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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:

De cryptische raadsels van deze
maand.
Een aantal dringende oproepjes.
Nieuwe belevenissen van Trientie en
Margie.
Nieuwsberichten van de razende
reporters van groep 6, 7 en 8.
De (eier)markt in Hoogeveen
Een oproep van de Hesseler fietsers.
De uitslag van de fotowedstrijd door
PB.
En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Het raadsel van de maand januari was een rekenraadsel:
Je mag 3x hetzelfde cijfer gebruiken in een eenvoudige optelling waarvan de som twaalf
is. Je mag het cijfer 4 niet gebruiken. Welke cijfer kun je dan wel gebruiken om dit
rekenraadsel op te lossen?
Het goede antwoord is: 1 (1+11=12)
Maar liefst 9 keer werd er een antwoord
ingestuurd, waarvan 6 keer de goede!
De winnaar van januari is: Grietje Tielken
Van harte gefeliciteerd Grietje, de prijs
komt snel jouw kant op!

Het cryptische raadsel van februari bevat 4 plaatsnamen in Nederland,
kunt u ze vinden?

1.

2.

3.

4.

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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Romeinse kalender: invoering van de maand februari
In de oudste versie van Romeinse kalender, die tien maanden telde, kwamen de
maanden januari en februari nog niet voor. Het jaar begon met de maand maart.
December was de laatste maand van het jaar en deze maand werd gevolgd door een
periode die geen eigen naam had.
In de zevende eeuw voor Christus werden er twee maanden aan het Romeinse
kalenderjaar toegevoegd, die de namen januari en februari kregen. Februari was in eerste
instantie de nieuwe laatste maand van het jaar. De schrikkeldag verrekende men
logischerwijze aan het einde van het jaar, dus aan het eind van februari. Later werd januari
de eerste maand van het jaar en februari de tweede. De schrikkeldag bleef hierbij ten bate
van de tweede maand.
Wanneer is het een schrikkeljaar?
Een schrikkeljaar is een jaar met 366 dagen in plaats van 365, om de 4 jaar komt in
februari een dag extra erbij. Dit wordt gedaan omdat een jaar eigenlijk geen 365 dagen
bevat maar 365,25 dagen. Door eens in de 4 jaar een dag extra (29 februari) bij het jaar
te tellen lost men dit probleem op.
Elk jaar dat deelbaar is door 4 is een schrikkeljaar, zoals 2016, 2020, 2024, 2028.
Maar let op: Voor eeuwjaren geldt dat niet.
Eeuwjaren zoals 1900 en 2000 hebben enkel een schrikkeldag als ze deelbaar zijn door
400. 1900 is deelbaar door 4 en ook door 100, maar niet door 400, dus geen schrikkeljaar.
Dus 1900 niet, 2000 wel, 2100, 2200, 2300 niet, maar 2400 weer wel etc.

Oud papier schooljaar 2020/2021
aug/sep
oktober/november
december/januari

€221.10
€288.30
€253.50

Elke twee maanden wordt er oud papier
opgehaald door vrijwilligers in het dorp.
Ook al zien we de opbrengst bedragen
dalen door de dalende kiloprijs voor het
oud papier, de OR en IKC Meester
Sieberingsschool zijn heel blij met deze
opbrengsten! Dit geld wordt gebruikt
om verschillende activiteiten voor de
kinderen op school te bekostigen.
Zo hebben de kinderen een leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren en was er een
pakjeskamer ingericht voor de groepen 1 tot en met 5. Bij groep 6, 7 en 8 waren er helaas
geen surprises, maar gingen de kinderen niet met lege handen naar huis.
Het meest bijzondere was toch wel afsluiting van het jaar. De Kerstman kwam, met zijn
aanhang, bij iedereen langs met huiswerk en een lekkere attentie.
10 maart komen onze vrijwilligers weer langs om het oud papier op te halen.
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Trientie en Margie

Weer terug in de schoelbaank’n
Margie is nog an de ofwas as Trientie binn’nkomp mit een tasse mit
krulspeld’n. Het is weer zaoterdag en dan mut ’t haor weer netties in
de krulle maakt word’n. ‘Ie hebt nou toch wel de goeie tube e pakt
hè, en niet weer, net as toen, tandpasta in ’t haor e smeert’, zeg
Margie mit een lach en een knipoogie richting Freek en Jannegie. De
beide breurties waren eem bi’j Margie op bezuuk, mar ok um te zegg’n dat ze die middag
visite kregen. Zowel Margie, as Trientie vreug’n teglieke an; ‘wie koomt bi’j jullie op bezuuk
dan?’. ‘O’, zeg Freek, ‘ome Geert en tante Jo, en ik deínke’, giet Freek verder, ‘dat Fennie,
oons nichie, ok mitkomp’. Terwijl Freek dat zeg, trekt Jannegie zien neusie wat op. ‘Of vien
ie dat niks an?’, vrag ze neisgierig an Jan, ‘want zo enthousiast klink ie niet’. Jan kreg wat
blossies op zien wangies, terwijl Freek anwoordt; ‘Fennie nemp altied heur poppe en
poppespullegies mit en wil ok dat wi’j daor mit gaot speul’n’. ‘Ze is wel aordig heur, mar ze
wet altied alles beter aj heur heurt’.
Margie stelde veur;’het is mar een halve dag dat ze bi’j jullie bint. En aj heur dan mitneemt
en hier koomt, dan gao wi’j samen wat spellegies doen of zo. Zo koo’j de middag weer
deur. Wat vien ie daor van mit zien beide?’. De beide breurties glunder’n en waren in ien
keer weer vrolijk. Ze gung’n opgewekt naor huus toe, wacht’n op de visite!’
De pendule had net drei keer e slaone bij Margie, toen ze de deure heurde. De beide
buurjonges kwamen d’r an en hadd’n inderdaod Fennie tussen heur in, die de poppe onder
de arm had. ‘Dag kienderties’, zeg Margie, ‘wat mooi d’aj eem langes koomt. En ie hebt
visite mit e neum’n?’, vrag Trientie tegen beter weten in. ‘Hoe giet mit oe, Fennie?’.
Fennie, die lef hef veur twei, gef drekte antwoord; ‘Ja goed heur, mar wi’j hebt ok dorst!’.
Margie kek hier toch een beetie raar van op. Een kiend die vrumd is, vrag zoeist niet
zomar. En ok Freek en Jan kiekt mekaar wat ongemakkelijk an. Zölfs schamen ze zich er
een beetie veur. De ienige die niks deur hef is Fennie. Zi’j vertelt an Margie en Trientie dat
ze heel goed leren kan en dat ze de beste van heur klasse is. Jannegie kek Freek an en
dreit een een keer mit d’ogen. Freek kek naor Margie alsof ie wol zegg’n, luster asjeblieft
niet te veule naor heur. Mar ’t ienige wat Margie zei was; ‘kom kiender, gao mar ies an de
taofel zitt’n, ik heb lekkere ranja veur jullie, want het is dorstig weer volgens mi’j’, en ze
gef een stiekem knipoogie naor de jongens.
‘Volgens mi’j ku’j allemaole goed leren as ik jullie zo bekieke’, giet Margie verder. ‘Vertel
ies, wie kent alle werelddelen?’. Weer was Fennie de eerste die wat zei; ‘ik weet ‘t!; Azië,
Amerika, Afrika en Australië’. ‘Ie bint op de goeie weg Fennie’, zeg Margie. ‘Mar vergeet ie
Europa niet?’ vrag Margie an ’t nichie van de jonges, die veurál heurzölf nogal pienter vind.
‘Eur-opa?...., Eur-ópa….?!’ antwoordt Fennie, ‘wíe zien opa bedoel ie?’. Nou, dat ku’j
begriep’n, de beide jonges lagen aover de taofel van ’t lach’n. ‘Nou jongens, nou wi’j toch
bezig bint aover de schoeltied’, vrag Margie an de jonges, ‘Toevallig las ik vandage een
artikeltie in de kraante aover de Amerikaanse president, die in november 1963 is
vermoord. Wie van jullie kent zien name? Daor hef de meester oe vast wel ies wat aover
verteld in de schoele’. Jannegie trök zien wenkbrauw’n wat op en Freek zat mit de vinger
onder zien kinne naor plafond te kiek’n. Hi’j was expres lang an ’t naodeink’n, in de haope
dat Fennie antwoord zul geven. Nao een poosie verbrak Freek de stilte. ‘Kén-ie-die-niet?’
vrag Freek an Fennie, kén-ie-die-NIET!?. ‘Já!’, röp Fennie heel hard, ‘díe is’t, Ken-nedy!!!!’. En wéér had iederiene de grootste lol. Behalve Fennie, die was nog steeds een
beetie beteuterd dat zi’j de antwoord’n niet wus en de aander’n wel.
Mit iene komp Harm van Jantie binn’n die ok nog net wat mitbeleven kun van de lol die ze
hadd’n bi’j Margie an de taofel. Nao wat praot en uutleg van Margie en Trientie was Harm
bi’j e praot en op d‘heugte van alle onderwies en veural de versprekingen van die middag.
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‘Ik bin op zuuk naor een paar starke kerels die mien k’nien wilt vang’n. Hi’j is mij ontkomen
en zit inmiddels in de schure achter een holt’n kiste. Freek en Jannegie staken drekte de
vinger op, gung’n veur Harm staon en zeid’n vol bravoure: ‘o dat kunne wi’j wel, wi’j gaot
wel naor oen huus. Dat k’nien?, oh, die hebbe wi’j zo te pakk’n!’. En de beide breurties
waren al op weg naor Harm zien huus, op zuuk naor t k’nien. Ok Fennie gung mit. ‘Als jullie
d’r weer bint zal ik nog een verhaaltie vertell’n wat mi’j aoverkomen is uut mien schoeltied,
wi’j mit mekaar hadd’n heel aandere klussies te doen, veúr as wij naor schoele muss’n!. ’
Pas nao een half ure kwamen Freek, Jannegie en Fennie weer an. Mar nou was de sfeer net
aanders umme. Freek en Jannegie keken beteuterd en Fennie was opgewekt.
‘En!?’, vrag Harm, die zien twiefels al kreeg, ‘he’j ’t k’nien weer in ’t hokke?
‘Uhhhhhhh….’ twiefel’n de jonges, ‘ja…. Uh… ja. Hij gung oons iedere keer op
de loop en wörd heel arregeresief naor oons toe, hi’j hef mi’j zölfs zeer e
daone!’, zei Jannegie. ‘Agressief bedoel ie deink ik’, grinnikte Margie. En mit
de koppies wat onderuut, knikt’n Jannegie en Freek wat schuchter richting
Harm en Margie.
Een stemmegie vanachter de jochies zei; ‘’t knienegie was niet kwaod, hi’j was hartstikke
lief. Ik heb ‘m e aait en wat voer e geven, toen kun ik ‘m zo bi’j zien nekkie pakk’n en in
zien hokkie zett’n’. Fennie had ’t beesie heel rustig benaderd en kun ‘m zo pakk’n. De beide
jongens daorentegn vund’n ‘t juust ‘barre spann’nd. Ok Fennie had daor enorm veule lol
umme. Ze was natuurlijk héél trots dat ze dit kun mededelen. ‘Zie’j nou wel dat er gien
domme mein’s bestaot’, anwtoordde Margie. ‘De iene is hier goed in en de aandere weer in
heel aandere dingen’. Dit was een leermoment veur alle anwezigen.
Ze hadd’n mit zien all’n een spellegie e daone, toen eempies later de kiender naor huus toe
gung’n. ‘Mar Harm’, zeid’n de beide zusters tegen heur zwaoger toen de kiender de deure
uut waren, ‘wi’j hebt nog een verhaal van oe tegoed aover oen schoeltied’, dat he’j oons
belaofd.’ Ze kenn’n Harm as gien aandere natuurlijk. Harm was meestal rustig, mar as ie
wat te vertell’n had, was d’r altied wat bi’j én um aover nao te deink’n.
Harm giet er ies goed veur zitt’n en begunt te vertell’n; ‘Zo as wel meer van oons dat
deud’n in die tied, muss’n wi’j als schoelkiender eerst mit de geite naor de bok, veur as wi’j
naor schoele gung’n. Oonze olders hadd’n daor gien tied veur, die waren dan al an ’t wark,
dus wörd’n wi’j, ikke mit mien breurtie en zussie, mit oonze
geite ‘t pad op e stuurd. Er woonde in die tied een old
vrouwgie in ’t veld die een paar cent bi’j verdiende deur heur
bok an ’t wark te zetten. En iederiene die een geite had gung
d’r mit naor de bok van ’t olde wiefie’. Margie en Trientie
knikt’n instemm’nd en lusterd’n aandachtig naor ‘t verhaal.
Harm gung verder; ‘Daordeur kwam ik een keer te late op
schoele’. ‘Oei’ zeg Margie, die zich de sfeer van toen veur
ogen haalde, ‘de meester hartstikke kwaod zeker’. ‘Nou….,
aarzelde Harm opzettelijk, ‘toen nog niet, dat kwam bi’j ’t leste wat ik tegen ‘m zei. De
meester vreug mi’j waorum ik te late op schoele kwam. Ik legde ‘m uut dat ik eerst mit de
geite naor de bok e west was. En weet ie wat ie tegen mij zei!?!? Hij zei ijskoud tegen mi’j;
‘had je vader dat niet kunnen doen dan?’. Nou, toén wörd oonze meester pas écht
kwaod!!!! Ik zei; ‘Mien vá!? nee meester, DÁT mus de bok doen?!’. Waorumme wee’k niet,
mar de oldste klasgenoten muss’n er vréselijk umme lachen! ‘De meester hef mi’j de klasse
uut e zet, ik mus een paar ure op de gang staon. Mar kom an Margie, ik mut naor mien
k’nienhokke toe, ’t beste mar weer! Harm tikt ‘m an de pette, döt de deure achter ‘m
dichte en heurt eem later Margie en Trientie héél hard lach’n!
En Harm? Die had inwendig nét zo veule lol, dan toen hi’j as schoeljochie op de gang
stund…
Dorpsblad Kontakt 2021
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KOM IN BEWEGING: BODY & MIND & SMALL BALL PILATES
Body & Mind zegt het eigenlijk al. We leggen de focus op lichaam en geest, waarbij de een
niet onder doet voor de ander. We creëren een balans tussen lichaam en geest.
De een sport om af te vallen, de ander om meer kracht te krijgen of om conditie op te
bouwen. Je kunt natuurlijk ook sporten om gewoon lekker te bewegen. Sporten heeft
namelijk veel voordelen voor je gezondheid. Zowel voor je fysieke gezondheid als voor je
mentale gezondheid.
Het toevoegen van de kleine bal in deze Pilates workout heeft meerdere voordelen. Het
voegt een speels element aan de training toe, maakt de training uitdagender en daardoor
(nog) effectiever. De bal wordt gebruikt als hulpmiddel om de bewegingen bewuster uit te
voeren. Body en Mind met Pilates Small Ball zorgt voor soepelheid, spierkracht een betere
houding, en plezier. Body en mind, Small Ball pilates is een leuke mix van sport,
spierkracht balans en zoveel meer.
Durf jij de uitdaging aan?
Je bent van harte welkom:
Dinsdag 2 maart: 9.15- 10.15 uur (onder voorbehoud)
Locatie: voormalige peuterspeelzaal
Bel voor info: 06 216 36 165- of mail: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
Wees welkom
Cisca Lunenborg van Melzen
Yoga( kinder) docent- Sportinstructeur- Mindfit trainer

Recept – ‘Courgette pasta kip/pesto’
o
o
o
o
o
o
o
o
o

400 gr courgette pasta (zelfgemaakt of kant-en-klaar)
2 el pesto
2 el kookroom
1 ui
1-2 paprika’s
2 krokante kipfiletschnitzels of 250 gr kipfilet
50 gr rucola
2 handjes geraspte Parmezaanse kaas
snufje zout en peper

BEREIDINGSWIJZE:
Snipper de ui en snijd de paprika(‘s) in stukjes. Bereid
de kipschnitzels volgens de verpakking of volgens dit
recept als je ze zelf maakt. Snijd ze daarna in stukjes of
reepjes. Giet een scheutje olie in een pan en fruit de ui
aan. Voeg na 2-3 minuten de paprika toe en bak die een
paar minuten mee.
Vervolgens kan de pesto, kookroom, courgette pasta en een
snuf zout en peper erbij.
Meng alles door elkaar en zet na een paar minuten het vuur
uit. Serveer de courgette pasta met de krokante kip, rucola en
wat Parmezaanse kaas.
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Het is nu het moment om lid te worden van de Hesseler Fietsers!
De Hesseler Fietsers is één van de ruim 400 bij de NTFU (Nederlandse
Toerfiets Unie) aangesloten verenigingen. De NTFU staat jaarlijks garant
voor vele kilometers fietsplezier. Zij stelt de toerfietsers in de gelegenheid
deel te nemen aan toertochten en diverse meerdaagse evenementen die
jaarlijks worden georganiseerd. De leden van onze vereniging trekken er
overdag, ‘s-avonds en in de weekends samen op uit om mooie
fietstochten te maken.
Zelf organiseren we jaarlijks een aantal toertochten, zowel op de weg als in het veld. Als lid
kun je gratis deelnemen aan deze tochten. Verder nemen we deel aan toertochten die door
andere verenigingen worden georganiseerd. Eén keer per jaar bieden we onze leden de
mogelijkheid om deel te nemen aan een meerdaagse fietstocht in binnen- of buitenland.
We zijn een recreatieve toerfietsvereniging, die in 1979 is opgericht in Oosterhesselen. Het
doel van de vereniging is om met elkaar op sportieve wijze en in een goede sfeer te
fietsen. Bij ons geldt dan ook het motto: “Samen uit, samen thuis”. Momenteel heeft de
vereniging 63 leden. Onder de leden bevinden zich zowel racefietsers als mountainbikers.
De laatste jaren is de gemiddelde leeftijd van onze leden behoorlijk toegenomen, we zijn
dan ook op zoek naar verjonging. Nu hebben we gemerkt dat er in ons dorp en de
omliggende dorpen behoorlijk wat mensen actief zijn op de racefiets of mountainbike
zonder te zijn aangesloten bij een vereniging. Deze mensen roepen we op om nu lid te
worden van De Hesseler Fietsers. Om de kosten hoeft je het in ieder geval niet te laten,
deze bedragen slechts € 50,00 per jaar en hiermee ben je dan meteen lid van de NTFU wat
belangrijke voordelen geeft. Hieronder de voordelen op een rij:
•

•
•
•
•
•

Gratis fietsverzekering tot een schade van € 1000,- . Deze verzekering geldt voor al je
fietsen bij schade tijdens clubritten, trainingen, toertochten en eigen ritten. Persoonlijke
eigendommen (zoals helm en kleding) zijn tot een bedrag van € 350,- meeverzekerd.
De verzekering is geldig in heel Europa.
Als NTFU-lid ben je ook verzekerd tegen ongevallen op het moment dat je deelneemt
aan een toertocht of clubrit van een NTFU-vereniging.
Korting op het inschrijfgeld bij deelname aan NTFU-toertochten.
Gratis toezending van Fietssport Magazine, het tijdschrift voor fanatieke wielrenners en
avontuurlijke mountainbikers (4 x per jaar).
Korting op de aanschaf van clubkleding.
Gratis deelname aan eigen toertochten.

Wanneer je nu lid wordt van onze vereniging betaal je voor 2021 geen
verenigingscontributie. Hierdoor betaal je in 2021 slechts € 37,29 (+ eenmalig € 3,50
administratiekosten) en geniet je alle bovenstaande voordelen.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op
onze website www.hesselerfietsers.nl of door
middel van een email aan
bestuur@hesselerfietsers.nl
Voor nadere informatie kan contact worden
opgenomen met Henk van Veen,
tel. 06-53294078.
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Prikbord

Wie o wie kan de heer Ekkelenkamp helpen?
Op 8 oktober 2020 kreeg ik via de zoon van mijn broer in
Ommen (die daar een restaurant en ijskiosk heeft) de
groeten van Roelien Koekoek.
Helaas heb ik geen telefoonnummer en geen e-mail adres.
Ze studeerde vroeger aan de Hoensdiepkade in Groningen
en haar ouders woonden in Nieuweroord.. Ze zal nu rond
de 70 jaar zijn en ik zou haar graag de groeten terug doen!
Kennen jullie haar of kunnen jullie mij aan een e-mail adres
o.i.d. helpen? Ze had een oudere zuster (naam vergeten).
Met vriendelijke groet,
Gerrit Ekkelenkamp
(Madrid, Spanje)

Op zoek naar ‘Het jachtterrein van Freek Stok’
Beste redactie,
Ik ben John Raas uit het Zeeuwse Heinkenszand en
verzamel al een tijdje jachtboeken en stropers verhalen.
Nu ben ik op de hoogte van het boekje "Het jachtterrein
van Freek Stok". Geschreven door Evert Sok.
Heel graag zou ik dit boek aan mijn verzameling
toevoegen. Ik heb het ooit gehad maar door zeer treurige
omstandigheden is het helaas verloren gegaan.
Hierbij wil ik vragen of er wellicht iemand is die mij hier
bij kan helpen.
Ik hoop op een reactie.
Met vriendelijke groet,
John Raas

Huishoudelijke hulp gezocht
Iemand die mij wil helpen met huishoudelijk werk.
Voornamelijk ramen zemen!
1x per 2 weken, het liefst op de woensdagmorgen.
Vind je het te ver vanuit Nieuw-Balinge? Dan kom
ik je halen en brengen.
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Ellen Boose
Mekelermeer 3
0528-321121
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Nieuw-Balinge op YouTube
Hallo allemaal,
ik ben Nathanael Mol en ben 16 jaar oud. Ik woon al 9 jaar in Nieuw-Balinge maar ik
heb 5 jaar in Papua Nieuw Guinea met mijn familie gewoond als zendelingen. Ik maak al
3 jaar filmpjes en ben er steeds beter geworden. Ik heb van veel plaatsen filmpjes
gemaakt maar ik dacht dat het leuk zou zijn als ik mijn eigen dorp mooi kon
representeren. Ik heb meer dan alleen het dorp gefilmd omdat ik dacht dat dat het
mooist zou lijken. Ik heb ook verschillende aspecten van het dorp toegevoegd om de
verschillende aspecten van het dorp te laten zien. Ik maak veel filmpjes die u kan
bekijken op mijn YouTube kanaal.

Hoe kunt u het filmpje vinden:
*Zoek op YouTube naar ‘Nieuw-Balinge’, klik op →

*Via de link: https://youtu.be/J4Ow5UfZNqE
*Via de QR-code: →
Bedankt,
Nathanael Mol

Bewondering columns Alexandra van ’t Veer.
Hallo redactie,
Graag wil ik mijn bewondering uitspreken over de
columns van Alexandra.
Hoewel ik haar niet ken is ze door haar column toch een
beetje een bekende geworden. Ik genoot van de
onderwerpen die ze met veel liefde en passie onder de
aandacht bracht. Waardeer de openhartigheid waarmee
ze haar persoonlijk leven door haar column wist te
weven. Ik vind het heel jammer dat dit dus de laatste
column was. De reden hiervoor is helaas de ziekte die
haar sloopt... Onvoorstelbaar dat nu ook haar beide
dochters ziek zijn geworden! Wat een leed in een gezin!

Eventuele reacties en
contactgegevens kunt u
doorgeven aan
redactiekontakt@outlook.com
wij zullen er dan voor zorgen
dat het bij de juiste persoon
terecht komt

Ik wens hen allemaal heel veel sterkte voor de komende
tijd en dat de liefde van de mensen om hen heen troost
en steun mag geven...
Hartelijke groet,
Pieterdien Kerssies ,
Verlengde Middenraai 48.
Menukaart Dorpshuis de
Dorpsblad Kontakt 2021
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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
Satésaus bakje 80 ml
Satésaus bakje 200 ml
Shoarmasaus bakje 80 ml
Uien bakje 80 ml
Uien bakje 200 ml

12

€ 0,50
€ 1,50
€ 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
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Dag inwoners van Nieuw-Balinge,
Inmiddels staan we, als nieuw dagelijks bestuur, alweer ruim
een jaar aan het roer van ons mooie dorpshuis.
Een veelbewogen jaar waarin we diepe dalen, maar ook
enorme hoogtepunten hebben meegemaakt. De dalen proberen we zo goed en zo kwaad
als het kan achter ons te laten, en de hoogtepunten markeren we natuurlijk volop! Zo
hebben we vorig jaar live op Radio Drenthe ons terras mogen heropenen, samen met
wethouder Dennis Bouwman. Wat was het fijn om weer lekker in het zonnetje te mogen
zitten. Iets waar we nu alleen nog van kunnen dromen. Ondanks alle beperkingen hebben
we met elkaar voor elkaar gekregen dat we Drents Dorpshuis van het jaar 2020 zijn
geworden! Een prestatie van formaat die zonder jullie hulp en toewijding niet mogelijk was
geweest. Iedereen nogmaals enorm bedankt voor jullie bijdrage. Het jaar is hierdoor
voorbij gevlogen!
Een jaar waarin we als bestuur niet bepaald stil hebben gezeten. De keuken is aangepakt,
de kelder is opgeruimd, achterstallig onderhoud hebben we met vrijwilligers grotendeels
weggewerkt en we zijn het gesprek aangegaan met de meeste vrijwilligers die hun taken
hebben in het dorpshuis. We hebben nog niet iedereen weten te bereiken, maar maak je
geen zorgen: iedereen komt aan de beurt! Ook op financieel vlak zijn we in rustiger
vaarwater gekomen. Waar we aan het begin van de coronacrisis met onze handen in het
haar zaten, merken we dat er nu voorzichtig wat lucht ontstaat. Zijn we er al? Nee nog
lang niet! Maar met elkaar hebben we al een hoop bereikt. Daarbij wil ik met name de
jeugd complimenteren voor hun gave ideeën afgelopen zomer, waardoor onze liquiditeit
een stuk beter werd! Daar gaan we, zodra dit weer kan, op proosten!
Waar we proberen zo goed mogelijk naar iedereen te luisteren, hebben we natuurlijk ook
gemerkt dat het hoog tijd wordt voor een Stichtingsvergadering. Ja, we zijn hier rijkelijk
laat mee! Heel eerlijk! Maar beter laat, dan nooit! Uiterlijk eind februari zal deze
vergadering online plaats hebben gevonden. Datum en tijd wordt op dit moment bepaald
en ook in welke vorm we dit precies gaan gieten. We zijn ons bewust dat deze vergadering
minder toegankelijk zal zijn dan u van ons gewend bent. Dit zullen we vanwege de situatie
moeten accepteren. Langer uitstellen is wat ons betreft, ondanks corona, geen optie meer!
Om ons hierbij goed te kunnen helpen zouden we graag van alle stichtingsleden per e-mail
willen vernemen of ze deel willen nemen aan deze vergadering. We hebben namelijk niet
goed in beeld welk persoon voor welke vereniging of stichting deel mag nemen aan de
Stichtingsvergadering. Dus graag ontvangen we van alle stichtingsleden een e-mail waarin
u aangeeft dat u deel wilt nemen en namens welke vereniging of stichting dit is. Dit kunt u
e-mailen naar: secretariaatdeheugte@gmail.com
E-mail uw gegevens uiterlijk voor zondag 14 februari door, zodat we u uit kunnen nodigen
voor deze online vergadering. Er is inmiddels nog zoveel meer te vertellen, maar dit
bewaren we natuurlijk voor de Stichtingsvergadering. Lever dus uw gegevens graag zo snel
mogelijk aan, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken.
Vriendelijke groet namens,
Het dagelijks bestuur van Stichting dorpshuis De Heugte
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•

1 Vietnamese loempia voor €1,00

•

Portie Vietnamese loempia ‘s (3stuks) €2,50

•

Portie met saus € 2,80

16

Dorpsblad Kontakt 2021

Dorpsblad Kontakt 2021

13

14

Dorpsblad Kontakt 2021

Plaatselijke belang - Fotowedstrijd
In de vorige twee edities van Kontakt hebben we
opgeroepen om mooie foto’s te maken met Nieuw Balinge als
thema, en dat hebben we geweten!
In totaal kregen we maar liefst 69 foto’s opgestuurd, waarvoor onze hartelijke dank!!
De foto hieronder is door de deskundige jury uitgeroepen tot de aller mooiste!!
De winnares is Maya Kroezen, zij krijgt persoonlijk bericht, en heeft de prijs van €100
gewonnen!!
Vriendelijke Groet
Het Bestuur PB “De Vooruitgang”

Woningbouw Nieuw-Balinge
Plaatselijk Belang De Vooruitgang heeft in de
vorige editie opgeroepen om je te melden als je
graag op het dorp wil blijven wonen, maar geen
directe mogelijkheden ziet.
We hebben reeds 13 aanmeldingen mogen
ontvangen!
De politiek schreeuwt om woningen en in
Nieuw-Balinge is daar nog ruimte voor en naar
nu blijkt ook animo.
Wij vragen bij deze nogmaals om de wensen
kenbaar te maken. Als je serieuze plannen
hebt, en je hebt je nog niet gemeld, geef je op met naam en adres en maak kenbaar of je
wilt huren of kopen.
We horen graag van jullie!!
Bestuur PB “de Vooruitgang”
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering
Dit was het nieuws.
Helaas zijn de scholen weer gesloten en werken we weer vanuit huis, en de lessen worden
online gegeven. We zijn heel trots op de kinderen en de ouders om hoe goed iedereen het
doet. Groep 6/7/8 had dinsdag 19 januari een opdracht om een nieuwsbericht te schrijven.
Hieronder staan een paar berichten. Veel leesplezier!
Druk op de zorg wordt steeds hoger !
Door de corona pandemie wordt de druk op de zorg steeds hoger en het meeste in de verzorgingstehuizen . Hier wonen natuurlijk ook de
meest kwetsbare mensen . Er worden ook al extra maatregelen getroffen voor de mensen die in de zorg werken . In de volgende ta bel
wordt aangegeven hoeveel besmettingen er in verzorgingshuizen zijn.
waar

Westerkim

Beatrix

Weidesteyn

aantal

60

50

90

De Beatrix zelf,dus het gebouw, is inmiddels alweer open ! Alleen moet je je nog wel inschrijven als je daar komt. Zodat als degene waar
je bent geweest corona krijgt dat je dan weet dat. Je dan moet worden getest als je binnen 1,50 meter bent geweest. En als je het gebouw
in wil moet je wel een mondkapje op en natuurlijk 1,50 meter afstand houden !. De thuiszorgmedewerkers hebben het veel drukker !
Met de eerste meeting was 10 % van de medewerkers besmet en toen liep het alleen nog maar op . Bij Weidesteyn is het nog erger !
Daar is een super groot gedeelte besmet .Daar gaat het nog een hele tijd duren voordat het over is Die gaat voorlopig ook nog niet open !
Bij de Westerkim is het nu iets meer dan in de Beatrix . Maar ook daar is het al heel hard aan het dalen . Dus wie weet mag dat gebouw
binnenkort ook weer open dat zou fijn zijn !
Danee

Stroomstoring Nieuw-Balinge
Op zaterdagavond 16 januari 2021 rond 22.45 uur
was er een grote stroomstoring in Nieuw-Balinge.
De huizen hadden helemaal geen stroom meer en
zaten in het donker. Volgens netwerkbeheerder
Enexis duurde de stroomstoring ongeveer 2 uur.
Op zondag 17 januari 2021 om 00.55 uur was de
storing opgelost. Na onderzoek bleek dat de
storing was ontstaan in een kabel.
Lars

Vaccinatie Nederland
In Nederland zijn we nu druk bezig met
vaccineren. Het vaccineren is er voor
het COVID-19virus. Door het vaccineren
gaat het coronavirus snel weg.

Terrorkraai
In Borger was er een terrorkraai.
In het centrum van Borger zijn meerdere mensen
aangevallen door de wilde kraai. Bij de supermarkt
Boni. De terrorkraai probeert ook boodschappen uit
de tassen te jatten. Ook zit hij op auto's. Volgens de
Dierenambulance vliegt de kraai sinds november al
rond in het winkelcentrum. De kraai vangen is
makkelijker gezegd dan gedaan. De kraai is heel
slim. Of je het nu van voren of achteren probeert, hij
laat zich niet zo vangen. De laatste paar dagen zou
het rustiger zijn in Borger. Omdat De kraai is
verhuisd. De terrorkraai zou zich nu bevinden in
Musselkanaal. De Dierenambulance denkt dat het
om dezelfde kraai gaat. Afgelopen weekend kreeg
de Dierenambulance zo'n twintig telefoontjes binnen
over het dier vanuit het Musselkanaal.
Groetjes Kaylee

Om het coronavirus tegen te gaan wil
het kabinet nu ook een avondklok
inschakelen. Bijna meer dan de helft van
Nederland is al gevaccineerd.
Niet alle mensen willen zichzelf
vaccineren, maar iedereen die mag dat
zelf bepalen.

Leon.
Wij hopen dat we alle
kinderen snel weer mogen
begroeten in school!
Team IKC meester Siebering
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Trump verhuisd
Joe Biden is de nieuwe gekozen president van Amerika.
Tijdens de verkiezingsperiode was er veel strijd tussen de
huidige president ( Donald Trump) en de nieuw gekozen
president ( Joe Biden). De huidige president wilde zijn
positie niet afstaan en vond dat de verkiezingen niet eerlijk
waren verlopen.Na veel strijd heeft hij het opgegeven en
het Witte huis verlaten. Vanaf morgen zal Joe Biden daar
gaan wonen , maar nu is Trump nog steeds bezig om zijn
spullen te verhuizen en wacht hiermee op het allerlaatste
moment om Joe Biden dwars te zitten. Hoe dan ook Joe
Biden wordt binnenkort de nieuwe president.
Britt

Dorpsblad Kontakt 2021

Happy Stones

Misschien heb je ze al wel gezien tijdens het wandelen, de zogenoemde 'happy stones'. De
vrolijk gekleurde steentjes die in bosjes en bomen worden verstopt en een glimlach op je
mond toveren zijn een nieuwe rage in Drenthe.
Op veel plaatsen in Nederland zijn mensen bezig steentjes te beschilderen met vrolijke
afbeeldingen, om ze vervolgens op allerlei plekken achter te laten, in de stad of in de
natuur. Als verrassing voor de mensen die ze vinden. De boodschap: je hoeft het niet
alleen te doen.
Ook de kinderen van de Meester Sieberingschool zijn enthousiast, inmiddels zijn er al veel
steentjes in het dorp verstopt, gevonden en verplaatst!
Dorpsblad Kontakt 2021
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Valentijnsdag komt eraan! Volgens Wikipedia is
het een dag waarop geliefden elkaar extra
aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes,
bloemen of kaarten. Paus Gelasius I riep in 496
14 februari uit tot de dag van de Heilige
Valentijn. En dit jaar valt Valentijn op een
zondag. Voor ons een reden om uit te pakken
met een heerlijk ontbijt.
Waar
-

bestaat het ontbijt uit:
Verse jus d’orange
Vers gebakken broodjes
Krentenbol
Heerlijk gekookt eitje
Vers stukje fruit
Kaas
Vleeswaren
Divers zoet beleg
Yoghurt
En een heerlijk Valentijnslekkernij

Vrijdag 19 feb:
Spaghetti en lasagne

Klinkt lekker toch? Als je hiermee de dag niet
goed begint dan weten wij het ook niet! Oh, en
we bezorgen natuurlijk thuis, dat snap je!
Reserveren doe je tot 10 februari via Tel: 0625390885, kosten: €15,- p.p.
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 12 mrt: Groente
met een gehaktbal

En lekkernijen…
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Valentijn ontbijt van Bi'j Oons
Valentijnsdag zit er alweer aan te komen.
Daarom bieden wij u het gemak aan om een heerlijk
romantisch ontbijtje te laten bezorgen, vanaf 9 uur.
Uiteraard mag u het ook afhalen.

Wat zit er in dit ontbijt:
• Jus d'orange
• Vers gebakken broodjes
• Krentenbol
• Gekookt ei
• Vers stuk fruit
• Kaas
• Vleeswaren
• Zoet beleg
• Yoghurt
• Inbegrepen een leuke Valentijn lekkernij.

De kosten voor dit ontbijtje zijn €15,- p.p.
U kunt uw bestelling doorgeven tot en met
10 Februari.
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PERSBERICHT
PERSBERICHT

januari 2021

Geen verkiezing Sportgala Drenthe 2020
We werken aan een alternatief; de sport en sporters verdienen een podium,
ook in 2020
Het jaar 2020 stond volledig in het teken van de Corona crisis. In maart kwam
de hele wereld tot stilstand, zo ook de sport. Voorzichtig werd in de zomer
hier en daar de (top)sport weer in gang gezet om in oktober weer keihard tot
stilstand te komen. Topsport bleef deels doorgaan, maar de competitie was in
geen enkel opzicht normaal te noemen. Wij, als organisatie van het Sportgala
Drenthe, zijn dan ook van mening dat het houden van een sportverkiezing
over 2020 geen eerlijke winnaars kan opleveren. We volgen de lijn van het
landelijke gala en kiezen ervoor geen Sportgala Drenthe te organiseren in
2021. Wel kijken we of er een alternatief mogelijk is.
Drenthe is trots op haar (top)sporters en het Sportgala is normaal gesproken dé
gelegenheid om deze sporters in het zonnetje te zetten. Afgelopen jaar werd meer dan
eens duidelijk hoe belangrijk ook de breedtesport is in Drenthe. De sportverenigingen
spelen een belangrijke maatschappelijke rol in de gemeenschap, het is in veel gevallen
het kloppend hart van sport en bewegen, maar vooral ook van het sociale leven van de
inwoners. Dat viel afgelopen jaar volledig stil en er is nu, begin 2021, ook nog geen
uitzicht op wanneer we weer mogen beginnen. Juist in deze tijd dat iedereen
gedwongen thuis moet blijven is sporten en bewegen belangrijker dan ooit. Reden
genoeg vinden wij om wel aandacht voor de sport in deze bijzondere tijd te hebben.
We zijn dan ook gaan kijken naar de mogelijkheden om juist die aandacht voor de
sporters en hun prestaties te krijgen. Daarin hebben we ons gewend tot onze media
partner en naamgever van de publieksverkiezing van vorig jaar: RTV Drenthe. Hoe
mooi zou het zijn als we begin 2021 vier uitzendingen op RTV Drenthe kunnen maken
gericht op de sport? We zitten in de voorbereidende fase om een mooi tv programma te
maken op de zaterdagavond (begin maart). De nieuwe lockdown en de gevolgen die dit
heeft voor de sport en de (top)sporters maakt dat we nog geen definitieve datum
kunnen presenteren, maar uiteraard houden we u op de hoogte.
Voor vragen kunt u ons altijd mailen op info@sportgaladrenthe.nl.
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De (eier)markt in Hoogeveen
De markt in Hoogeveen
begon op de kruising (‘Het
Kruis’, zie foto) nabij het
Haagje, als de ‘Eiermarkt’,
op de plaats waar ook de
bekende Pulledagen zijn
ontstaan.
Tijdens de markt werd en
wordt van alles verkocht,
van groente tot kleding en
van kaas tot hobbyspullen.
Op de markt van vroeger
verhandelden de mensen uit
Hoogeveen en verre omgeving
alles wat een huishouding of boerenerf opbracht, zoals melk, boter, kaas, eieren en vee.
Iedereen kon dit extra geld goed gebruiken.
De boter werd
thuis zelf bereid én
opgemaakt zoals
dat heette. Ieder
had zijn eigen
boterstempel om de roomboter mee
op te sieren.
Een boterstempel was een houten
keukengerei waarmee je figuren in
je boter kon maken. En als je geen
stempel voor handen had, dan
maakte je hem
zelf. Mooie figuren
en inkepingen in
een houten
garenklosje kerven, en je kon je boter prachtig opmaken en versieren,
voor je er mee naar de markt ging. Het Drentse gezegde ‘Opmaken döt
de botter verkopen’, (betekenis: de presentatie is bepalend voor de
verkoop) komt hier vandaan.
De melk werd van huis gehaald in pullen en naar
de melkfabriek in Hoogeveen gebracht. Eerst door
de wijkjes per boot, daarna per tractor en kar of
op een vrachtwagen.
Elke donderdag
haalde je je
‘melkgeld’ dan
zelf af bij de
melkfabriek.
En… je was er toch, dus zéker werd dan ook een
bezoekje aan de markt gebracht die dag.
Op de markt maakten de mensen een praatje met
elkaar en wisselden de laatste nieuwtjes uit.
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Later werd de markt verplaatst naar de Kerkstraat en daarna naar het plein waar nu de
Tamboerpassage is gevestigd. Weer later ging de markt richting de Willemskade.
Een van de grootste veemarkten
was de veemarkt in Hoogeveen.
De veemarkt was op de plaats
waar nu de parkeerplaats van
muziekschool Scala is.
De geschiedenis van de veemarkt
gaat ver terug. In 1714 werd er al
een jaarlijkse koeienmarkt
gehouden.
Een overzicht van de markten in
Drenthe in 1893 geeft aan dat de
veemarkt de grootste was van
Drenthe. In dat jaar werden er 7825 koeien, 8506 schapen, 17.981 varkens en 1679
bokken en geiten aangeboden. Hoogeveen was de belangrijkste veemarkt in Drenthe.
Tijdens de uitbraak van mond- en klauwzeer in 2001 verdween uiteindelijk toch een
prachtig deel geschiedenis in Hoogeveen.
Na vele verhuizingen door de jaren heen is er nog steeds De Hoogeveense goederenmarkt.
Op dit moment kun je de marktkooplieden op de Hoofdstraat aantreffen waar ze hun waar
aanbieden op donderdag van 08.00 tot 13.30 uur en zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Winters tafereel

Ik keek net eempies naor buuten
Het snei’jt steeds meer en meer
Dat was oons pas al verteld
’t komp van aover ’t grote meer
Mar ondanks dat ’t kold is
Wat in februari wel vaker gebeurt
Maakt al die kleine vlokkies
Dat ’t oe zölfs wat opfleurt
Samen mit al die vogelties
Mak ’t tot een prachtig geheel
Bi’j de kachel, stíekem veur ’t raam
Is ’t fijn kieken naor dit winters tafereel
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Puzzelpagina
Sudoku

Binairo

Zweedse puzzel
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Activiteitenkalender

2021
FEBRUARI

MAART
2 maart
13 maart

36

Small-ball-pilates
Vergadering ijsvereniging
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Openingstijden Gemeentehuis
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

• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag
Dinsdag

8.30 - 16.30 uur
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

Weekenddiensten

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

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 7 februari
9.30 uur Prof. G.C. den Hertog
14.30 uur Prof. G.C. den Hertog
●Zondag 14 februari
9.30 uur Ds. H.H. Klomp
14.30 uur Ds. H.H. Klomp
●Zondag 21 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 28 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 7 maart
9.30 uur Ds. A.K. Wallet
14.30 uur Ds. A.K. Wallet
●Woensdag 10 maart (Biddag)
14.30 uur Ds. C. Cornet
19.30 uur Ds. C. Cornet
●Woensdag 14 maart
9.30 uur Ds. D. van der Zwaag
14.30 uur Ds. D. van der Zwaag

●zondag 7 feb. (VHA)
10:00 uur ds. J. Boer (Nunspeet)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 14 feb. (HA)
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
15:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
●zondag 21 feb. (begin voorjaarsvakantie)
10:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
15:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
●zondag 28 feb. (einde voorjaarsvakantie)
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
15:00 uur ds. J. Harteman (Kampen)
●zondag 7 maart
10:00 uur dr. C. v Sliedregt (Nunspeet)
15:00 uur ds. T. Beekman
●woensdag 10 maart (biddag)
14:00 uur in Tiendeveen
19:30 uur ds. T. Beekman
●zondag 14 mrt.
10:00 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)
15:00 uur ds. F. Pierik (Drachten/Een)

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
3 febr
ORANJE
3 maart
ORANJE
5 febr
GRIJS
5 maart
GRIJS
10 febr GROEN
10 maart
GROEN
17 febr ORANJE
17 maart
ORANJE
24 febr GROEN
24 maart
GROEN
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
10 maart, 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

38

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 Gron.
(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
(0593)
Altingerhof Beilen
(0593)
Weidesteyn Hoogeveen
(0528)
WZC Beatrix Holl.veld
(0528)
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528)
De Westerkim Hoogeveen (0528)
WZC Olden Kinholt Hgv
(0528)

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

Dorpsblad Kontakt 2021

IKC Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

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

Dorpsblad Kontakt 2021

39

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 18.00 uur
08.00 tot 18.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 12.00 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 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.
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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