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Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
-
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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:

Vier jarigen worden gefeliciteerd!
Berta Jager heeft een website.
Een nieuw raadselspel plus de
uitslag van de vorige keer.
Nieuws van de kinderclub.
Informatie over de bereikbaarheid
van de politie.
Hemmeltied komt naar NieuwBalinge.
Een verslagje van het foute feest.
Een aankondiging van het
kerstdiner.
Diverse berichten van de
ijsvereniging.
Een verslag van de Marathon van
New York door Sigrid Goossens.
Een interview met de
goedheiligman.
Nieuws van de peuterspeelzaal.

…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!

1

Tuintips november
Dek vaste planten af met bladeren of compost, dit beschermt tegen
bevriezing en bevordert groei.
Plant de jonge fruitbomen en voorjaarsbollen in de volle grond zolang
het nog niet vriest.
Wacht met oogsten van kolen en spruiten tot het even goed heeft
gevroren, dit verbetert de smaak.
Vergeet niet de buitenkraan af te sluiten, om zo bevriezing te
voorkomen.

Recept: Italiaanse stamppot met walnoten
Ingrediënten
800 gr kruimige aardappels, geschild en gehalveerd
1 courgette
1 potje gedroogde tomaatjes (op olie)
125 ml crème fraiche
1 blokje groentebouillon
250 gr spekblokjes of -reepjes
50 gr walnoten
1 teentje knoflook, fijngehakt
scheutje olijfolie
zwarte peper
klontje boter
verse basilicum
Bereiding
Breng een pan water aan de kook en los de groentebouillon tablet hier in op. Voeg de
aardappelen toe en kook ze in ongeveer 15 minuten gaar. Bak ondertussen de spekjes in
een pan totdat ze krokant worden, schep ze daarna uit de pan. Verwijder het vet en vocht
uit de pan of neem een aparte pan voor de groente. Snijd de courgette in kleine blokjes.
Fruit de knoflook in een beetje olijfolie aan en voeg de blokjes courgette toe. Laat de
tomaatjes uitlekken en snijd ook deze in stukjes. Voeg deze toe aan de courgette en bak
een paar minuten mee. Giet de aardappelen af en stamp ze fijn. Schep een klontje boter
en de crème fraiche er door heen. Voeg dan de spekjes, courgette-tomaat mengsel en
daarna de walnoten toe. Breng de stamppot op smaak met wat peper. Zout is niet nodig
omdat de spekjes al vrij zout zijn. Snijd wat blaadjes basilicum in stukjes en meng deze
door de stamppot. Verwarm de stamppot nog een minuutje door en garneer met wat
basilicum of peterselie.
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'Politie is altijd maar één telefoontje bij je vandaan.'
Via 0900-8844 en www.politie.nl kun je veel zaken makkelijk en snel vanuit huis
regelen.
Aangifte of melding doen: wat is het verschil?
Aangifte doen
Wanneer u aangifte wilt doen, belt u eerst 0900-8844. U krijgt dan advies op maat: Voor
de veelvoorkomende, minder ingrijpende, misdrijven kunt u via www.politie.nl of soms ook
telefonisch aangifte doen. U hoeft daarvoor niet naar het politiebureau. Voor het doen van
zwaardere aangiften wordt telefonisch een afspraak met u gemaakt zodat u op het bureau
niet zo lang hoeft te wachten en de politie u alle aandacht kan schenken.
Dit kan voor diverse strafbare feiten, zoals:
• diefstal of inbraak
• vernieling of beschadiging
• geweld of bedreiging
• zedenmisdrijven
• oplichting
Melding doen
Het kan zijn dat u iets hoorde of zag en dat graag aan de politie wilt doorgeven, maar geen
spoed heeft. Dat kan via internet of u belt met 0900-8844. Dat kan bijvoorbeeld gaan
over:
• onveilig verkeersgedrag
• overlast in de buurt
• een verkeerd geparkeerde auto
Thuisaangifte
Bij ernstige misdrijven komt de politie naar u toe om de aangifte op locatie of bij u thuis op
te nemen. Ook als u bijvoorbeeld slecht ter been bent en niet naar het bureau kunt komen.
Dat wordt per geval bekeken.
Anoniem aangifte doen via 0800-7000
Stel u wilt aangifte doen, maar uw wilt niet dat uw persoonlijke gegevens worden
geregistreerd, dan kunt u aangifte doen via Stichting M, voorheen Meld Misdaad Anoniem.
Account voor ondernemers
Als u als ondernemer vaker een aangifte doet, kunt u een account aanmaken op
www.politie.nl, waarin u eenmalig uw bedrijfsgegevens vastlegt. Vervolgens kunt u snel
aangifte doen, de status van uw aangifte volgen en overzicht krijgen van uw eerdere
aangiftes.
Wie is mijn wijkagent?
Met vragen of voor advies over zaken die in uw buurt spelen kunt u terecht bij uw
wijkagent. Op www.politie.nl vindt u meer nieuws over uw wijk en ziet u, na het invullen
van uw postcode, wie uw wijkagent is.
Tip: Sla het nummer 0900-8844 op in het adresboek van uw (mobiele) telefoon. Dan is de
politie, ook in niet spoedeisende zaken, altijd maar één telefoontje bij u vandaan.
Contact met de politie
Als elke seconde telt of u ziet een verdachte situatie, dan belt u met 112. Als het ook
zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (24 uur per dag).
Dorpsblad Kontakt 2015
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Nieuws van de ijsvereniging
Ledenvergadering
Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de ijsvereniging op
donderdag 12 november 2015, aanvang 20.00 uur, in de kantine aan de Mantingerweg.
Het financieel jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt. De agenda is als
volgt:
-

Opening
Mededelingen
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie Mans Luinge en Wessel Otten
Benoeming kascommissie
Verkiezing bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar: Petra Kats
Aftredend en herkiesbaar: Jan Gosink
Het bestuur heeft … bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur. Eventuele
tegenkandidaten voor deze functie kunnen, indien gesteund door tenminste 3 leden,
voor 7 november bij de secretaris Annemiek Bouwmeester schriftelijk worden
opgegeven.

-

Pauze
Verhoging contributie
Begroting 2015
Rondvraag
Sluiting

Natuurwerkdag
Op zaterdag 7 november organiseert Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met
onder andere Landschapsbeheer Drenthe de jaarlijkse natuurwerkdag. Vorig jaar staken in
Drenthe ruim 1200 vrijwilligers, jong en oud, de handen uit de mouwen. Tijdens de
natuurwerkdag wordt het landschap op meerdere locaties in Drenthe onderhouden.
Ook de ijsvereniging doet dit jaar weer mee aan de natuurwerkdag. We gaan het heideveld
in, om opslag zoals prunus, berk e.d. te verwijderen. We hopen net als de voorgaande
jaren op een flink aantal mensen om in meerdere teams het veld in te gaan. We beginnen
‘s morgens om 08.45 uur met koffie bij de kantine aan de Mantingerweg, ook voor de lunch
wordt gezorgd door de ijsvereniging. Gereedschappen zijn aanwezig.
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Automatische incasso
De ijsvereniging wil het innen van de contributie vergemakkelijken middels automatische
incasso’s. Langs deze weg het verzoek aan de leden om onderstaand machtigingsformulier
in te vullen en in te leveren op het vermelde adres. Het formulier is ook te vinden op de
website van de ijsvereniging.
Doorlopende machtiging

S€PA

Naam incassant : IJsvereniging Nieuw-Balinge
Adres incassant : Wolvenhaar 8
Postcode incassant : 7938 RD
Woonplaats incassant : Nieuw-Balinge
Incassant ID :

NL45ZZZ400479560000

Kenmerk machtiging : Contributie lidmaatschap IJsvereniging Nieuw-Balinge
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de ijsvereniging NieuwBalinge om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens de incasso van contributie. Als u het niet eens bent met
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam :

_________________________________________

Adres :

_________________________________________

Postcode :

__ __

__ __

__ __ __ __

Woonplaats : ______________________________________
Rekeningnummer [IBAN] : __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bank Identificatie [BIC]** _____________________________
Plaats: ___________________________________________
Datum:

__ __ - __ __ - __ __ __ __

Handtekening

**Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd
of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.
Dorpsblad Kontakt 2015
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Het raadselspel
De foto in de oktober editie van Kontakt is
gemaakt bij:
Een nooddeur aan de buitenkant van de ronde
zaal van het dorpshuis.
Onder alle goede inzenders is een leuke prijs
verloot.
De winnaar van deze maand is:
Tessa van den Berg
Tessa, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand november luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 november 2015!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
opsturen naar het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a 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 waar deze foto genomen is en vertellen we u wie
de prijswinnaar is geworden!

6
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Kleurplaat voor volwassenen
De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen: kleurplaten voor volwassenen. Een
kleurplaat vergt aan de ene kant aandacht, maar is juist weer zo simpel, dat het ook heel
ontspannend kan werken. Sommige mensen noemen een kleurplaat zelfs een stukje
meditatie. Even lekker op één ding concentreren of juist de omgeving om je heen even
vergeten. Kleurplaten zijn dus alles behalve kinderachtig! Slijp de potloden en ervaar het
zelf!

Dorpsblad Kontakt 2015
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Volleybalvereniging Tiendeveen zoekt een train(st)er
Het damesteam van volleybalvereniging Tiendeveen is dit
seizoen voor het eerst gestart in de recreatieve competitie
(Knapper) van Hoogeveen en omstreken. Ze komen uit in de
6e klasse en zoeken nog een trainer of een trainster voor op
de woensdagavond. Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op
met Geralda van Zwol, telefoonnummer 06 50882003.
________________________________________________________________________

Oproep voor hondenbezitters
Beste hondenbezitters van Nieuw-Balinge,
Zouden jullie alsjeblieft de poep van uw hond weer mee willen nemen, in plaats van het te
laten liggen bij mensen voor de deur? Er wonen hier namelijk kleine kinderen die nog niet
altijd begrijpen dat poep ontzettend vies is. Ze snappen niet dat ze er om heen moeten
lopen.
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Marloes Scholten
________________________________________________________________________

Website Berta Jager
Vorige maand interviewden we Berta Jager over haar hobby, schilderen.
Inmiddels is haar website af. Om een indruk van haar werk te krijgen, kijk
dan op www.bertajager.nl.
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Felicitatiepagina
Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die een jubileum viert?
Laat het de redactie weten!

Noa Paas wordt 1 op 20 november!
Danee Slomp wordt 6 op 17 november!

Dorpsblad Kontakt 2015

Ferre van Huizen wordt 6 op 16 november!
Harm Paas wordt 36 op 9 november!
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Uitnodiging ledenvergadering schoolfonds
Graag nodigen we u als lid van het schoolfonds uit op maandag 9
november 2015 voor de ledenvergadering, in de meester
Sieberingschool om 20:00 uur.
Kunt u niet aanwezig zijn, dan bedanken wij u via deze weg voor uw
bijdrage welke geheel ten goede komt aan de leerlingen van de
meester Sieberingschool. Door uw bijdrage is het mogelijk om de kinderen van extra les-,
lees- en speelmateriaal te voorzien waar anders geen geld voor is.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

_____________________________________________________________________________________
Verslag Fout Feest dorpshuis de Heugte
Iedereen heel erg bedankt voor de komst
naar het “Over de Top Foute feest”! Zo
goed als iedereen was verkleed en wat
zag het er leuk uit!
De avond was georganiseerd in
samenwerking met het dorpshuis. Er
stonden heerlijke hapjes klaar en gezellig
barpersoneel. Een geslaagde avond dus!
Helemaal dankzij de DJ, die erg foute
plaatjes draaide.
Voor de best verklede persoon was er
nog een prijs. Dit was de groep die
verkleed was als de familie Flodder. Zij
waren de absolute winnaars!
Voor de mensen die het leuk lijkt om ook zo'n soort feest te organiseren, neem dan contact
op met het dorpshuisbestuur.
Wij vonden het erg leuk om te doen!
Martin, Marloes, Jacco en Jeanet

_____________________________________________________________________________________
Kerststukje maken 50+ers
50+ers opgelet! Op 21 december a.s. gaan we in dorpshuis
De Heugte een kerststukje maken. Doet u ook mee?
Eigen bijdrage €5,= per persoon.
Graag aanmelden voor 15 december aanstaande bij Roelie
Padding, Jennie Hekker, Laura Wielink of Albert Wielink.

14
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De herkomst van Sint-Maarten
Sint Maarten is gebaseerd op een legende. Martinus (Maarten) werd geboren in het jaar
316 in het huidige Hongarije. Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer
koude dag in de winter zag Maarten een arme man zonder jas de sneeuw zitten. Hij stapte
van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme
man een helft tegen de kou. Hij overleed op 11 november 397 en op de feestdag van deze
heilige werd het gebruikelijk om kinderen iets te geven.
Sint-Maarten (of soms ook 'Sinte Maarten' of
'Sinter Maarten' genoemd) wordt gevierd op 11
november, midden in de herfst. De bomen zijn
kaal en het is vroeg donker. Het feest is een echt
'lichtfeest' voor kinderen.
De traditie is dat kinderen zelf een lantaarntje
(lampion) maken van papier, karton, een
uitgeholde suikerbiet of pompoen met een
kaarsje of lampje erin.
Hiermee gaan ze 's avonds als het donker is in
optocht langs de huizen. Aan de deur zingen ze
een liedje. In ruil hiervoor krijgen ze een kleine
attentie, net zoals Sint Maarten, die de helft van
zijn mantel aan de arme man gaf. Tegenwoordig
bestaat de traktaties uit wat snoep, een
mandarijn of bijvoorbeeld een stuiver.
In Limburg wordt het Sint Maarten verhaal vaak nagespeeld. Dan rijdt 'Sint Maarten' op
een paard door de straten met allemaal kinderen met lampionnen achter zich aan.
Soms wordt er voor de volwassenen ook een Sint-Maartens vuur ontstoken, te vergelijken
met een paasvuur. Omdat 11 november lange tijd het begin was van de veertig dagen
durende vastentijd vóór Driekoningen op 6 januari, namen ook volwassenen het er deze
dag goed van, zoals het eten van de ‘Sint-Maartensgans’.
Naast de gebruikelijke liedjes zijn er ook een aantal leuke varianten:
Sinte, Sinte Maarten
De koeien hebben staarten
Geef een appel of een peer
Dan kom ik dit jaar niet meer

Twaalf november is de dag
Dat ik mag snoepen
Dat ik mag snoepen
Twaalf november is de dag
Dat ik mag snoepen, de hele dag

(Melodie: Vader Jacob)

(Melodie: Ik heb een stuiver in mijn hand)

Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje
Zelfgemaakt, zelfgemaakt
En vanavond mag ik, en vanavond mag ik
Laat op straat, laat op straat
Dorpsblad Kontakt 2015

In mijn hand een lampion
Zo ga ik een straatje om
Snoepje hier, snoepje daar
Dank u wel, tot volgend jaar!
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Hemmeltied vanuit Nieuw-Balinge
Op zaterdag 28 november a.s. wordt het radio programma Hemmeltied van RTV Drenthe
uitgezonden vanuit Dorpshuis De Heugte.
We hebben al een aantal leuke gasten gevonden. Maar mocht u nog iemand weten die iets
bijzonders kan vertellen of heeft u als vereniging nog iets leuks / bijzonders te melden? Bel
of mail dan met: josepost4@hotmail.com, 06 13621011.
Heeft u zin om erbij te zijn, kom dan gezellig naar De
Heugte!
Aanvang: 10.00 uur tot ± 12.00 uur!

_____________________________________________________________________________________

KERSTDINER 2015
Voor alle 60+ers in Nieuw-Balinge
Op vrijdag 11 december 2015
Inloop vanaf 11.30 uur
In dorpshuis “De Heugte”
Een heerlijk viergangendiner verzorgd door de mannenkookgroep.
En in de bediening groep 8 van de Meester Sieberingschool!
Eigen bijdrage van €5,- per persoon.
Indien gewenst kunt u van huis opgehaald worden.
Opgave voor 5 december bij: Roelie Padding, Anneke Kroezen, Jennie Hekker, Margo
Kraijesteijn, Laura Wielink, Albert Wielink, Janny Wielink of José Post, door middel van het
inleveren van onderstaand strookje. Bellen of mailen mag ook! (06 13621011,
josepost4@hotmail.com)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………….
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Nieuws van peuterspeelzaal Duimelot
Wij hebben al weer een paar fijne weken achter de rug op de speelzaal.
Heerlijk spelen in de klas, buiten en in de gymzaal.
We hebben er ook weer een paar nieuwe vriendjes bij en zo zitten er
nu 10 peuters in de groep.
De afgelopen weken stonden de prentenboeken centraal in verband met de
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘raar maar waar’. We zijn bezig geweest met
kleuren herkennen, benoemen en sorteren en het boek over de regenboog past hier dan
mooi bij. Het boek over de krokodil die niet van water hield en van muis die een nieuw huis
zoekt waren leuke boeken. De problemen van de krokodil en de muis werden vooraf al
opgelost door onze knappe peuters. Want die krokodil was geen krokodil (maar een draak)
wist Teun ons al te vertellen en als je hapjes neemt van de appel wordt hij kleiner en past
hij best in het huis van muis, wist Lejan ons te vertellen…
Op woensdag 14 oktober hadden wij onze jaarlijkse Kinderboekenweek spelletjesmorgen
samen met groep 1 en 2. We hebben allerlei spelletjes/proefjes gedaan rondom een
prentenboek. Het was een erg leuke ochtend, hulpouders bedankt !
In het voorjaar heb ik een boekstart cursus gedaan. Ik ben nu officieel
voorleescoördinator en wij zijn nu een boekstart speelzaal. Dit houdt in dat
wij elke dag (voor)lezen in de groep en in de speelzaal hebben we een
optimale (voor)leesomgeving. Voor het stimuleren van het voorlezen thuis,
krijgen de peuters om de beurt een logeertas mee. Daar zit een boekje met
bijbehorende knuffel en (voor)leestips in. Deze tas is altijd een groot
succes! Op woensdag 7 oktober werd dit feestelijk onthuld. We hebben
onder andere nieuwe boeken, een vertelkastje, en een boekensteun
gekregen en op deze ochtend kwam Hedy van de bibliotheek ons interactief
voorlezen uit een boek over een krokodil.
Boekstart is een initiatief vanuit de bibliotheek: Boekstart stimuleert lezen met baby's,
dreumesen en peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de
taalontwikkeling. Zie ook op www.boekstart.nl.
De komende weken staan de herfst en de feesten als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst op
het programma. Een drukke maar een hele mooie en gezellige tijd!
Met vriendelijke groet,
Juf Karin
________________________________________________________________________

Dankbetuiging
Wij bedanken iedereen voor de belangstelling, mooie woorden en vele kaarten die we
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en
overgrootvader Gerrit Slomp.
Het medeleven was voor ons een grote steun en zal een warme en dankbare herinnering
blijven.
Jennie Slomp-Blokzijl, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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Raceverslag van de New York Marathon door Sigrid Goossens
Het is inmiddels 3 november 2015. Twee dagen
geleden liep ik de New York marathon, de
marathon der marathons. Een onvergetelijke
ervaring waar ik enorm van heb genoten, maar
waarin ik mezelf ook zó ben tegengekomen.
Naast me op mijn nachtkastje ligt een medaille,
een medaille met een gouden randje, een
medaille die ik hebt verdiend met een lach en een
heleboel tranen.
04:30u
De wekker gaat, maar het was niet nodig om een
wekker te zetten. Een combinatie van gezonde
spanning en een jetlag zorgt ervoor dat ik al een
half uurtje wakker ben. Ik neem een lekkere
warme douche en hijs mezelf in m'n marathon
outfit. Om 05:15u loop ik richting lift, ik neem
een dikke kus en knuffel van Eddy in ontvangst
en hij legt me nog een laatste keer uit waar hij
staat langs het parcours. Ik reken uit hoe laat ik daar ongeveer langs loop en roep
uitzinnig: 'Tot straks!'
In de lobby tref ik de rest van de groep. Iedereen is klaar voor de strijd maar gespannen
voor wat gaat komen. Vrijwel niemand heeft eerder een marathon gelopen. We maken een
laatste groepsfoto en stappen rond 06:00u in de bus.
06:00u
Het lange wachten kan beginnen. Het startschot klinkt pas om 10:15u dus nog ruim 4 uur
te gaan. Onder politiebegeleiding en over, een voor marathonlopers afgezet, Broadway
rijden de bussen richting Staten Island. Alle bussen moeten voor 07:00u de brug over zijn
want dan wordt deze brug onderdeel van het parcours.
Er is ons vooraf meerdere malen op het hart gedrukt dat het koud is op Staten Island en
dat je je daar goed op moet kleden. Zo gezegd zo gedaan, iedereen stapt in een
felgekleurd skipak de bus uit, klaar om de kou te trotseren. Gelukkig valt het mee met de
kou, maar het skipak is geen overbodige luxe.
Er hebben zich meer dan 50.000 lopers verzameld op Staten Island. Om dit allemaal in
goede banen te lijden starten de lopers verdeeld over vier waves. De eerste wave start om
09:50u, de laatste om 11:00u. Ik ben ingedeeld in wave 2 en mag om 10:15u starten.
Naast het splitsen in waves worden we verder opgesplitst in kleuren (oranje, groen of
blauw) en in corrals (A t/m F). Om 09:00u sta ik klaar voor het hek van corral E, oranje,
om daar drie kwartier later naar binnen te mogen. Mijn skipak gaat in een grote
inzamelingsbak en komt terecht bij de daklozen.
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10:15u | km 1-5
Het startschot klinkt, daar gaan we! De politie- en mediahelikopters cirkelen boven ons in
de lucht en langzaam komt de mensenmassa in beweging. KIPPENVEL! We beginnen direct
met de zwaarste klim van deze marathon: de Verrazano-Narrows bridge. De eerste mijl
(1.6km) is klimmen, kleine pasjes, laag tempo en genieten van het fantastische uitzicht
aan onze linkerzijde.
De tweede mijl gaat naar beneden, heerlijk! We lopen de brug af en hebben de eerste drie
kilometer al te pakken. We worden in Brooklyn onthaald door een uitzinnig publiek en
komen na een paar bochten uit op 4th Avenue. De eerste vijf kilometers zitten er op in
31:52m, precies volgens schema! Mijn doel is om tot kilometer 25 op een tempo te lopen
die rond de 10 km/u ligt. Na 25km steken we namelijk de Queensboro bridge over, een
hele pittige klim. Voel ik me na 25km goed, kan ik iets versnellen, heb ik het zwaar dan
laat ik m'n tempo wat zakken.
Km 6-10
De volgende 5 kilometers lopen we op 4th Avenue. Zo ver we kunnen kijken lopen we
rechtdoor. Langs de kant een uitzinnig publiek. Ik geniet er van maar loop ook lekker met
mijn eigen muziek op. Zo kan ik me focussen op m'n tempo. Er zit wel wat hoogteverschil
in deze kilometers maar niets noemenswaardigs. Ik neem na 7 kilometer mijn eerste
gelletje en drink wat bij de eerstvolgende waterpost. Ik heb rietjes bij me en dat werkt
perfect. Ik knijp de papieren beker een stukje dicht, doe mijn rietje er in en kan op die
manier al rennend drinken waardoor ik geen tijd verlies. De tweede vijf kilometer loop ik in
29:29m, perfect!
Km 11-15
De kilometers vliegen voorbij zonder dat ik er erg in heb. Na 8 mijl, dat is bijna 13km komt
er eindelijk een einde aan de 4th Avenue en slaan we met een vrij scherpe bocht rechtsaf.
Het klimmetje daaropvolgend onderschat ik en loop ik iets te hard op. Ik voel me een
beetje duizelig, maar probeer me te verzetten. Ik neem na 14km mijn tweede gelletje
maar die valt niet echt lekker. Overal waar ik kijk zijn mensen, rijen dik langs de kant en
voor en achter een mensenmassa aan lopers. Het vliegt me een beetje aan. Ik ga in het
midden van het parcours lopen om zo min mogelijk van het publiek mee te krijgen. Ik zet
m'n muziek harder, zing mee, kijk naar de grond en loop zo verder in de hoop dat m'n
duizeligheid afneemt. Ik voel me slecht, maar kan m'n tempo vasthouden. Shit, ik had
gehoopt de eerste 25 kilometer in dit tempo fluitend te kunnen doen, maar heb de
hoogteverschillen en de mensenmassa onderschat. Ik loop de derde 5 kilometer in 30:10m
en ben inmiddels 1u31m33s onderweg.
Km 16-20
De volgende wijk die ik passeer is de joods-orthodoxe. Geen publiek, niemand die op- of
omkijkt naar de tienduizenden marathonlopers die hun wijk passeren. Een vreemde
gewaarwording, maar hij komt voor mij als geroepen. Ik geniet van de rust en mijn muziek
en langzaam knap ik weer een beetje op. Ik wil nog niet teveel denken aan de
mensenmassa die ons in Manhattan staat op te wachten. Maar vooralsnog gaat het
redelijk. Het hoogteverschil deze vijf kilometer is minimaal en hé ik ben bijna op de helft!
De vierde 5 kilometer nog steeds weinig verval, ik loop hem in 30:50m.
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Km 21-25
M'n duizeligheid is zo goed als weg, erg fijn! Ik neem na 21km mijn derde gelletje en
passeer vlak daarna het halve marathonpunt. Yes! HALF WAY THERE! De batterij van m'n
telefoon is inmiddels leeg, dus ik berg mijn oordopjes op en zonder muziek vervolg ik mijn
tocht. Na 21km lopen we een brug op. Hé, is dat nu al de gevreesde brug Manhattan in?
Nee, het is een kleine brug tussen Brooklyn en Queens. De vermoeidheid begint te komen,
mijn tempo neemt iets af en mijn rug begint op te spelen. Dat deed het ook tijdens mijn
trainingen, maar dan vaak pas vanaf een kilometer of dertig, nu een paar kilometer eerder.
Ik ben 2u34m56s onderweg als ik het 25km punt passeer. Dat betekent dat ik 32:33m
over de laatste vijf kilometer hebt gedaan.
Km 26-30
Ja hoor, daar is hij dan, de gevreesde Queensboro bridge. En daar is werkelijk waar geen
woord aan gelogen. Ahhhh, zo'n klim met al 25km in de benen is gewoon onmenselijk,
haha. Ik heb gevloekt en getierd. Een volledige mijl duurt de klim de brug op. Meer dan de
helft van de lopers wandelt, er ligt iemand die onwel is geworden halverwege de brug en er
komt écht geen einde aan. Het is zwaar, mega zwaar. Ik blijf hardlopen, maar ga weinig
harder dan sommige wandelaars. M'n benen zijn zo verzuurd dat zelfs naar beneden lopen
zwaar is.
Maar de erehaag die je beneden staat op te wachten maakt heel veel goed. Manhattan met
al zijn publiek, rijen dik, duizenden mensen. Ik heb ze nodig! Mijn benen zijn zwaar en m'n
rug doet pijn. Ik loop zo ver mogelijk langs de linkerkant van het parcours. Daar waar de
mensenmassa me 10 kilometer geleden nog bijna te veel werd, had ik ze nu harder nodig
dan ooit. Ik maakte oogcontact met mensen en de "YOU CAN DO IT SIGRID" kon ik niet
vaak genoeg horen.
We draaiden de 1st Avenue op. Zo ver als ik kan kijken gaat het parcours rechtdoor. Ik blijf
aan de linkerkant lopen want ik weet dat Eddy hier ergens moet staan. Hij staat tussen mijl
16 en 17, en tussen de 78st en 79st street. Ik tel de straten af en zie aan het einde van
mijl 17 een bekend gezicht in een dance4life shirt. Ik huil en vlieg Eddy in de armen. Hij is
trots, ik kapot. Ik veeg m'n tranen weg en vervolg mijn tocht. Nog 15 loodzware kilometers
te gaan.
Wonder boven wonder is ook de zesde 5 kilometer nog vrij vlot gegaan. Ondanks de
loodzware brug en mijn korte stop bij Eddy liep ik 32:28m. Er staan inmiddels 3 uur 7
minuten en 24 seconden op mijn horloge. Én 30 kilometers! Nog 12 te gaan.
Km 31-35
De volgende 5 kilometers zijn gelukkig vrij vlak, al krijg ik er weinig van mee. Ik ben in
strijd, in strijd met mezelf. Waarom wilde ik dit ook al weer zo graag? Waarom is een
rondje van 10km niet genoeg en moet ik na anderhalf jaar hardlopen de marathon van
New York lopen? Waarom Sigrid, waarom? Er stromen tranen over m'n wangen.
Ik ben kapot. Ik pak een bekertje water bij de eerst volgende waterpost en wandel voor
het eerst. Ik reken uit hoe lang ik nog onderweg ben als ik blijf wandelen. Als ik tot de
conclusie kom dat ik dan 5u en 15m onderweg ben, begin ik weer te lopen. Er komt een
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Italiaan naast me lopen, ook hij heeft het zwaar. Hij spreekt geen Engels en ik geen
Italiaans, toch blijft hij naast me lopen.
Ik grijp de volgende waterpost aan om weer een klein stukje te wandelen. Ik neem me
voor de overige kilometers op die manier af te leggen. Ik ga hardlopend van waterpost
naar waterpost en wandel daar een klein stukje. De waterposten die iedere 2,5 km te
vinden zijn, zijn op dat moment mijn houvast. Ook de houvast van de Italiaan, hij blijft
trouw aan m'n zijde lopen.
Mijn tempo is inmiddels ver te zoeken. De zevende 5 kilometer gaat in 34:49.
Km 36-42,2
We lopen inmiddels op 5th Avenue. De 5th Avenue van New York... De laatste straat
voordat we afslaan naar Central Park. Ik mag van mezelf om de kilometer 60 stappen
wandelen. Ik werk na 37 kilometer mijn laatste gelletje naar binnen en loop Central Park
binnen. Wat een mensen, wat een publiek, wat een lopers! Iedereen heeft het zwaar, maar
wordt door het publiek opgepept om door te lopen, de laatste paar kilometers tot de finish.
Ze gaan in een roes aan me voorbij. Ik heb pijn en huil, ik ben kapot! Nooit eerder heb ik
mezelf zo moeten geven. Zelfs in de laatste 500 meter voor de finish moet ik nog
wandelen. Met de finish in beeld begin ik weer hard te lopen, ik gooi m'n handen in de
lucht voor de finishfoto en ren de finish over. I MADE IT! Ik heb de New York Marathon
2015 gelopen in 4:30:06!
Tranen vloeien rijkelijk. Ik ben heel diep gegaan. Een enorme verrassing staat me direct na
de finish te wachten, EDDY! Wauw! Eddy heeft van dance4life een kaart gekregen waarmee
hij tussen de vrijwilligers in het finishgebied mag komen. Nog geen 10 meter na de finish
vlieg ik hem in de armen. Dat gevoel is onbeschrijfelijk. Ik neem m'n medaille in
ontvangst. Wat is hij mooi! Wauw!
De 4:30:06 was misschien niet de tijd die ik vooraf in
gedachten had, maar er heeft geen seconde meer in
gezeten en ik ben ontzettend blij met m'n tijd! Ik kan
volop genieten van de race die ik heb gelopen en de
weg er naar toe. De groep mensen van dance4life
waarmee we dit avontuur zijn aangegaan is
fantastisch! De ruim €200.000,- die het in totaal heeft
opgebracht is fenomenaal.
Maar het allermeest heb ik genoten van jullie steun en
toewijding. Stuk voor stuk waren jullie geïnteresseerd
en betrokken bij mijn avontuur. Uit onverwachtse hoek
kwam soms de grootste support. Al jullie reacties op
Facebook, al jullie donaties, wauw! Het klinkt heel
cliché, maar zonder jullie had ik die finishlijn in Central
Park nooit gehaald.
THANKS!!!
Dorpsblad Kontakt 2015

23

...de herkomst van spreekwoorden
Een ongelikte beer.
Dit gezegde gaat terug op het Romeinse volksgeloof.
Men geloofde ooit dat een beer nog geen echte 'vorm'
had als hij werd geboren; zijn moeder zorgde er door
haar jong te likken voor dat de pasgeborene er als
een echt beertje uit kwam te zien. Zo kon de
gedachte ontstaan dat beren die niet in vorm gelikt waren door hun moeder, ongelikte
beren dus, opgroeiden tot onbeschaafde wezens.
Een blauwtje lopen.
Een blauwtje is hier een verkorting van 'een blauwe scheen'. Wie een blauwtje loopt, heeft
dus in figuurlijk opzicht zijn scheen gestoten en heeft daardoor dus een pijnlijke blauwe
plek op zijn been. Deze uitdrukking is al zo'n vier eeuwen oud.
Geld over de balk smijten.
Met de balk werd de balk bedoeld die in stallen boven de ruif zit. Als het vee gevoerd
wordt, wordt er hooi in de ruif gegooid. Daarbij valt er weleens wat hooi over de balk,
zeker als je het hooi slordig verspreidt. Vanuit die gedachte van achteloosheid ontstond
waarschijnlijk het betekeniselement 'verspilling'. Later is het woord 'geld' toegevoegd.
Je ergens met een Jantje-van-Leiden afmaken.
Jan Beukelszoon van Leiden (1506-1536) werd opgeleid als kleermaker, maar was ook
koopman en herbergier. Jan van Leiden stond bekend als een mooiprater, iemand met
gladde praatjes. Door deze slechte reputatie ontstond in de zeventiende eeuw de
zegswijze het afleggen met Jan van Leyen, waarmee bedoeld werd 'zich ergens met een
mooi praatje van af maken'.
________________________________________________________________________

Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Wie heeft als eerste z’n pinguïn af?
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Kinderclubnieuws
Dat was een gezellige
clubmiddag in de herfstvakantie!
We hadden maar een klein
clubje van tien kinderen, maar
we hebben fijn met pompoenen
gewerkt en het leuk gehad.

Op 18 november hebben we weer een leuke kindermiddag gepland. We gaan die middag
BINGO doen! Kom jij ook? Het begint weer om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur en de
toegang is € 1,50.
Tot dan! Groetjes Laura, Manuela, Martha, Margot en Liesbeth

_____________________________________________________________________________________
Tweede Schepersfair in Nieuw-Balinge
Op 21 november vindt de tweede Schepersfair plaats aan de Schepersweg 7
in Nieuw-Balinge. Na het succes van vorig jaar kon een tweede editie niet
uitblijven.
In en om het woonhuis aan de Schepersweg zal ‘Unique by Mariska’ haar unieke
zelfgemaakte woonproducten uitstallen en verkopen. Denk aan kussenhoesjes, plaids en
tassen, maar ook vogelvoer, lichtslingers, sjaals en telefoonhoesjes.
Daarnaast zullen er tweedehands boeken en gerecyclede en geupcyclede producten te koop
zijn.
Bent u op zoek naar cadeautjes voor Sinterklaas of Kerst? Kom dan op 21 november
tussen 11.00 uur en 17.00 uur een kijkje nemen aan de Schepersweg 7.
www.uniquebymariska.nl

_____________________________________________________________________________________

Entree:

Voor wie:

Alle tieners vanaf groep 8 t/m 15 jaar.

Waar:

Jeugdsoos Nieuw-Balinge

€2,50 (inclusief alcoholvrije cocktail!)

Dresscode: Hawaï kleding (er zijn prijzen voor de leukst
verklede tieners)
Er is nog meer te beleven (en te winnen) deze avond.
We hopen dat jullie allemaal komen!
Dorpsblad Kontakt 2015
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…voor een dagje weg!
Landelijke intocht Sinterklaas
Op zaterdag 14 november 2015 zet Sinterklaas weer voet aan wal in
Nederland. De intocht van Sinterklaas vindt plaats in Meppel. Het is
de eerste keer dat de goedheiligman in Drenthe aankomt. Rond het
middaguur meert Pakjesboot 12 af in het provinciestadje Meppel,
waar Sint en zijn pieten verwelkomd worden door de burgemeester
van dienst en alle kinderen uit de omgeving.
Aanvangstijden
Zaterdag 14 november:
10.30 - 14.00 uur

Prijzen
Gratis toegang.

Bezoekersinformatie
Meppel.

TV uitzending:
12.00 - 13.15 uur

Winterfair Orvelte
Ruim 80 stands met originele brocante, stoere woondecoratie,
brocante klepbanken, warme schapenvachten, handgemaakte
accessoires, kerstdecoraties, kransen, diverse delicatessen als vers
gerookte zalm, verse olijven, kazen, hammen en
wijnen. Knapperend haardvuur, geur van glühwein en warme
chocolademelk... Sfeer ten top. De muziek wordt verzorgd door de
professionele formatie Unicorn.

Aanvangstijden
Zaterdag 28 november:
11.00 - 18.00 uur

Prijzen
Volwassenen: € 5,00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis

Bezoekersinformatie
Dorpsbrink Orvelte
Schapendrift
9441 PJ Orvelte

Zondag 29 november:
10.00 - 17.00 uur

Boeken- en platenmarkt
Op de boeken- en platenmarkt van Wijkvereniging De Weide vindt u
duizenden boeken, honderden lp's, singles en cd's overzichtelijk
uitgestald. De verschillende categorieën zijn met bordjes aangegeven.
Alle aangeboden materialen zijn vooraf gecontroleerd. U mag dus een
goede kwaliteit verwachten. De vele aanvullingen zorgen weer voor
een aantrekkelijke markt. De markt is overdekt. Veel snuffelplezier
gewenst.
Aanvangstijden
Zaterdag 28 november:
10.00 uur - 16.00 uur
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Prijzen
Gratis entree.

Bezoekersinformatie
De Weideblik
De Ploeger 10
7908 LL Hoogeveen
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Een interview met…

Sinterklaas

Op een herfstachtige avond, eind oktober,
had de redactie van Kontakt een interview
met Sinterklaas. De goedheiligman is nog
niet in Nederland, maar de techniek staat
voor niks, dus via Skype spraken we met
de Sint en stelden we hem een aantal
vragen waarop we het antwoord altijd al
hebben willen weten…
Sinterklaasje bonne bonne bonne…. Alleen al de liedjes over u zijn heel oud. Hoe oud bent
u nu eigenlijk?
Ik ben al heel oud, maar hoe oud precies dat weet ik niet meer, want ik ben altijd slecht
geweest in rekenen. Ik ben rond het jaar 270 geboren, maar het jaartal is niet precies
bekend. Rond het jaar 300 was ik Bisschop van het Turkse stadje Myra. 700 jaar geleden
zijn de mensen in Nederland het Sinterklaasfeest gaan vieren.
Waarom wordt u ook wel Sint Nicolaas of Goedheiligman genoemd?
Ik heette niet altijd Sinterklaas. Mijn ouders gaven me de prachtige naam Nicolaas. Ik
groeide op en toen ik Heer Nicolaas was, werd ik bisschop van Myra. Dit ligt in Turkije. Ik
hielp een heleboel arme mensen en sommige mensen zeggen zelfs dat ik wonderen heb
verricht. Omdat dat erg bijzonder is, ben ik 'heilig verklaard'. En daarom mag ik Sint voor
mijn naam zetten. Nicolaas werd toen Sint Nicolaas of Sint Heer Nicolaas. De naam Sint
Heer Nicolaas is een beetje lang en werd al snel veranderd in Sinterklaas. En omdat
Sinterklaas dus een goede heilige man is, wordt ik soms ook Goedheiligman genoemd.
Wat is de Sinterklaasgedachte?
Zoals ik heb verteld was ik een man die arme mensen hielp. Omdat ik daarvoor niets terug
wilde krijgen, zelfs geen dank, deed ik dat stiekem zodat men niet eens wist door wie men
was geholpen. Ik deed dit dus echt voor de ander en niet voor mezelf. Met het
Sinterklaasfeest van tegenwoordig doen jullie eigenlijk hetzelfde. Het goede is dat je leert
om te geven in plaats van te nemen. Je doet het voor de ander en niet voor jezelf. Dat is
de Sinterklaasgedachte.
Wanneer vertrekt u ieder jaar uit Spanje?
De stoomboot doet er ongeveer 4 weken over om vanuit Spanje naar Nederland te varen.
Het ligt er een beetje aan hoeveel wind er staat en of we wind mee of tegen hebben, maar
ik houd er van om vroeg te vertrekken. We zijn half oktober vertrokken, om op zaterdag
14 november op tijd aan te komen in Nederland, in Meppel welteverstaan
Hoe heten de kleren die u draagt?
Ik draag een paarse tabberd (priester gewaad), daarover een witte Albe (een soort jurk)
afgezet met kant langs de mouwen en onderkant, daarover een rode stola (soort sjaal met
borststuk). Over die stola draag ik soms een bisschopskruis aan een ketting. En dan nog
mijn rode mantel en mijter. Natuurlijk heb ik ook sokken, schoenen of laarzen en soms
pantoffels (binnenshuis). Soms draag ik bij een bezoek een werkmijter, bijvoorbeeld als het
plafond erg laag is in een huis. Verder heb ik handschoenen aan en draag ik een rode
bisschopsring. En als het heel koud is heb ik nog een warme roodgele wollen sjaal.
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Heeft u maar 1 kostuum?
Nee hoor, ik heb meerdere kostuums. Dat is ook nodig, want als ik bij een bezoek of
intocht natgeregend ben, dan kan ik gauw een droog kostuum aantrekken. Het uiterlijk van
de kostuums is afhankelijk van welke kleermaker Piet dat kostuum gemaakt heeft, de ene
houdt van gewoon rood, de andere van wat donkerder rood, een derde wil wat meer franje
en weer aan ander wil borduurwerk. Wel hebben alle kostuums veel rood en goudkleur
omdat dat de lievelingskleuren van me zijn.
Gaat u ook naar een kapper om uw haar en baard te laten knippen?
Natuurlijk laat ik mijn haar regelmatig knippen, dan worden de dode puntjes er afgeknipt.
Er wordt niet te veel afgeknipt, want ik ben erg gesteld op mijn lange witte krullen en
baard. Na het wassen en knippen zet de kapperpiet er dan ook weer van die mooie golven
en krullen in. Onduleren heet dat. Dat kunnen tegenwoordig alleen speciale kappers nog.
Doet u nog aan een sport?
Zeker doe ik aan sport. Je zult me niet zien hardlopen, wielrennen of voetballen, maar
paardrijden is ook een sport en best zwaar. Ook vind ik wandelen door het bos en sierlijk
schaatsen (ook wel schoonrijden genoemd) leuk. En af en toe ga ik rustig baantjes
zwemmen. Het sporten houdt me fit en ik voel me er jong bij.
Worden er weleens kinderen in de
zak meegenomen naar Spanje?
Nooit. Ik houd van de kinderen en
wil ze geen verdriet doen. Daarom
laat ik ze altijd bij hun vader en
moeder. En dat verhaal over stoute
kinderen die voor straf in de zak
worden meegenomen naar Spanje?
Dat is niet waar. Dat misverstand is
ontstaan, omdat er een keer een
stoute jongen was, die van huis was
weggelopen en die mee wilde naar
Spanje. Hij had zich stiekem in een
zak tussen de andere (lege) zakken
verstopt en zo werd hij ongemerkt
aan boord gehesen. Toen men hem op zee ontdekte, (hij had, om geen last van honger te
krijgen, al die tijd de wortels van de schimmel opgegeten) heeft hij natuurlijk straf gehad
en is op een passerende boot gezet zodat hij weer naar huis gebracht kon worden. Om
stoer te doen vertelde hij zijn vriendjes natuurlijk dat de Pieten hem hadden meegenomen.
En zo ontstaan sprookjes die niet waar zijn.
Leest u Kontakt ook?
Uiteraard! Via de website van Nieuw-Balinge lees ik elke maand Kontakt! Op die manier
blijf ik op de hoogte van hetgeen er zich in Nieuw-Balinge afspeelt. De felicitatiepagina vind
ik erg leuk, omdat ik zo vanuit Spanje herinnerd wordt aan de verjaardagen! Ik heb ook al
eens een antwoord ingezonden voor de fotopuzzel, maar helaas ben ik niet uitgeloot als
prijswinnaar!
Sinterklaas, enorm bedankt voor het interview en we wensen u veel plezier in Nederland.
Sinterklaas en alle Pieten heel veel succes in de komende drukke tijd en wellicht tot gauw!
Dorpsblad Kontakt 2015
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Kleurplaat voor volwassenen
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Sigrid naar New York
Op zondag 1 november 2015 liep Sigrid
Goossens de marathon van New York, voor
het goede doel dance4life. Een uitgebreid
verslag hiervan leest u eerder in dit
Kontakt. Op zondag 25 oktober 2015
organiseerde Sigrid een hardloopwedstrijd
in ons dorp om geld in te zamelen voor dit
doel. Ze schreef hierover het volgende:
“Wat een fantastische dag! Wandelaars,
hardlopers en vooral vrijwilligers, zonder
jullie was het niet zo'n succes geweest.
Ontzettend bedankt! Het mooie weer, de
gezellige deelnemers, alles zat mee
vandaag! Het resultaat is helemaal
verbluffend, run4life heeft in totaal €840,opgeleverd!
De uitslagen zijn te vinden op: https://sigridnaarny.wordpress.com/wedstrijd-2/.
De finishfoto's, mogelijk gemaakt door Hendrik de Jonge van HDJ fotografie, zijn te
bekijken en te downloaden op: http://www.hdjfotografie.nl/Clients/Run4Life-/.
De foto's die gemaakt zijn bij de waterpost zijn op Facebook te vinden.”
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In stappen tekenen
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Oudejaarsvolleybal GJVV

_____________________________________________________________________________________
Sinterklaasfeest op de Kinderclub
Op woensdag 2 december vieren we met de kinderclub weer
het Sinterklaasfeest! Kom jij ook? Het begint zoals altijd om
14.00 en is rond 15.30 weer afgelopen en kost €1,50.
De pieten willen natuurlijk heel graag weten wie er allemaal
komen, dus wil je het briefje even invullen en inleveren bij
familie Vermeer, Breistroekenweg 13 of bij familie Mulderij,
Vosseveen 18?
LET OP: Het Sinterklaasfeest is voor kinderen van de
basisschoolleeftijd. We vieren het feest dit jaar zonder ouders.
Wel zoeken we nog hulpouders. Je kunt je hiervoor opgeven
op het briefje.
---------------------SINTERKLAASFEEST – OPGAVEBRIEFJE – 2 DECEMBER-------------------Ja, ik kom ook op 2 december!
Naam: _________________________________
Leeftijd:________________________________
Naam: _________________________________
Leeftijd:________________________________
Naam: _________________________________
Leeftijd: ________________________________
Ik wil helpen! Naam: ______________________
Tel. nr. / E-mail:__________________________
Dorpsblad Kontakt 2015
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Activiteitenkalender november / december
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NOVEMBER
7 november

Oud papier

7 november

Natuurwerkdag

7 november

Tienersoosavond

9 november

Ledenvergadering schoolfonds

12 november

Ledenvergadering ijsvereniging

13 november

Klaverjassen IJsvereniging

18 november

Kinderclub - BINGO

19 november

Ons cluppie – eendagsbestuur

21 november

Schepersfair

21 november

Dansavond de Heugte

21 november

Hawaï party tienersoos

27 november

Klaverjassen IJsvereniging

28 november

Bingo Dorpshuis de Heugte

DECEMBER
2 december

Sinterklaas bij de Kinderclub

11 december

Kerstdiner 60+ers

12 december

Dansavond de Heugte

15 december

Ons cluppie – Diner en kerstbingo

21 december

Kerststukje maken 50+ers

23 december

Kinderclub

28 december

Oudejaarsvolleybal GJVV
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/ Mevr. Damman
Tel. (0528) 34 12 28
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112
Website: www.chd.nl

Openingstijden Gemeentehuis
• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00.
Woensdag van 8.30 tot 16.00.
Donderdag van 8.30 tot 20.00.
Tel. (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

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

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

Preekrooster 2015
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2015
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

08-11

08-11 10.00u: ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
15.00u: ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)
15-11 10.00u: ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
15.00u: ds. M. Noorderijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
22-11 10.00u: ds. M. Noorderijk
Bediening Heilig Avondmaal
15.00u: ds. M. Noorderijk
29-11 1e advent
10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. H. Russcher (Nijkerk)
06-12 2e advent
10.00u: ds. C.G. Visser (Rijssen)
15.00u: ds. D.J.W. Kok (Oldebroek)
13-12 3e advent
10.00u: ds. J.P.J. Voets (Nijkerk)
15.00u: ds. M. Noorderijk
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!

15-11
22-11
29-11
06-12
13-12

9.30u: ds. J. Bos
14.30u: ds. J. Bos
9.30u: ds. B. de Graaf
14.30u: ds. B. de Graaf
9.30u: ds. J.P. Boiten
14.30u: ds. J.P. Boiten
9.30u: ds. C.P. de Boer (VHA)
14.30u: ds. C.P. de Boer
9.30u: ds. A. Wallet (HA)
14.30u: ds. A. Wallet
9.30u: ds. G.J. Capellen
14.30u: ds. G.J. Capellen

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
Ophaalschema containers
Iedere woensdag
11-11 GRIJS
02-12 GROEN
18-11 GROEN
09-12 GRIJS
25-11 GRIJS
16-12 GROEN
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Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 7 november 2015, 9 januari,
12 maart, 21 mei, 9 juli, 17 september, 12
november 2016.
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld of in
dozen langs de weg te zetten.
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m.
eventuele regen. Voor de Breistroeken geldt;
het papier langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30
Grof vuil 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
Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (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
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons dorp:
één in het Dorpshuis, één bij de voetbalvereniging
en één aan de buitenkant van het posthokje van
De Breistroeken. Er hangen lijsten bij met namen
van mensen die bevoegd zijn ermee om te gaan.
In geval van nood dient 112 gebeld te worden.

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact opnemen met:

• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren

Peter Kroezen
Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel. (06) 52 40 79 66
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl

• 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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OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Peuterspeelzaal Duimelot
Komt uw peuter ook gezellig spelen?

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl

Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot
12 uur.

Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Sieberingschool een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven
die ten goede komt aan de leerlingen. In
september/oktober wordt de jaarlijkse
ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u
dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één
van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger
van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoenmaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Gert Willems

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar
van tevoren.
Om even te komen kijken of om het
informatieboekje met aanmeldingsformulier
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster
Karin Gils op 1 van de speelochtenden.
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht
van de wachtlijstbeheerster, wanneer uw
peuter kan beginnen.
Voor informatie kunt u bellen met de leidster
Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding
voor de basisschool. Komt u eens langs met
uw peuter?

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

Jeugd- en tienersoos
Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00

Openingstijden dorpshuis de Heugte
Maandag
09.00 – 12.00 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.30 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.30 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
17.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur

Busdiensten

Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!

Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37
07:20 uur*

14:09

08:20

16:36

10:26

17:36*

12:26

18:09

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37
besteld worden: (0528) 32 13 00.
07:31
13:31 x
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
afspraak, voor diverse activiteiten.

08:31*

15:31

09:48 x

16:31*

11:48 x

17:31 x

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie
x rijdt niet verder dan Orvelte.
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.9292.nl Tel. 0900 92 92
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Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Loket voor zorg- en dienstverlening
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
20.30 – 21.30
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
19.00 – 20.00
Dames Recreanten 3
20.00 – 21.00
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
Vanaf 4 jaar
1e groep
18.00 – 18.45
2e groep
18.45 – 19.30
De kosten zijn tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!!

Er is momenteel geen inloopspreekuur meer
op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge,
vanwege te weinig bezoekers. Mocht u toch
hulp nodig hebben, bel onderstaand
telefoonnummer en men maakt een
afspraak met u!
Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.welzijnswerkmd.nl

Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, 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!

Nagelstudio Beauty Nails
Inge Wielink, Tel. (06) 55 70 10 21

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15

Studio Tyara (schoonheidsstudio)
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 16.00 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!

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00
geopend. Behandeling alleen op afspraak.

Maandag: ochtend en avond
Dinsdag: hele dag en avond
Woensdag: gesloten
Donderdag: ochtend
Vrijdag: ochtend
Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn
in overleg mogelijk.
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

Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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