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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

IBAN-nummer
NL78 RABO 0369 4004 53
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt

Een artikel over het alledaagse
leven in Nieuw-Balinge van voor
de oorlog.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Kinderen van IKC Meester
Siebering helpen bij het
opschonen van de heide op het
Mantingerveld.

-

-

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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De uitslag van het raadselspel en
weer een gloednieuwe uitdaging!
Informatie rondom ‘Heel Holland
plakt’ en ‘Berenjacht’.
Een Drents verhaaltje over vier
oudjes die de gezelligheid bij
elkaar zoeken.

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
De prijsvraag voor de maand maart luidde als volgt:

Het goede antwoord is: 2 gespiegelde achten
We hadden in totaal 4 inzenders en zij hadden allemaal het goede antwoord!
De winnaar van deze maand is: Lia Elsinga
Lia, van harte gefeliciteerd! De prijs komt jouw kant op.
Het raadsel van de maand april:

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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Beste inwoners van ons mooie dorp!
BLIJF NAAR ELKAAR OMZIEN!
Een kreet die we sinds de uitbraak van het Coronavirus vaak horen.
Ook van onze burgemeester in haar toespraak.
Deze kreet is in Midden-Drenthe/ons dorp, niet nieuw. Wij proberen al jaren om te zien
naar elkaar. We waren al mooi op weg. Er stonden veel activiteiten gepland voor jong en
oud:
-

Een zeskamp in de zaal
Het Dorpshuis is genomineerd voor Dorpshuis van het jaar 2020
Een prachtig idee voor MOEK
Deelname aan het project van de provincie
Met de ouderen en basisschoolleerlingen/peuters samen bewegen
Tijdens NLdoet de tuin klaarmaken voor de zomer
Een wandeltocht en brunch voor het hele gezin
Bingo
En nog veel meer

Maar helaas, door het Coronavirus kan dit allemaal niet meer doorgaan.
Maatregelen
De maatregelen van de overheid om verspreiding van het virus tegen te gaan, gaan ver.
Maar het is nodig. Alles zit voorlopig op slot en er is grote onzekerheid over hoelang dit nog
gaat duren. Hoeveel mensen raken er nog besmet, wie worden er ernstig ziek? Vragen
waarop we het antwoord niet weten.
Omzien naar elkaar
De kreet: blijf naar elkaar omzien betekent op dit moment NIET even gezellig bij elkaar op
de koffie gaan. Houd 1,5 meter afstand als je elkaar ziet. Wat we wel kunnen doen is
bellen, een appje of een mailtje sturen om te vragen hoe het met de ander gaat. We hopen
dan ook dat iedereen wel iemand heeft waar hij of zij contact mee kan houden. Ouders,
kinderen, familie, vrienden of buren. Als dat niet zo is, dan kan Welzijnswerk MiddenDrenthe misschien iets voor u betekenen! Zie onderstaande advertentie!
Heeft u vragen die we binnen onze eigen gemeenschap op kunnen lossen? Waar wij als
Dorpszorg iets in kunnen betekenen?
Neem dan contact op met één van de
onderstaande personen. Verder hopen we
dat iedereen verschoond blijft van het
virus, zodat we elkaar later weer gezellig
kunnen ontmoeten. Voor mensen die ziek
zijn of worden, heel veel beterschap
toegewenst.
Dorpszorg Nieuw–Balinge
Agnes Dijkstra
Joyce Salomons
Korina Vos
Henk Dijkhuis
Johan Vissia
José Post
Welzijnswerk Midden-Drenthe
Harry Tijms
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Nieuws van IKC Mr. Siebering

Nieuws van de opvang en peutergroep IKC Mr Siebering.
Ook voor de jongste inwoners van ons dorp is het een rare tijd. Ineens niet meer naar de
opvang of naar de peuterzaal. Geen contact meer met vriendjes en vriendinnetjes, niet
meer proefdraaien op de basisschool, geen verjaardag vieren op de opvang en het gewone
vertrouwde ritme is weg. De eerste week had iedereen thuis opvang geregeld. Daarna
waren er een paar kinderen van ouders met cruciale beroepen.
Op de opvang hebben we er met z’n allen een leuke tijd van gemaakt. Sommigen eerst aan
het werk met schooltaken en daarna lekker samen spelen. Ook, op gepaste afstand, samen
met iedereen die aanwezig was, eten op het leerplein.
We hebben de klas gezellig aangekleed met paas spulletjes en we hebben paas werkjes
gemaakt. We hebben de ramen versierd met lente- en paasfiguurtjes en een mooie
paastak versierd.
Er waren nu ook mooie mogelijkheden om te wandelen. Helemaal naar de plaggenhut of
een rondje over de heide. We hebben ook aan alle peuters een e-mail gestuurd met leuke
activiteiten en tips voor thuis. Op de volgende pagina een verhaal over Puk en het
coronavirus. Hopelijk geeft het wat duidelijkheid voor de kinderen.
We hopen dat deze rare tijd snel voorbij is en dat we weer gezellig samen kunnen spelen
op de opvang en de peutergroep!
Juf Marjan, juf Alinda en juf Karin
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Nieuws uit groep 6, 7 en 8
Wat een bijzondere tijd! Een school zonder kinderen is als een feestje zonder muziek, als
een taartje zonder slagroom. De scholen zijn nu al ruim 2 weken dicht. De leerlingen
werken allen vanuit huis en komen eens per week op school om hun werk in te leveren en
nieuwe opdrachten mee te krijgen. Gelukkig hebben we verschillende manieren om met de
leerlingen te communiceren. De leerkrachten bellen, appen, videobellen en mailen met alle
ouders. Ook hebben we een app, Parro genaamd, waarmee we contact kunnen houden met
het thuisfront.
Op dit moment weten we ook nog niet hoelang dit allemaal gaat duren, natuurlijk staat de
gezondheid van alle mensen voorop. We houden de berichtgevingen van de media goed in
de gaten.
Gelukkig hebben we ook veel leuke zaken te melden
van de periode voordat de school dicht moest. Zo zijn
we weer met Lotte van Landschapsbeheer en enkele
mannen van de 60+ groep de heide op geweest. Daar
hebben we verschillende boompjes omgezaagd (vooral
vogelkers), zodat de heide ruimte krijgt om lekker te
groeien en bloeien.

Ook zijn we met groep 7 en 8 naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Daar
kregen we een interessante rondleiding van een vrijwilliger van het museum. De leerlingen
waren erg geïnteresseerd en vonden het indrukwekkend om dit museum te bezoeken. We
mochten zelfs in De Rode Pannen kijken.
Deze gevangenis was tot ongeveer 10
jaar geleden de gevangenis voor de
criminelen die zich in andere
gevangenissen misdroegen. Deze streng
bewaakte gevangenis was dus een soort
opvangplek voor hele ‘stoute’ criminelen.
Verder zijn alle groep 8 leerlingen reeds
aangemeld op hun nieuwe school!
Voor nu wensen we jullie allemaal veel
gezondheid toe en hopen de leerlingen
weer snel op school te zien!
Team IKC-meester Siebering
Dorpsblad Kontakt 2020
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Het dagelijkse leven van vroeger…
(We spreken over de jaren van voor de tweede wereldoorlog, de jaren ’30 en ’40 van de
vorige eeuw. Voor maar weinig mensen was het een vetpot in die tijd, maar iedereen wist
zich aardig te redden. Op het platteland was vrijwel iedereen in die tijd zelfvoorzienend).
Vader en moeder stonden vroeg op. Moeder maakte pa een stevig ontbijt van
pannenkoeken met melk, want een stevige bodem is het halve werk. Pa ging naar het werk
met een fles hete koffie (of ’s zomers een fles koude thee) én een flinke tas met
eigengebakken brood, dik besmeerd met boter. Dit had je nodig met het zware werk in het
veen. Pas als pa de deur uit was kwamen de kinderen uit bed en genoten van de heerlijke,
eigen gebakken boterhammen. De oudsten hielden een oogje in het zeil naar de kleinsten
toe en zo kon in de tussentijd moeder het vee verzorgen. Als moeder klaar was met het
vee, kon ze voor de schoolgaande kinderen de boterhammen smeren voor mee in de
schooltas. De oudste droeg de tas, waar voor alle broertjes en zusjes voor de hele dag eten
en drinken in zat. De flesjes van de hoestsiroop werden altijd zorgvuldig gereinigd en
bewaard die vervolgens weer dienstdeden als drinkflesjes mee naar school.
Maar vóór iedereen naar school kon werd door moeder eerst zorgvuldig de haren gekamd
van elk kind en gecontroleerd op luizen en neten. Mocht er wat verdachts opgemerkt
worden, dan werd het hoofd met het anti-luizen-middel Carbol ingesmeerd. Maar doordat
niet elke moeder dat inzag, en ze hun kinderen die haarverzorging niet dagelijks gaven,
bleven de luizen zich verspreiden en kreeg je ze keer op
keer weer. Na het eten en kammen konden de kinderen
de deur uit en met z’n allen op klompjes, over onverharde
paden, naar meester of juf! Voor een hele dag, want geen
enkel kind in die tijd had een fiets, dus overblijven was
gebruikelijk. Mama kon niet mee om de kinderen naar
school te brengen, die moest thuisblijven bij haar jongste
spruiten. De oudste kinderen van het gezin ontfermden
zich onderweg naar school over de rest van de broertjes
en zusjes. De kinderen tot zes jaar waren nog thuis, een
kleuterschool (nu groep 1 en 2) was er toen nog niet. Een allereerste schooldag was dan
ook best spannend voor een zesjarig kind. Want ook al gaf een grote broer of zus toch een
vertrouwd gevoel, het liefst had je mama mee naar school. Maar omdat dat in elk gezin
voorkwam wist je niet anders en stapte je maar ‘dapper’ aan de hand van de oudere broer
en zus mee, al zwaaiend zolang mama nog te zien was.
Vakantie en verlof
De ouders kenden geen vakantie. De schoolkinderen hadden alleen in de zomer twee
weken vakantie. Daarnaast kregen de kinderen uit de hoogste klassen
‘aardappelkrabverlof’. Tijdens het aardappeloogsten moesten ze hun ouders meehelpen op
het land. Buiten het bijzondere verlof en de twee weken zomervakantie waren ze alleen vrij
op de zaterdagmiddagen en op zon- en feestdagen. Ook op zaterdag was er school tot ’s
middags 12 uur.
Dagelijkse kost
Voor de oorlog en ook ver daarna kwam in de kleinere dorpen voor het grote deel het eten
van eigen erf. Groenten als witte kool en snijbonen uit de Keulse pot of groene boontjes,
peertjes, enz. uit de weckpot. Aardappelen werden in de kelder (vaak onder de opkamer)
vorstvrij bewaard.
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In de tijd toen er nog geen weckglazen waren, werden de dikste sperziebonen aan elkaar
geregen, opgehangen en gedroogd, de uien in een rij aan elkaar gevlochten en
opgehangen, de rode en witte kolen en bieten kwamen bovenop de aardappelen te liggen
en werden zo droog en vorstvrij bewaard. Er werd een eigen varkentje geslacht waarbij
alles van het varken werd gebruikt. Bloedworst, leverworst en verse worst werden
eigenhandig gemaakt en stukken gezouten spek en -ham (in de volksmond schinke)
werden in de wiemel gehangen om te drogen. Zo hield je alles lang houdbaar. Als er geen
koelkast of diepvries voor handen is, word je vanzelf vindingrijk. De kaantjes (de
overblijfselen van het smelten van de reuzel of varkensbuikvet) werden o.a. op brood of
door de stamppot gegeten, en reuzel of smout (in de volksmond smolt) werd weer gebruikt
voor het bakken en braden.
Alleen de blaas van het varken ging naar de
kinderen die er een voetbal van maakten (foto).
Niets van het varken ging verloren. En iedereen had
een paar kippen, maar ook een boomgaard met
verschillende soorten fruitbomen en ook veel
bessenstruiken vond je op elk erf. Wat dat betreft
was zelfredzaamheid in die tijd de normaalste zaak
van bijna elk gezin. Tropisch fruit daarentegen was
er niet. Behalve één keer in het jaar, met
palmpasen, dan kreeg elk kind een sinaasappel,
inclusief een paar walnoten en doppinda’s. Die
deden de kinderen in de ‘paosbuul’ (een gehaakt netje waar alle lekkers in zat, die de
kinderen om hun nek droegen). Die éne sinaasappel in het jaar maakte dat je hem zo lang
mogelijk liet liggen, want op was écht op en het duurde een heel jaar voor je een
sinaasappel weer kreeg! Zoveel extra’s als nu het geval is, was er zeker niet. Met oud en
nieuw waren er wel nieuwjaarsrolletjes en knieperties. Het enige ‘snoep’ wat er was, was
wanneer de kruidenier langs kwam en de boodschappen bracht. Die gaf als extraatje bij de
boodschappen een puntzakje (in de volksmond werd dat een ‘puntskladde’ genoemd) waar
een paar koekjes in zaten, en de ruimte in het uiterste puntje van de zak was opgevuld
met een paar kleine snoepjes. Die werden thuis (h)eerlijk onder de kinderen verdeeld.
Wat te doen zonder TV en internet
Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen, maar de jongeren onder ons zullen zich
vast wel eens afvragen hoe ze vroeger de tijd opvulden in hun vrije tijd. Als de kinderen
van school kwamen hielpen ze hun ouders met het werk,
in en om het huis en op het land. Alles met de hand
natuurlijk, aardappels krabben, bonen plukken, met z’n
allen in het hooiland, enz. Maar ook meehelpen met het
stapelen van ‘stoekies’ turf. Stoeken waren stapels van
turf die je om en om stapelde zodat de wind er goed
doorheen kon om de turven te laten drogen. (De naam en
het ontwerp van de flat ‘De Stoeke’ in de Hoofdstraat in
Hoogeveen is hiervan afgeleid). Als de klusjes van de
kinderen klaar waren, dan werden er spelletjes gedaan
met de kinderen uit de buurt. Vaak waren dat dezelfde
spelletjes die ook op het schoolplein voorbijkwamen. Maar
ook thuis had vader vaak spelletjes en raadseltjes voor de
kinderen, of samen liedjes zingen bij de kachel. Nadat
iedereen zich schoon in de pyjama had gezet, was het
voor allen niet te laat naar bed, want ’s ochtends kraaide
de haan weer vroeg voor iedereen.
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Keuken, koken en eten
Tegenwoordig koop je een keuken bij de keukenboer of een Zweeds warenhuis. Keuze in
modellen en kleuren in overvloed. Maar hoe lang kennen we deze keukenluxe? Eigenlijk
nog niet zo heel erg lang. Een aanrecht was er vroeger niet, de
afwas werd gedaan op de keukentafel in een teiltje (‘wasblik’).
Het hete water hiervoor kwam uit de ketel die al een hele poos
op het fornuis had gestaan. Na de afwas werd dit water niet
verspild en kwam uiteindelijk weer bij de varkens door het voer.
Afwasmiddel zo we die nu kennen was er niet. Later kwam de
zeepklopper (foto hierboven). Als je hierin een stuk zeep doet en
het krachtig door een emmer heet water klopt, dan lost de zeep voldoende op om het
water in een schuimende emmer sop te veranderen. Klaar om te dweilen, af te wassen, of
zelfs om er je kleding (óf jezelf) in te wassen.
Het fornuis bestond vroeger gewoonlijk uit
een (meestal geëmailleerde) vierkante bak
op poten (foto). De brandstof was turf. De
stookruimte kende een aantal deurtjes
onder elkaar, voor de stookruimte, de
aslade, en een brandstof-voorraad. Achter
de grotere deur zat de oven waarin dagelijks
brood werd gebakken. Bovenop was een
grote kookplaat met daarin een aantal
kookgaten aangebracht waarvan de
afmetingen met kachelringen konden
worden aangepast aan die van de pannen of
ketels. De plaat was omgeven door een
metalen reling die moest voorkomen dat de
kleding werd verschroeid door de hete oppervlakten van het fornuis. Vanaf het ontstaan,
was het fornuis dé basis in de keuken. In deze regio werd gestookt op turf. Het hele jaar
door moest het fornuis volop aan om het eten te kunnen bereiden, ook in een warme
zomer.
Het eten van weleer zoals bloedworst, hachee, erwtensoep, dikke rijst met bruine suiker,
kruisbessenjam, enz. enz., worden tegenwoordig veel minder gegeten. Maar buiten het feit
je er een heerlijk en verzadigd gevoel van krijgt, geeft het eten uit grootmoeders tijd je
ook een goed en fijn gevoel. Want je herkent het vast, de snert of de bonensoep van je
moeder of oma zijn de lekkerste van heel Nederland. Niemand kan het zó lekker maken.
Waarschijnlijk smaakt het zo goed omdat je er mooie en fijne herinneringen aan hebt.
Alles is tegenwoordig makkelijk te krijgen in de supermarkt, het enige wat je hoeft te doen
is afrekenen bij de kassa. En water, gas en elektriciteit komen je huis ook zo binnen, alleen
de rekeningen betalen is wat je hoeft te doen tegenwoordig. Ondanks dat de tijden van
toen als ‘eenvoudig’ te boek staan, is juist zelfvoorzienend en eenvoudig leven níet kiezen
voor de makkelijkste weg. Eenvoudig leven is dus een hele uitdaging. Steeds meer mensen
beginnen een eigen moestuintje. Het zijn niet meer alleen oudere mensen op het platteland
die een moestuin hebben. Een moestuin, maar ook eigen fruitbomen zijn tegenwoordig
weer in opkomst bij velen.
Op de volgende pagina staan drie gerechten ‘van oma’s fornuis’. We wensen iedereen
alvast smakelijk eten!
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Pannenkoeken met spek en melk.
Maak het beslag zo je gewend bent. Verhit een beetje
vloeibare boter in een koekenpan. Goed heet laten worden.
Schenk wat beslag in de pan (ongeveer 1 soeplepel) en laat
over de gehele oppervlakte van de pan uitvloeien. Leg 2 á 3
plakken ontbijtspek in het beslag in de pan voordat het
gestold is. Beweeg dan zachtjes met de pan heen en weer
zodat je zeker weet dat de pannenkoek los in de pan zit.
Draai hem om en bak ook de andere zijde met het spek
lichtbruin. Serveer de pannenkoek in een diep bord en
schenk er melk op.

1) Uienhachee (in de volksmond: ‘siepelhachee)
Benodigdheden: 1 kg uien, 1 pond rundvlees, braadboter voor vlees en jus, peper, zout,
kruidnagelpoeder, ca 3 laurierblaadjes, 2 theelepeltjes kerriepoeder, vleeskruiden, peper,
witte rijst (of aardappelen)
Bereiding: braad het rundvlees in de braadboter goed gaar met bovengenoemde kruiden
(behalve de kerriepoeder) en maak het daarna in stukjes. Snijd de uien in stukken (niet te
fijn) en doe die vervolgens in de pan bij het vlees. Voeg nu ook de laurierblaadjes en de
kerriepoeder toe. Breng het geheel aan de kook en laat het daarna, onder af en toe roeren,
zachtjes door sudderen tot het goed gaar is. Kook de witte rijst zoals je bent gewend.
Verwijder de laurierblaadjes en dien de hachee apart met de rijst (of aardappelen) op.
Tip: Hachee overgehouden?
Serveer dit de volgende dag bij rode kool met aardappelpuree, een perfecte
combinatie!

2) Dikke rijst met bruine suiker
(kan als hoofdgerecht, maar ook als toetje)
Benodigdheden: witte rijst, water, melk, 1 flinke eetl. boter of margarine, gele
basterdsuiker, kaneelpoeder, zout.
Kook de rijst, met toevoeging van een mespuntje zout, halfgaar in niet te veel water (in
water is de rijst sneller gaar). Laat het onder regelmatig roeren, bijna droog koken Voeg
daarna beetje bij beetje de melk toe en laat het geheel daarin goed gaarkoken. Regelmatig
roeren zodat het papperig wordt en mooi van dikte is.

Smelt de boter (let op; laat de boter niet braden! Niet
langer dan ca 15-20 seconden in de magnetron). Schep de
rijst in het bord, strooi hier naar eigen smaak, gele
basterdsuiker en kaneel over en schenk met een lepel de
gesmolten margarine er overheen. (Als toetje serveren?
Vul dan soufflébakjes voor driekwart met dikke rijst, en
opmaken met kaneel, gele basterdsuiker en gesmolten
boter, zoals hierboven omschreven).
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Heel Holland plakt; in tijden van de coronacrisis
(Bron: Hart van Nederland 25-03-2020)

Ze hangen in Canada, Engeland, Duitsland en ook Bonaire:
knutselwerken van kinderen zijn her en der op de ruiten van
woonhuizen te vinden. Het was een idee van Jeroen
Heemskerk uit Lisse, die vier dagen geleden besloot de
knutselwerkjes van zijn kinderen op zijn ruiten te plakken,
om ”gewoon wat vrolijkheid te brengen”. Dat idee gaat
helemaal viral.
Het begon voor Jeroen eigenlijk als een grapje. De vrolijke
lentetaferelen die zijn twee kinderen hadden geknutseld, had
hij even daarvoor op de ruiten geplakt en gefotografeerd. Hij
maakte een Facebookgroep aan: Heel Holland Plakt. ”Ik
dacht, dat is leuk, dan kunnen mensen aansluiten en ook
foto’s posten.”
En of er mensen aansloten: op het moment van schrijven
telt de groep ruim 9200 leden. De ene na de andere foto op
de pagina laat zien hoe kinderen drukdoende hun werkjes op
de ruiten plakken. En het initiatief beperkt zich niet tot de landsgrenzen, want ook in
Duitsland en zelfs in Canada plakken mensen vrolijke en kleurrijke plaatjes op hun ruiten.
Binnen vier dagen groeide de groep met negenduizend leden en Jeroen hoopt dat het er
nog veel meer worden. ”Misschien zit ik aan het einde van de week wel op honderdduizend!
Ik denk echt nog niet dat we er zijn.”
Heel Nieuw-Balinge plakt
En hoe leuk zou het zijn als we er in Nieuw-Balinge, in deze bizarre tijd, ook aan mee
doen?! Hang je knutselwerkjes op het raam, zodat eenieder, die z’n dagelijkse frisse neus
gaat halen, vanaf de straat de vrolijke kunstwerken kan bewonderen. Zo fleuren we het
straatbeeld mooi op!

Heeft u de mooi versierde ramen op de foto’s al in het dorp gesignaleerd?
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'Berenjacht' opkomende rage onder Drentse kinderen
(Bron: RTV Drenthe 27-03-2020)

Door je dorp wandelen en hopen dat je achter
een raam een knuffelbeer ziet, dat is kortweg de
rage die nu voet aan wal krijgt in Drenthe.
Het idee van de Berenjacht is vanuit Australië en
België naar Nederland overgewaaid. Het populaire
prentenboek 'We gaan op berenjacht' uit 1995
van Michael Rosen en Helen Oxenbury zou de
inspiratie erachter zijn. Het is de bedoeling dat
basisschoolkinderen met een 'berenkaart', die ze
via het internet kunnen printen, door het dorp
lopen. Iedereen mag een beer voor zijn of haar
raam zetten.
Klazienaveen kartrekker
Het eerste Drentse initiatief was in Klazienaveen. Binnen twee dagen heeft de groep al
meer dan 1100 leden uit het dorp. Zo waaide het ook over naar bijvoorbeeld NieuwWeerdinge. Dankzij een duwtje in de rug van de lokale buurtwerker Erika Santinge, heeft
dat dorp ook een eigen groep op Facebook. "Iedereen kan meedoen, maar je moet
natuurlijk wel 1,5 meter afstand houden en alleen lopen met je gezin", legt de buurwerker
uit.
Zwaaien achter het raam
De Berenjacht zorgt voor twee vliegen in een klap: kinderen vervelen zich niet meer en
mensen die anders alleen thuis zitten, hebben zo nog wat aanloop. "Ouderen die
bijvoorbeeld thuis zijn, kunnen dan even door het raam zwaaien naar kinderen die de beer
afstrepen", vertelt Erika.
'Zo vervelen we ons niet'
Kinderen die de verveling te lijf gaan, zijn Naomi Smit en Jayson Poede: "We hebben thuis
een kaart uitgeprint en samen met mijn moeder en zusje lopen we dan door het dorp. Echt
leuk, zo hoeven we ons niet te vervelen en je hebt ook nog eens een soort gymles." De
kinderen missen school wel een beetje: "Ja, eerst was het wel leuk maar nu vervelen we
ons snel. We hebben nog wel huiswerk."

Op berenjacht in Nieuw-Balinge
Ook in Nieuw-Balinge kan je een rondje lopen en diverse beren achter de ramen spotten.
Neem pen en papier mee en streep af hoeveel jij er kan vinden!
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Nieuwsbericht- Kinderen helpen bij opschonen heide Mantingerveld.

25 kinderen van de IKC Meester Siebering uit Nieuw Balinge hebben, onder leiding van
Landschapbeheer Drenthe, gewerkt in het Mantingerveld. Het doel was tweeledig:
Natuurmonumenten helpen bij het beheer van het heidegebied en meer te weten te komen
over de natuur in hun omgeving. Er is hard gewerkt en het resultaat was er naar!
Wat is er gebeurd…
De kinderen van de bovenbouw kregen vooraf uitleg: wat moet je wel of niet doen, hoe
gebruik je de gereedschappen, welke boompjes moeten tussen de heide verdwijnen, hoe
herken je ze. Na twee middagen hard werken met takkenscharen, zagen, helmen en
handschoenen was iedereen tevreden. Zelfs regen verminderde het enthousiasme niet. Het
heideveldje nabij de ijsbaan van Nieuw-Balinge ziet er weer prachtig uit. Nu kan bestaande
hei ongestoord doorgroeien en kunnen nieuwe heideplantjes ontkiemen.
…en waarom
Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht. Dat gebeurt door natuurlijke
successie. Maar de laatste jaren zorgt het teveel aan stikstof uit landbouw, industrie en
verkeer voor een explosieve groei van grassen en jonge boompjes. Die verdringen
kwetsbare planten zoals heide. Er is een pakket aan maatregelen mogelijk en nodig: soms
met grote machines, soms met grazers zoals schapen en geiten, maar soms ook met echt
handwerk. En daar spelen schoolkinderen ook een rol in. Alles is erop gericht om de natuur
van het Mantingerveld te behouden en meer weerbaar te maken.

___________________________________________________________
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Verkiezing ‘Dorpshuis van het jaar’ wordt uitgesteld
(Bron: RTV Drenthe 26-03-2020)

De verkiezing ‘dorpshuis van het jaar’ zou een feestje moeten zijn, maar door de
coronacrisis zit dat er op dit moment even niet in. Daarom heeft de Brede Overleggroep
Kleine Dorpen (BOKD) besloten om de verkiezing tot het najaar uit te stellen.
"Dit is een evenement waarbij veel mensen bij elkaar komen. We hebben allerlei
activiteiten georganiseerd die nu niet door kunnen gaan", zegt Paul van Schie van de
BOKD. "Daarom tillen we de verkiezing nu over de zomervakantie heen. We hopen tussen
halverwege september en halverwege november tijdens de finale in het provinciehuis de
winnaar bekend te kunnen maken."
Zes genomineerden
In februari maakte de BOKD de zes finalisten bekend. Dorpshuizen De Heugte in NieuwBalinge, d'Anloop in Schipborg, De Trefkoel in Gasselte, De Schulp in Assen-Oost, Het Oor
in Hoogeveen en Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord maken kans op de hoofdprijs van 1.500
euro. De wedstrijd staat in het teken van de toekomst. De dorpshuizen moeten laten zien
hoe zij verwachten eruit te zien over vijf jaar.
Jurybezoek
De komende weken zou een dorpshuizenjury en een vakjury de zes genomineerde
dorpshuizen bezoeken. "Dan heb je al snel 25 mensen bij elkaar en dat gaat niet.
Bovendien zijn dorpshuizen op dit moment gesloten, net als de horeca", aldus Van Schie.
Aan de opzet van de verkiezing verandert volgens hem niets. "De zes genomineerden
blijven de kanshebbers op de titel, daar komen geen andere namen meer bij."
Van Schie heeft alle dorpshuizen persoonlijk op de hoogte gebracht van het uitstel van de
verkiezing. "Zij hadden ook niet anders verwacht. Dit geeft hen de ruimte om zich straks
voor te bereiden op de komst van de jury's."
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Nieuws van de ijsvereniging
Pasen:
In verband met de perikelen rond het Coronavirus, heeft het bestuur besloten om de
activiteiten met Pasen af te lasten. Het ligt in de bedoeling om komend zomer een andere
activiteit te organiseren en dan ook een verloting te houden. Voorlopig kunnen we hier
geen harde toezegging over doen, de tijd zal het leren.
NL Doet:
Ook de activiteiten voor NL Doet zijn verplaatst naar een latere datum, we hebben deze
voorlopig ingepland op 16 mei 2020. Voor diegenen die ons willen helpen met klussen,
kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden.
Boswerk vrijwilligers:
Er is door de vrijwilligersgroep weer gewerkt in de natuur, de gehele zijkant langs de
Mantingerweg in ontdaan van de prunus, zodat wij komende zomer weer een vrij zichtveld
over de heide hebben. Het terrein zal de komende zomer beweid worden met schapen en
geiten, die de groei van de prunus onder controle zullen houden. Verder is er weer een
hoeveelheid brandhout gezaagd en verkocht. Rond de ijsbaan zijn er weer de nodige
werkzaamheden verricht, zodat het terrein er komende zomer weer netjes bij ligt.
Poepzakjes dispensers:
Rond de ijsbaan zullen een aantal poepzak dispensers geplaatst worden, hierin zitten
plastic zakjes waarmee men de uitwerpselen van de hond kan oppakken en in de
aanwezige containers kan werpen. Helaas komt het nog vaak voor dat de hondenstront niet
wordt opgeruimd, dit kan mogelijk ziektes veroorzaken.
Wij hopen dat er in de toekomst veel gebruik gemaakt gaat worden van de poepzakjes,
zodat wij het terrein schoon en ziektevrij kunnen houden.
Thermopane:
Om het gebouw voor de toekomst “duurzaam” te maken gaan wij thermopane ruiten in het
gebouw plaatsen. Wij zullen hierdoor kunnen bezuinigen op de stookkosten en hierdoor de
maandelijkse kosten kunnen drukken. Ook is het nog een wens om ook het dak van het
gebouw een keer onder handen te nemen, hiervoor is echter een hoog bedrag in de
begroting opgenomen waarover wij op dit moment niet over beschikken. Het zal dus nog
enige tijd duren voordat wij deze wens kunnen realiseren.
Zitbanken:
Er zullen op een aantal plaatsen rond de ijsbaan een aantal zitbanken worden geplaatst,
zodat men komende zomer kan genieten van de natuur rond de ijsbaan.
Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge,
Met vriendelijke groet,
Roelof Bisschop
tel. 0650746052
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl
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Interview met: Leerlingen van de meester Siebringschool.
Zoals u wellicht allemaal wel weet, gaan de leerlingen van alle basisscholen in Nederland
sinds maandag 16 maart niet meer naar school. Wij waren erg benieuwd hoe de leerlingen
dit ervaren. We hebben 4 leerlingen van IKC Mr Siebering gevraagd naar hun ervaringen.
Wij zijn Roel en Daan Bouwmeester. Wij zijn 11 en 9 jaar oud en wonen met
ons zusje Rian en ouders aan de Voornweg in Nieuw-Balinge. Wij zitten in
groep 8 en groep 5 van de mr. Sieberingschool. Roel heeft les van meester
Gert en Daan van juf Tanja en juf Lianne.
Wij werken thuis omdat er een corona uitbraak is in Nederland. Het thuis
werken heeft 2 kanten. Leuke kanten maar veel meer minder leuke kanten.
Het thuiswerken vinden wij best wel saai en we missen onze vriendjes,
klasgenoten en leraren.
We maken vaak ‘s morgens huiswerk en ‘s middags probeert mama om iets
leuks te bedenken om samen te doen, zoals knutselen of koekjes bakken. Ook
gaan we bijna elke middag even een eindje met elkaar wandelen. Buiten
spelen mag alleen bij huis (supersaai!).
We kunnen nu wel elke dag een beetje uitslapen en
we mogen wat langer op blijven. En ‘s middags
knutselen is ook leuk.
Het is wel naar dat we niet buiten mogen spelen
met vrienden of een potje voetballen op het
schoolplein. Onze papa en mama zijn wel een beetje
bang om alles wat nog gaat gebeuren.
Groetjes Roel en Daan Bouwmeester.

Wij zijn Teun en Babette de Bie en wij zijn 8 en 5
jaar. Samen met papa en mama wonen wij aan de
Robertusweg. Teun zit in groep 4 en heeft 2 juffen en
Babette in groep 1 met 1 juf.
Wij moeten thuis werken omdat er een Corona virus
is. Dit vinden wij allebei helemaal niet leuk! Overdag
gaan we altijd ons huiswerk maken en tussendoor
gaan we op de trampoline springen. Eigenlijk vinden
we helemaal niks leuk aan het thuiswerken omdat
het echt heel saai is. Juf missen we het allermeest!
Groetjes Teun en Babette de Bie
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CMV “Irene” Nieuweroord
75-jarig bestaan
Zoals wellicht bekend bestaat Christelijke Muziekvereniging “Irene” Nieuweroord dit jaar 75
jaar en dat wordt gevierd met tal van activiteiten.
Zo is de aftrap geweest van het schoolproject waarbij wij verschillende basisscholen in de
omgeving bezoeken. De leerlingen kunnen in 3 lessen kennis maken met de blaasmuziek.
Ze leren hoe ze geluid kunnen maken en de eerste beginselen van het notenschrift wordt
de leerlingen bijgebracht. De lessen worden gegeven onder leiding van dirigent Gert van
Veldhuizen.

Jeugddag 7 maart 2020
Op zaterdag 7 maart organiseerde Christelijke Muziekvereniging “Irene” Nieuweroord een
muzikale dag voor de jeugdmuzikanten. Aan deze dag werd deelgenomen door zo’n 30
kinderen. Onder leiding van Ivo Kouwenhoven, componist en arrangeur van muziek voor de
jeugd, hebben de kinderen de hele dag verschillende stukken ingestudeerd.
De dag begon met de binnenkomst van de kinderen waarna in de ochtend 2 repetities van
een uur werden gehouden, afgewisseld met een pauze en muzikale spelletjes. Zo werden
er instrumenten gemaakt met een tuinslang, trechter en verschillende soorten
mondstukken. Er kwam zelfs bezoek van een verslaggever van RTV Drenthe die ook nog
een paar kinderen voor de microfoon wist te krijgen.
Voor de lunch was voor de kinderen patat met een frikandel of kroket geregeld, die met
veel smaak en lawaai werden verorberd. Nadat de kinderen binnen en buiten nog wat
spelletjes konden doen, was het tijd voor de 3e repetitie die kort onderbroken werd voor
een race met muzieklessenaars.
Om 15.00 uur werd de dag afgesloten met een fantastisch slotconcert waar veel familie en
andere belangstellenden op af kwamen. De organisatie en kinderen kunnen terugkijken op
een geslaagde dag met veel fijne herinneringen.
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Recept - Wraps met krokante cajunkip, avocado & citroencrème
1.
Meng de kip met de cajunmix. Verhit 4 el olie
in een koekenpan (per 4 personen) en bak de
kipdijfiletreepjes in 8 min. op middelhoog vuur
krokant en gaar. Keer regelmatig.
2.
Halveer ondertussen de avocado’s overlangs,
verwijder de pit en lepel het vruchtvlees eruit. Snijd
het vruchtvlees in blokjes. Snijd de uien in dunne
halveringen, doe in een vergiet en giet er kokend
water over.
3.
Verhit de rest van de olie in een hapjespan en
bak de boerenkool 5 min. op middelhoog vuur.
Verwarm de wraps volgens de aanwijzingen op de
verpakking.
4. Boen de citroen schoon, rasp de gele schil en pers de
vrucht uit. Meng de citroenrasp en een ½ el citroensap
(per 4 personen) met de crème fraîche.
5. Meng de krokante kip met de avocado, ui, boerenkool,
peper en eventueel zout en verdeel over een schaal.
Serveer met de wraps en crème fraîche. Zo kan
iedereen zijn eigen wraps beleggen.
Eet smakelijk!

_____________________________________________________________________________________
5 weetjes over de lente.
1. De lente, ook wel voorjaar genoemd, begint officieel op 20 maart en eindigt 21 juni. De
laatste dag van de lente is ook de langste dag van het jaar.
2. En daar komt ook het woord lente vandaan. Dat is afgeleid van het woord 'lang'. Lente
betekent oorspronkelijk ‘het lengen der dagen’ en dat is precies wat er in het voorjaar
gebeurt.
3. In de lente komen de trekvogels weer terug van hun vakantieadres in het zuiden. Ze
hebben het koude Nederland ontvlucht en komen nu terug om de hete temperaturen te
mijden.
4. Je ziet niet alleen meer dieren, maar ook meer gelukkige mensen! Doordat de dagen
lengen en er meer zon is, komen de lentekriebels naar boven.
Dat komt door de aanmaak van serotonine en dopamine. Die
stofjes zorgen voor een opgewekt en gelukkig gevoel.
5. Je kan door de eerste lentedag weten wanneer het Pasen is.
Want de eerste zondag na de volle maan is de datum waarop
Pasen valt. Dit jaar is dat op 12 april.
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Column; EEN ZACHTE MEESTER
Wat een geweldige tip kreeg ik van mijn dochter Julie om naar het programma van Jeroen
Krabbé over Marc Chagall te kijken! Het was, zoals te verwachten, weer helemaal prachtig
om te zien. En er komen er nòg zeven! Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben mijn
hele leven al een fan van de grote Russische schilder. Toen ik een tiener was, had ik een
abonnement op het van Abbe-Museum, waar ik vlakbij woonde in Eindhoven, en daar ging
ik minstens één keer per week heen. Ze hadden veel prachtige dingen, en soms ging ik
even langs om naar één mooi schilderij te kijken en ervan te dromen. En vaak was dat er
een van Chagall.
Van mijn zakgeld heb ik toen eens een reproductie gekocht van de prachtige Rabbi met de
zachte ogen. Naderhand ben ik vaak verhuisd, maar de Rabbi hing altijd als eerste aan de
muur! Het was zo mooi om Jeroen te horen vertellen over Chagalls jeugd, als oudste van
een arm gezin met 9 kinderen. Hij werd geboren in 1887, in een klein gehuchtje vlak bij
Vitebsk, een grotere plaats waar minstens 30000 Joden woonden. Marc was ook joods, en
hij sprak alleen jiddisch, geen Russisch. Daar werd hij mee gepest, en toen hij klein was,
was het dan ook een bang jongetje. Hij was ook bang voor de pogroms, wanneer de nietjoden het weer eens op hun heupen kregen en de joden kwamen vermoorden, verkrachten
en het leven onmogelijk maakten. Wat is dat toch met dat eeuwige antisemitisme. Niet te
geloven als je nu zijn blije, vrije schilderijen en glas-in-loodramen ziet! Maar zijn moeder
stimuleerde en steunde hem in zijn verlangen om een goede schilder te worden. Hij ging
toen hij Russisch geleerd had, met zijn goede vriend Viktor naar St. Petersburg, om dat
zijn grootste wens was daar de Academie te bezoeken. Hij was arm, had nauwelijks te
eten. Maar hij werd daar wel opgevangen door de allerbeste leraar op de Academie, Nikolai
Roerich, die hem onder zijn hoede nam, toen hij het grote talent van de jongen ontdekte.
In 1910 kwam hij voor het eerst in Parijs, waar hij zijn gloeiende kleuren en zijn
weemoedige herinneringen aan zijn armoedige jeugd mee naar toenam. Hij schilderde
graag onschuldige dieren, zoals ezels, paarden, vogels, vissen. Ook veel bloemen,
bruiloften en feesten, en niet te vergeten zijn geliefde vrouw Bella, met wie hij in 1915
trouwde. Dat was een feest! Zij was zijn grote liefde en bron van inspiratie, en zou dat
altijd blijven ook na haar dood in 1944.
Vanuit Parijs begon hij te reizen naar onder meer
Spanje, Polen, Italië, Nederland en, in 1931, naar
Palestina. Maar lang vóór die tijd waren zijn
nostalgische visioenen al ontstaan van liefde en
tederheid, beschermende moederzorg en voorbije
jeugdherinneringen, vormgegeven in tuimelende
mensen, dieren en voorwerpen, die los van de aarde,
als in een droom, door een universum van licht en kleur
zweven. En dat met al die ongelofelijke blauwen!
Onlangs trouwde een vriendin van ons als een stralende
verrassing ineens met haar grote liefde, en ik kon niet
anders dan haar een prachtig schilderij van een
gelukkig bruidspaar sturen. Ik probeer het hier af te
beelden, hoewel ik de schitterende kleuren niet kan
laten zien. Maar ik word er nog steeds zo blij van. Zelf
schreef Chagall eens: ”Alles verandert misschien in
onze gedemoraliseerde wereld, behalve het hart, de
liefde van de mens en zijn streven om het goddelijke te
leren kennen. Schilderkunst heeft als alle poëzie, deel
aan het goddelijke”. En zo is het. Dank je wel, Marc.
Alexandra van ’t Veer
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Coronactive.eu houdt mensen in heel Europa in beweging

SportDrenthe en Drenthe beweegt werken samen met
UNESCO aan dit speciale platform

Op maandag 23 maart is www.coronactive.eu gelanceerd. Coronactive.eu is een
digitaal platform dat eraan wil bijdragen dat alle mensen, die in heel Europa
binnen moeten blijven, toch in beweging blijven en een gezonde leefstijl houden.
Op het platform komen voorbeelden van effectieve thuischallenges en
inspiratieboodschappen door bekende Europeanen.
Sinds een week is www.coronactief.nl in de lucht. Dit is een initiatief van Drenthe beweegt
en SportDrenthe. Ook daar worden mensen gestimuleerd om in beweging te komen. Via de
thuischallenges, via persoonlijke boodschappen en, want in Nederland mag dat nog,
uitdagende wandel- en fietsroutes. Omdat Drenthe als beste Sport community van Europa
breed gevolgd wordt, werd ook dit initiatief snel opgepikt door Europese organisaties als
ACES Europe, het Europese sportplatform EPSI en zelfs door ICCAR, een van de labels van
UNESCO. Juist Unesco beseft dat de noodzakelijke verplichtingen en richtlijnen om Corona
maximaal te controleren, ook andere gevolgen heeft. Een groep mensen zit thuis, is bang
en juist voor hen is het belangrijk om in beweging te blijven.
Gezamenlijk is er besloten een Europees equivalent van het Drentse initiatief te maken. De
site zal gevuld worden met voorbeelden vanuit 100-en aangesloten steden en regio’s. Elke
stad levert een celebrity die laat zien hoe hij of zij door de dag komt en er zijn tips, in
allerlei talen. De site is vooral bedoeld voor alle professionals, die in contact staan met
mensen, die dit zetje goed kunnen gebruiken. Denk aan de trainers van sportclubs,
docenten op school, leraren op dansinstituten maar ook de groepsleiders van
verzorgingstehuizen. Zij kunnen hier hun inspiratie vinden. Vandaag, morgen maar
waarschijnlijk vooral in de komende weken of maanden, wanneer de dagen langer worden.
Bijzonder is dat een Drents bedrijf, namelijk 1609Bold uit Zuidlaren de website zal
ontwikkelen. Alleen zij wisten binnen enkele dagen de site in de lucht te krijgen. Met het
lanceren van het platform is er een begin gemaakt. Natuurlijk wordt het platform
verbonden met alle mogelijke sociale media en wordt er onderzocht of er ook de
mogelijkheid is van en behoefte aan beweeglessen via een streamingkanaal.
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‘Raamvechten’
Een meesje voor ’t raam
dacht; ik ben nu saam!
Fladderend op en neer,
het gaat maar door, keer op keer.
Een brilletje zwart en petje mooi blauw
o, lief meesinnetje, ik hoor toch bij jou?!...
Jij bent een koddig ding en eentje met pit
jammer dat die glaswand ertussen zit.
Of is het die ene, het lijkt mijn rivaal!
Hij is ontzéttend druk met héél veel kabaal.
Het gáát maar door, ik raak bijna verveeld.
O, verhip! Het is……, het is mijn spiegelbeeld!

Aan het begin van de lente lopen de gemoederen hoog op. Vogeltjes zoals meesjes en
roodborstjes gaan in gevecht met ramen. Soms urenlang fladderen ze ertegenaan. Maar
waarom doen ze dit?
In het broedseizoen verdedigen vogels fel hun territorium. In het raam ziet de vogel een
ándere vogel, niet wetende dat het natuurlijk zijn eigen spiegelbeeld is. Als een vogel zijn
spiegelbeeld tegenkomt wordt er alles aan gedaan om deze ‘indringer’ weg te jagen. Soms
gaat dit zo ver door, dat hij uitgeput raakt en niet eens toekomt aan het grootbrengen van
jongen. Zo’n druktemaker bij het raam heeft veel last van stress. Ook is het oneindige
getik op het raam niet prettig voor de bewoner achter het raam. Dus stop dit gedrag door
iets op het raam te plakken waardoor het niet meer weerspiegelt zoals huishoudfolie.
Roodborstjes en mezen zal je het meest zien ‘raamvechten’. Maar de ekster zal dit nooit
doen. Hij herkent zijn spiegelbeeld namelijk wèl. Dit blijkt uit een spiegelproef. Hierbij
wordt een dier met een sticker op zijn kop voor een spiegel gezet. Wanneer het dier de
sticker probeert te verwijderen, snapt hij dat hij zichzelf in de spiegel ziet.

___________________________________________________________
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Felicitatiepagina

Hiep hiep hoera, Lotte wordt 5 april 1 jaar🎉🎁

Yannick is 13 april jarig en wordt 15 jaar

___________________________________________________________
Ons Cluppie!
Helaas hebben wij ons Cluppie seizoen, in dit nu al historische jaar niet af kunnen maken.
Een bezoekje aan de Brandweerkazerne een mooi Paasstuk maken, het kon allemaal niet
doorgaan vanwege het Coronavirus. Jammer maar er zijn ergere dingen.
Hopen dat iedereen er gezond door heen komt, dan kunnen we hopelijk in september de
altijd zo gezellige avonden weer inhalen?
Ik hoop dat jullie en je familieleden van een besmetting verschoond blijven, let op elkaar,
zorg voor elkaar en als het lukt.. fijne vakantie en heel graag tot ziens!
Groetjes José
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Midden-Drenthe Zomer Cup - Aflasting vanwege Corona impact
Via deze weg willen wij u informeren over het genomen bestuursbesluit omtrent de
Midden-Drenthe Zomer Cup editie 2020.
Door alle ontwikkelingen en maatregelingen met betrekking tot het coronavirus zijn ook wij
genoodzaakt actie te ondernemen. Het kan namelijk zo zijn dat de KNVB de
voetbalcompetitie zal opschuiven en daarnaast heeft het verplaatsen van het EK ons mede
beïnvloed om deze keus te maken. Uit voorzorg en het feit dat wij het niet last minute
willen afblazen, is er besloten om vroegtijdig actie te ondernemen. Het toernooi zal niet
meer plaatsvinden in 2020.
Nieuwe datum: vrijdag 11 en zaterdag 12 juni 2021
Mocht u vragen hebben of om een andere reden contact willen, dan kunt u ons bereiken
via:
Roel Seele (secretaris)
secretaris@middendrenthezomercup.nl
06 55 88 32 45
Wij hopen op uw begrip voor het genomen besluit en laten wij er in 2021 een prachtig en
sportief voetbalevenement van maken.
Namens het bestuur van de Midden-Drenthe Zomer Cup,
Johan Boer
Roel Seele
Richard Vredeveld
Ilse Koekoe

___________________________________________________________
60 + actief
Beste mensen,
Wat hadden we een leuk programma klaar staan voor deze periode. Het zou beginnen met
NL doet, waar zich een groep van 9 vrijwilligers uit Emmen voor had aangemeld, ze wilden
graag samen met ons de tuin een grote onderhoudsbeurt te geven. Maar we houden
contact dus wellicht doen we dit later?
Het zou een groot pannenkoeken feest worden. Veel bakkers hadden zich aangemeld en
meer dan 160 eters.
Samen bewegen met peuters stond ook nog op het programma en ook VVNN hebben we af
moeten zeggen voor onze 60 + middag. Helaas het Coronavirus gooide roet in het eten.
Maar het allerbelangrijkste is dat u nog gezond bent? Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan
wensen wij u van harte beterschap!
En… wat in het vat zit verzuurt niet, wij gaan er voor alsnog vanuit dat we straks na de
vakantie weer met onze activiteiten kunnen doorgaan? Dan pakken we de draad weer op!
Pas goed op u zelf en anderen en heel graag tot ziens!
Groetjes José
Dorpsblad Kontakt 2020
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel
stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde
vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde
waarschuwen… en toen werd het maart...
Het was maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs
de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele
wereld. Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was
zo surrealistisch... Iedereen wist wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet…
De bloemen bleven bloeien en de zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds lange tijd
brak aan en de zwaluwen kwamen terug. De lucht werd roze en blauw. Het werd later
donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
Het was maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden, onvermijdelijk, vooral in
huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen.
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten.
Bijna alles was gesloten. Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit huis gaan
werken. Ondernemers kwamen in de problemen. De meeste kinderen konden niet meer
naar school. Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen en
operaties en onderzoeken werden uitgesteld. Iedereen wist het...
Maar de lente wist het niet en het ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse
programma af. Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Het was maart 2020...
Iedereen zat thuis in quarantaine, om gezondheidsredenen of preventief.
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet meer door,
daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon.
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was.
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...
Iedereen wist wat er gebeurde…
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. De magnolia stond in de knop.
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
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En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke
dingen die je met je kinderen kon doen. Er was weer tijd om te schrijven en te lezen,
mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal, sommigen ontdekten kunst, sommigen ontdekten dat
ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. Anderen stopten met onwetend
onderhandelen. Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin.
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen. Anderen
verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden. Anderen boden
aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden
meer gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of
zingen om op deze manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor eenzaamheid en
verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen herstelden van hun stressvolle leven.
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar. Sommigen
maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze
konden bellen. De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet
zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. Gepensioneerde zorgpersoneel bood
zichzelf aan om te helpen in de zorg.
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. Om 20:00 uur ‘s avonds
gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden.
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met
het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen. De economie ging bijna kopje
onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. Het was het jaar waarin de wereld
leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen.
Dat wisten we allemaal…
En de lente wist het niet… De bloemen bleven bloeien, de bomen liepen uit, het werd
steeds warmer en er waren veel meer vogels.
En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv, de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was en dat
het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op, met tranen in hun ogen. Zonder maskers en
handschoenen. De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. De wereld was
mooier en liefdevoller geworden. De mensen waren humaner geworden en ze hadden weer
waarden en normen. De harten van mensen waren weer open en dat had positieve
gevolgen. Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen
van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer... omdat de lente het niet wist..
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van
het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
Ingestuurd door: Cisca, www.yogasport-hoogeveen.nl
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Het Rode Kruis helpt
Ben of ken je iemand die hulp kan gebruiken?
In deze moeilijke tijd is het extra belangrijk om er voor elkaar te zijn. Gelukkig zijn er veel
mensen die jou of jouw dierbaren graag helpen. Het Rode Kruis koppelt haar vrijwilligers
aan mensen die hulp nodig hebben. Ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbaren
kunnen zich aanmelden via de Rode Kruis Hulplijn. Ook buren, familie of vrienden kunnen
dat voor deze mensen doen.
Hoe krijg je vervolgens hulp?
Na een aanmelding zorgt het Rode Kruis ervoor dat er een vrijwilliger langskomt. Die blijft
buiten op een veilige afstand staan en vraagt of alles goed gaat en of er iets is dat hij of zij
kan doen. Denk bijvoorbeeld aan
het doen van boodschappen of
regelmatig bellen om contact te
houden als je niet de deur uit kunt.
Samen kunnen jullie afspreken dat
de vrijwilliger op regelmatige basis
langskomt of opbelt.

_____________________________________________________________________________________
Geen brood meer in huis? Maak eierkoeken!
Ingrediënten voor 12-14 stuks
2 eieren
100 gram suiker
rasp van een halve citroen
100 gram bloem
1 tl bakpoeder
snufje zout
Bereiding
Klop de eieren en suiker goed luchtig, dit
duurt wel een paar minuutjes. Voeg dan
citroenrasp, bloem, bakpoeder en zout toe.
Spatel dit voorzichtig met de hand door het
beslag.
Schep met twee eetlepels hoopjes op een
bakplaat. Neem steeds een flink volle
eetlepel als hoeveelheid. Maak de hoopjes beslag niet te dicht op elkaar, ze zullen nog iets
uitlopen en rijzen.
Bak de eierkoeken in 10-12 minuten op 180 graden.
De eierkoeken mogen er nog best wat bleekjes uitzien, als de randjes maar goudbruin
beginnen te kleuren. Als je ze te lang bakt worden ze droger en brosser.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Een Nieuw-Balinger in Brazilië
Dorpsgenoot Jur H. was afgelopen winter samen met zijn reisvriendin Coosje in Brazilië.
Hieronder vertelt hij iets van hetgeen hij beleefd heeft.
Zeg, Jur, we gaan het toch niet hebben over de houtkap in het Amazone-oerwoud of het
optreden van president Bolsonaro, want dat weten we allemaal wel. Dat dacht ik al, lieve
lezeressen en beste lezers. Daarom gaat dit artikel over 2 aardige aspecten van de
Braziliaanse samenleving waaraan ons land een voorbeeld zou kunnen nemen.
1.Het kilo-restaurant
Dit is een selfservice restaurant waar je betaalt naar het gewicht van de hoeveelheid je
opgeschept hebt. Dit wordt alleen in de middagpauze aangeboden en is vooral onder
mensen met een baan buitenshuis zeer populair. Er is altijd ruime keus, je schept op naar
behoefte en iedereen eet zijn bord leeg. Geen verkwisting van eten dus, hetgeen ook in het
belang van het restaurant is.
Hoe gaat dat in zijn werk? Bij de ingang van het restaurant staat een juffrouw die iedereen
bij binnenkomst een chipkaart in de hand duwt. Je neemt een bord, vult dit zoals je wilt en
loopt aan het eind van het buffet naar een andere juffrouw met een weegschaal. Het
gewicht van het bord staat netjes op de muur aangegeven en is negatief in de weegschaal
geprogrammeerd, zodat je alleen voor je eten betaalt. Je chipkaart wordt belast en je
ontvangt je bestek. Nadat je plaats genomen hebt, komt iemand van de bediening langs
om te vragen wat je wilt drinken. Dit wordt aan de chipkaart toegevoegd.
Bij alle kilo-restaurants die we bezochten, kon je bij de kassa gratis een plastic cupje koffie
tappen uit een thermoskan. Een schitterende service om je maaltijd op passende wijze af
te sluiten. Wanneer je bij de kassa betaald hebt, ontvang je een bonnetje dat je geeft aan
de eerdergenoemde juffrouw bij de ingang die ook de uitgang blijkt te zijn. Daarna verlaat
je meestal tevreden en voldaan het restaurant.
2.Senioren in Brazilië
In dit grote land met meer dan 200 miljoen inwoners weet men hoe men senioren op
gepaste wijze dient te behandelen. Senior is men in Brazilië wanneer men 65+ is. Voor een
goed begrip van de lezer: Coosje en ik zijn beiden 65++. Senioren, zeker wanneer ze
gepensioneerd zijn, beleven moeilijke tijden, zowel in Nederland als in Brazilië. Ik hoef
jullie niet te vertellen dat de pensioenen in ons land al bijna10 jaar niet verhoogd zijn,
maar de prijzen wel. Het is dan ook buitengewoon sympathiek van de Braziliaanse regering
om een wet uit te vaardigen, waarbij bepaald is dat 65+-ers in het hele land gratis gebruik
mogen maken van het openbaar vervoer. Zo reisden wij kosteloos met de metro, bus, tram
en veerboot. Zonder paspoort of ID-kaart functioneert dit echter niet, ondanks dat we er
duidelijk als 65+-ers uitzien.
Bij musea en vele andere bezienswaardigheden krijgen senioren 50% korting op de
entreeprijs. Zelfs in het beroemde Maracana-stadion in Rio de Janeiro met 76.000
zitplaatsen wordt deze korting gegeven. We hebben dit meegemaakt voor een zinderende
voetbalwedstrijd tussen regerend landskampioen Flamengo tegen aartsrivaal Botafogo,
waarbij 2 spelers per brancard van het veld werden gedragen en 3 gele kaarten werden
uitgedeeld. We hadden keurige zitplaatsen, maar tijdens de wedstrijd ging en bleef
iedereen staan -wij dus noodgedwongen ook- om te zingen, te juichen en met de armen te
zwaaien.
Maar ook bij de WC’s op de busstations, waar je normaal 2 real, d.i. ca. € 0,45 betalen
moet, kun je korting krijgen. Een enkele keer is het zelfs gratis. Toen Coosje een keer daar
naar de WC wilde gaan en voor korting met haar paspoort zwaaide, werd ze gedecideerd
naar de invaliden-WC verwezen. Ze kon daar hartelijk om lachen.

46

Dorpsblad Kontakt 2020

In de moderne, van airconditioning voorziene metro in Rio de Janeiro zijn standaard
zitplaatsen gereserveerd voor senioren, mensen met obesitas en zwangere vrouwen.
Waren deze plaatsen conform de daarvoor gelden regels bezet, dan duurde het altijd
minder dan één minuut tot we van andere passagiers welwillend een zitplaats aangeboden
kregen. En dat zonder paspoort! We zien er duidelijk als senior uit, maar op deze wijze is
het wel leuk.
Oude mensen hebben vaak moeite met langdurig staan. Welaan, in Brazilië hebben zij bij
een rij wachtenden voorrang. Dit staat vaak met een bordje aangegeven. Hangt er geen
bordje, dan loop je er gewoon langs. Daaraan neemt niemand aanstoot. Soms word je zelfs
uit de rij naar voren gehaald. Voor de bijbelvaste lezer: staat er niet geschreven “Vele
laatsten zullen de eersten zijn en vele eersten de laatsten”? Klopt dus.
Wanneer je al deze voordelen leest die Brazilië aan 65-plussers biedt, dan kan ik mij goed
voorstellen dat je als 65-minner niet wachten kunt om ook senior te worden en dan naar
dat land te emigreren. Jur geeft er toch maar de voorkeur aan om niet te emigreren, want
Oost, West, thuis in Nieuw-Balinge best!
Tot slot hecht ik eraan te vermelden dat deze positieve berichtgeving over Brazilië niet
verbonden is met een “tegenprestatie” van de VVV van Rio de Janeiro of de KLM die ons
daarheen vervoerde.
Jur H.

_____________________________________________________________________________________
Paasbult aan de Koolveen 2020
Dit jaar gaat het hek bij de paasbult aan de
Koolveen maar drie zaterdagochtenden open
van 8:30 uur tot 12:00 uur.
Er is tijdens de dag dat er brandhout gebracht
mag worden, toezicht aanwezig.
Dit zijn de komende openingsdata:
Zaterdagmorgen: 4 april van 08:30 uur tot
12:00 uur.
Zaterdagmorgen: 11 april van 08:30 uur tot
12:00 uur.
Paasvuur: Maandag 2e Paasdag, 13 april 2020
zal door de kinderen de paasbult weer worden aangestoken met de fakkels om omstreeks
19.00 uur.

__________________________________________________________________
'75 JAAR VRIJHEID' WESTERBORK: Een speciale middag voor ouderen
(55+)
In de maart-editie van het Kontakt vermeldden wij dat er van 6
t/m 12 april as. in Westerbork '75 jaar Vrijheid' wordt gevierd. Dit
feest is afgelast. Zoals de commissie er nu tegenaan kijkt wordt
het uitgesteld. Meer informatie volgt.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Kidscorner

Knutselidee!
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Zoek de verschillen
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Kleurwedstrijd Kontakt
Naam:
Adres:

Leeftijd:
Groep:

(basisschool)

Stuur een foto van het door jou versierde paasei naar ons mailadres:
redactiekontakt@outlook.com of lever in bij ons kopijadres: Verlengde Middenraai 55
en wie weet win jij een leuke prijs!
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Recept – Kaneelhaasjes
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de
suiker met kaneel in een kommetje. Rol het
croissantdeeg uit en druk alle naden goed aan elkaar
tot 1 grote lap deeg. Besmeer deze met boter en
bestrooi het met de kaneel/suiker mix. Snijd 8 dunne
repen van het deeg over de lange zijde. Snijd de
repen op ca. ⅔ door en rol het langste stuk op tot
een rondje en leg op de bakplaat met bakpapier.

2. Halveer het overgebleven stuk reep en maak hier 2
oortjes van door ze te buigen en vast te maken aan het
rondje. Doe dit bijvoorbeeld met een vork. Je kunt de
oortjes het beste een beetje platdrukken anders bestaat
de kans dat ze tijdens het bakken omvallen.

3. Klop het ei los en bestrijk de haasjes hiermee.
Bak ze in ca. 15 min mooi bruin in de oven. Je
kunt ze een dag van tevoren maken en goed
afdekken en de volgende dag een paar minuten
opwarmen in de oven, maar vers zijn ze wel het
allerlekkerste.

Paasmoppen
De haan komt in het kippenhok en duwt een gigantisch struisvogelei voor zich uit.
Goedemorgen dames," zegt hij tegen de kippen, "ik wil niet drammen hoor, maar ik wou
jullie toch eens laten zien wat men elders zoal presteert."
De juf vraagt aan Jantje: "Jantje, als ik 2 eieren op tafel leg, en jij legt er 3 bij, hoeveel
eieren hebben we dan samen?" Waarop Jantje antwoordt: "Maar juf, ik kan helemaal geen
eieren leggen!"
Een ei vraagt aan een ander ei: "Hallo, hoe is het
tegenwoordig met je vader?"
"Goed," antwoordt het andere ei, "hij is nu advocaat."
Hans vraagt aan Piet: "Waar ga je dit jaar naar toe met
Pasen?" Piet antwoordt: "Naar Zicht." Hans: "Naar Zicht? Waar
ligt dat?" Piet: "Dat weet ik ook niet, maar in de krant stond:
Mooi paasweer in Zicht."
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“Olde
kunde”

(oude bekenden)

(Een op waarheid berust verhaal in het Drents)

‘Wat donkt oe’, vrag Margie an Trientie, ‘zulle wi’j vandage de fietse ies weer pakken, het is
zók prachtig mooi veurjaorsweer. Dan kunne wi’j onze gewrichten ok ies weer wat lös
maken, die bint dizze winter aordig stram eworden deur al dat gezit op de stoel. Ik heb hiel
wat sokken ebreid, mar doar hebt mien kniejn niks an had netuurlijk. He’j tied en zin um
een ende te fietsen vanmiddag?’ ‘Ik vien ’t best’, antwoordt Trientie drekte, die d’r ok
graag eempies op uut mag gaon en ’t fiets’n niet schuwt. ‘Mar waor wo’j hin dan?’ ‘Zulle
wi’j ies naor Westerbork gaon, naor Dientie?’, kwam Margie mit een veurstel, ‘daor hebbe
wi’j ons al zó’n poose niet laot’n zien, het wordt wel ies weer tied toch?’. Mar mitiene dacht
Trientie, oei!, Dientie woont nou niet bepaold naost de deure, en al hielemaole niet aj gien
aander vervoermiddel tot oen beschikking hebt dan een fietse, zo as in ons geval. En dan
ók nog nao zo’n winterstop as wi’j had hebt, pfff, naor Dientie is ’t wel vieftien kilometer
fietsen! Ach, wat kan’t mi’j ok schelen, dacht Trientie, lao’k ’t mar doen, ik ete wel een
plakke stoete minder, dat scheelt mi’j aordig wat zoerbraanden aj flink op de pedalen mut.
De beide vrouwluu spreekt of en gaot ieder huns weegs um ’t neudige nog te doen in ’t
huusholden.
’s Middags um ien ure wörden de fietsen van stal haalt, de jassen en de stoute schoenen
wörden an e trökken en daor gungen de dames hin, vól goede moed naor Dientie! Trientie
had er inderdaod verstaandig an e daone um die iene plakke stoete in de kladde te laoten
zitten, want ’t fietsen gung heur makkelijk of nao zo’n lange periode niet e fiets te hebben.
Margie had daor mit het eten niet zo gauw an e dacht. En ach, waorumme zu’j die leste
speklappe laoten liggen as ie smak naor meer!? Mar ok Margie had, ondanks dat extra
plakkie spek, weinig of gien muite mit de fietstocht. Nao een tussenstop op een
picknickbaankie die de beide dames hiel anlokkelijk an e keken had en ze daordeur de
verleiding niet hadden kunnen weerstaon um eempies te gaon zitten, kwamen ze rond
kwart aover twei bei Dientie an.
Dientie, die niet zo hiel goed meer te bien was en zo hier en daor een gewricht had die niet
van heurzölf was, zat achter de neimesiene. Ze had al een paar broeken van heur zeune
veurzene van een neie rits. ‘Goh Dientie, kuj dat nog opbrengen magie?’, reageerden de
beide gasten in koor. ‘Ja netuurlijk’, antwoordde Dientie, zoals ze altied was, flink en
dapper; “aanderen um mi’j toe kunt dan wel menen da’k gek bin as ik zoks doe en het mar
veur de kiender mut laoten liggen, mar dan hebt ze an mi’j een verkeerde! Al he’k dan ok
een keunstheupe en ik gien haze meer kan vangen, een rits in de broek zetten ku’j zittend
doen, dus waorumme zu’k ’t níet doen?! Ik mag graag neien én ik heb wat um haanden op
dizze maniere.”
De beide vrouwen waren het hielemaole mit Dientie iens en reageerden; ‘ie hebt
hielemaole geliek Dientie, de jongeren kunt dan wel menen da’j niks meer kunt en soms
net doet aj iene van de zeuven in heideplokken hebt aj bejaord bint, mar dan hebt ze ’t wél
mis, wi’j kunt nog genog!’
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De drei dames, allemaole zo rond de tachtig, zaten gezellig bi’j mekaar te keuvelen, toen
opiens Berend, de buurman van Dientie, de kop um de deure stak en glunderend groette;
‘Moi vrouwluu, waa’j d’r ok ies weer? Ik zag de beide fietsen staon en dacht, dat bint vást
Trientie en Margie, ik wil ze tóch eempies goeiedag zeggen.’ De buurman wörd hartelijk
onthaald deur de dames en dat eempies van Berend wörd de hiele middag. Dit tot groot
plezier van de aanderen, want Berend kun gewéldig mooi vertellen en had altied de
grootste lol.
Berend was, ondaanks zien zere heupe, net as de dames, nog barre best in doen. ‘As mien
heupe d’r net zo aover deinkt as ikke zölf’, gaf Berend te kennen, ‘dan was ik ’s morgens
veule eerder uut bedde. Mien heupe plag mi’j zo allemachtig, da’k mien slimme bien eerst
een kwartier naost bedde laot bongelen, veur a’k d’r uut kan. Binnenkort krieg ik een neie
heupe, daor he’k ’t ok an toe. Dat scheelt mi’j ’s morgens dus een kwartier. Mar verder giet
’t goed en ik doe nog veule’, verteld Berend trots aan de drei vrouwen. ‘Ik gao
bi’jveurbeeld nog regelmaotig mit Hendrik pad op.’ ‘Mit Héndrik?!’, reageerden de vrouwen
min of meer ongerust. ‘Hoe dúrf ie dat Berend, dat mannegie is haoste negentig jaor, kröp
achter ’t stuur én is ók nog bliend an ien oge, hoe dúrf ie bij Hendrik in d’auto! ‘O’, zeg
Berend mit een staolen gezichte, en natuurlijk een twinkel in zien ogen, ‘dat wil makkelijk,
Hendrik en ikke bint hiel goed op mekaar in e speuld wat dat betreft. Hendrik hold mit zien
iene, goeie oge de linker kaante van het verkeer goed in de gaten, terwijl ik de aandere
kaante goed in de smiezen hold. Zo doe’we ’t altied en ie kunt zien, het is nog nooit fout e
gaone, ik loope d’r nog, al is het wat strompelig. Mar dat komp niet van Hendrik zien
slimme oge, ha ha ha.’
De vrouw’n lagen dubbel van ’t lachen en ók Berend vermeuk zich opperbest. Samen mit
mekaar hadden ze een gewéldige gezellige middag e had, as ‘olde kunde’ onder mekaar!
En dat ku’j begriepen, de fietstocht naor huus gung veurtreffelijk. Ok dizze keer zónder
zoerbraanden en zölfs zonder tussenstop op een picknickbaankie! Margie en
Trientie zwaaiden mekaar gedag en gungen ieder naor eigen huus. Ze waren het
er allebeide aover iens: níet weer zolange wachten um naor Dientie te gaon.
Dat kan makkelijk, want… ’t veurjaor is al begunt!

De dagen rond Pasen
Vastentijd - De vastentijd is de periode van veertig dagen, voorafgaand aan Pasen. Die
periode begint direct na Vastenavond, op Aswoensdag.
Goede Week/ Stille week - De week voor Pasen heeft ook een naam. Katholieken
noemen die de Goede Week en protestanten de Stille Week.
Palmzondag - De zondag voor Pasen en dag waarop de Goede Week begint, is de dag
waarop de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht.
Witte Donderdag - Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel: het
Laatste Avondmaal. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus.
Goede Vrijdag – De dag dat Jezus werd gekruisigd.
Stille Zaterdag - De zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen, de dag dat Jezus in het graf
lag.
Eerste Paasdag - De opstanding van Jezus Christus. Valt altijd op de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente.
Tweede Paasdag - Tweede Paasdag heeft geen kerkelijke achtergrond.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Activiteitenkalender

APRIL
MEI
13 mei
31 mei

Oud papier
Motortoertocht

JUNI
18 juni
27 juni

60+ actief
Bingo de Heugte

JULI
1 juli
16 juli
25 juli

Oud papier
Bingo de Heugte (Zomerfeest)
Bingo de Heugte

Hopelijk is de activiteitenkalender snel
weer flink gevuld met allerlei gezellige
activiteiten! Maar voor nu:
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl

Openingstijden Gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag

8.30 - 16.30 uur

Dinsdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 16.30 uur

Donderdag

8.30 - 20.00 uur

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

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

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

Preekrooster 2020
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2020
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 5 april
9.30 uur Ds. W. van Benthem
14.30 uur Ds. W. van Benthem
● Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
14.30 uur Ds. J. Jonkman
19.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 12 april (1e Paasdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. H. Mulder
● Maandag 13 april (2e Paasdag)
9.30 uur Ds. H. de Graaf
● Zondag 19 april
9.30 uur Ds. H. Klomp
14.30 uur Ds. H. Klomp
● Zondag 26 april
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 3 mei
9.30 uur Ds. G. van de Groep
14.30 uur Ds. P.D.J. Buijs
● Zondag 10 mei
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet

● Zondag 5 april
10:00 uur?
19:00 uur ds. T. Beekman
● Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
19:30 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
● Zondag 12 april (1e Paasdag)
10:00 uur ds. G.C. Klok (Putten)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Maandag 13 april (2e Paasdag)
Dienst in Tiendeveen om 09:30
● Zondag 19 april
10:00 uur ds. H. v. Ginkel (Goes)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 26 april (begin meivakantie)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
● Zondag 3 mei (einde meivakantie)
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder)
19:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst)
● Zondag 10 mei (Moederdag)
10:00 uur ds. A.J. Post (’t Harde)
19:00 uur ds. T. Beekman

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
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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
1 apr ORANJE
8 apr GROEN
15 apr ORANJE

22 apr GROEN
25 apr GRIJS
29 apr ORANJE

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:
13 mei, 1 juli, 9 sept en 4 nov.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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IKC Meester Sieberingschool

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 Brookman (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.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446)
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414)
Penningmeester: Harry Huring (06 52390333)
Bestuursleden:
Miranda Schutte (06 30747619)
Dirk Tump (06 52662877)
Richard Kats (06 52715544)

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook
telefonisch besteld worden: (0528) 32 13 00.
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend
op afspraak, voor diverse activiteiten.

Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: 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
08.00
08.00
08.00

tot
tot
tot
tot

18.00
18.00
17.30
12.00

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

uur
uur
uur
uur

Volkstuinvereniging Nieuw-Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde
Middenraai nummer 34.
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en
20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221.
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Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.

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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