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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:

Een nieuwe column van Alexandra
van ’t Veer.
Het vervolg van het verhaal
‘Vekaansie veur Trientie en Margie,
mit Jantie.’
Leuke activiteiten in het
kinderhoekje.
Informatie over de Corona Melder
Tuintips voor deze maand.
De activiteitenkalender die
voorzichtig weer gevuld wordt.
Rustpunt ’n bakkie houdt een
kinderspeelgoed ruil en
verkoopmarkt.
Nieuws van 60+actief
En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
De prijsvraag van juli was:
Het goede antwoord is:
80 Bananen, 1 ananas en 19 Appels.
We hadden 6 inzenders waarvan 5 keer het
goede antwoord!
Anouk Vissia kwam als winnaar uit de bus.
Van harte gefeliciteerd Anouk, de prijs
komt snel jouw kant op!

De prijsvraag voor de maand september is:

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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RUSTPUNT 'n Bakkie?
26 September!!!!!!
AANVANG 11.00 T/M 15.00
INGANG BIJ HET RUSTPUNT
KINDERSPEELGOED RUIL/VERKOOP MARKT
Hier bij het RUSTPUNT kun je je speelgoed op een kleedje verkopen of ruilen.
Wel even aanmelden bij Laura de Bie 0610171840
BIJ SLECHT WEER PLANNEN WIJ EEN ANDERE DATUM
BIJ EVT NAT GRAS IS ER ZEIL AANWEZIG.

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.
Maandag 21 september 2020 Algemene
Ledenvergadering van Plaatselijk Belang, om 20.00
uur in het dorpshuis “de Heugte” in Nieuw-Balinge
Agenda:
1) Opening.
2) Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2019 (gepubliceerd in Kontakt uitgave
Maart).
3) Ingekomen stukken.
4) Verslag penningmeester.
5) Verslag van de kascommissie (Albert Wielink en Cees Wielink).
6) Benoeming nieuw kas commissielid.
7) Jaarverslag werkzaamheden 2019/activiteitenplan 2020.
8) Wisseling(en) in het bestuur.
9) Lijst van aftreden.
10) Rondvraag.

11) Sluiting
Dorpsblad Kontakt 2020
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Weetjes over de negende maand: september
Oorsprong naam
September is in onze kalender de negende maand van het jaar. Ooit was dit wel anders en
daar dankt september zijn naam dan ook aan. In het Latijn heette september "septembris".
Dit kwam van "septem", wat zeven betekent. September was dan ook de zevende maand
in de Romeinse kalender. Voor de Romeinen begon het nieuwe jaar dan ook in maart.
Andere benamingen voor de maand september
Andere namen voor september zijn de vruchtmaand, de havermaand, de gerstmaand, de
herfstmaand en de fruitmaand. Ook wordt september wel eens de oogstmaand of "de
andere oogstmaand" genoemd, omdat augustus ook al een oogstmaand is. De volle maand
van september wordt ook wel de oogstmaan of de Harvest Moon genoemd. Meestal staat
die volle maan rond 23 september aan de hemel. Vroeger maakte men van deze volle
maan gretig gebruik om de oogst binnen te halen, vandaar haar naam.
September, maand van de vogelvangst
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst. Er werden vinken gevangen die
in september naar Afrika trokken. Deze vinken, ook "septembertjes" genoemd, werden dan
in kooien gezet, omdat ze zo mooi konden zingen. Soms werden hun ogen uit geprikt,
omdat ze dan hun soortgenoten niet meer zagen en ze dan nog mooier gingen zingen. Ook
werden ze gevangen omdat de vogeltjes dienden als versiering op dameshoeden en
anderen werden gevangen om te worden opgegeten. Gelukkig kwam er aan dit barbaars
tijdverdrijf een einde in 1912. Toen werd in Nederland de vogelvangst verboden.
Eerste school- en werkdag
Voor velen is september meteen ook het einde van de zomervakantie. In België moeten de
kinderen terug naar school op 1 september, ongeacht op welke weekdag 1 september valt.
Valt 1 september in het weekend, dan hebben de Belgische kinderen geluk, want dan
winnen ze 1 à 2 dagen vakantie. Ook in andere Europese landen openen de scholen hun
deuren terug in de eerste weken van september. Een leuke gewoonte in Duitsland is dat de
kinderen op hun eerste schooldag een Schultute meekrijgen. Dit is een soort reuze puntzak
met hierin allerlei lekkers en een kleine attentie. Ook volwassenen moeten in september
vaak terug aan het werk.
Einde van de zomer
Eenentwintig september luidt officieel het einde van de zomer in. De bladeren verkleuren
en beginnen van de bomen te vallen. 's Morgens is er vaak mist. De dagen worden al snel
een flink pak korter. Met een beetje geluk zit er nog een mooie nazomer in, maar de
temperaturen voelen toch niet echt zomers meer aan. Deze nazomer wordt ook wel eens
Indian Summer of oude wijven zomer genoemd.
Prachtige herfstkleuren
De keerzijde van de medaille is dat de natuur in de herfst wel prachtig is. De bladeren aan
de bomen krijgen fantastische kleuren. Wanneer het herfstzonnetje hier op schijnt, is het
tijd om het fototoestel en de wandelschoenen boven te halen. Het is ideaal wandelweer:
niet te warm, niet te koud. En met een beetje geluk kom je met hele
mooie herfstkiekjes thuis. Vergeet ook niet naar de vele soorten paddenstoelen te kijken
die nu overal in het bos groeien.
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Appelen en peren
September is de maand bij uitstek voor de oogst van appelen en (kwee)peren. Aangezien
appelen en peren in de maand september volop in de aanbieding staan, is het dus tijd om
aan het bakken te slaan met deze heerlijke vruchten boordevol vitamines. Ook
in confituur en moes doen ze het best aardig!
Spinnen in huis!
Een ander minder aangenaam kantje van september en van de herfst in het algemeen, is
dat de spinnen nu ook binnenkomen, op zoek naar een beetje warmte. Voor veel mensen
geen pretje. Want zelfs als heb je geen arachnofobie, toch is het zicht van deze acht
potigen voor velen niet erg aangenaam! En nog erger: na een warme zomer waarin volop
eten voorhanden was, kunnen de spinnen wel eens flink uit de kluiten gewassen beestjes
zijn!
Belangrijke dagen in september
8 september: internationale alfabetiseringsdag (UNESCO)
11 september: Wereld Eerste Hulpdag
15 september: internationale dag van de democratie
21 september: internationale dag voor de vrede
21 september: Wereld Alzheimer dag
26 september: Europese dag van de talen
27 september: Internationale dag van het toerisme
27 september: Werelddovendag
29 september: Internationale Wereld Hart Dag
Feesten in september
Op de derde dinsdag van september is het in Nederland Prinsjesdag. Koning Willem
Alexander leest dan de troonrede voor in de Ridderzaal.

Sudoku
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Je kent ongetwijfeld de begrippen Yin en Yang.
Maar wat is dit is precies? En wat is het verschil tussen Yin en Yang Yoga?
Past een van de twee beter bij je dan de ander?
Of kun je per keer bepalen waar je de meeste behoefte aan hebt?
Wat is Yin en Yang?
Yin en Yang zijn de Chinese benamingen voor twee tegengestelde
krachten die we overal in ons leven tegenkomen:
•
•
•
•

er
er
er
er

is
is
is
is

geen
geen
geen
geen

licht zonder donker
hard zonder zacht
dik zonder dun
warm zonder koud

Bedenk maar eens: hoe kun je iets als ‘snel’ beoordelen als je niet weet wat ‘langzaam’ is?
En hoe weet je wat ‘groot’ is zonder dat je weet wat ‘klein’ is?
In de Yin Yang Yoga les combineren we beide, een mooie combinatie van Yin en Yang.
Yin houdingen worden 3 tot 5 minuten aangehouden en richten zich meer op het
dieperliggende bindweefsel rondom gewrichten en organen en brengen je in contact met de
stilte in jezelf.
Easy Flow Yoga (Yang) zorgt voor een krachtig en vitaal lichaam, is actief en doelgericht.
Yin is zachtheid en overgave. Yang geeft je uitdaging, Yin de verstilling.
Kortom: Yin en Yang zijn overal aanwezig, dus ook in de yoga. Yin Yoga houdingen vinden
hun oorsprong in 1980. De Amerikaanse Paul Grilley is de grondlegger van Yin Yoga.
Start bij voldoende deelname: woensdagavond 2 september 19.00- 20.00 uur
Lijsterstraat 1- De Heugte- Nieuw Balinge
Opgave/ Info: Cisca bodyfit@live.nl – 06 216 36 165

____________________________________________________________________________________
Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de lieve en troostende woorden
en prachtige kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden
van mijn man, onze vader en opa Marinus Wielink.
Familie Wielink
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Corona-Melder (App)
Praktijktekst Corona Melder
Vanaf 17 augustus 2020 kunnen inwoners van 5 GGD-regio's,
waaronder de GGD Drenthe, de Corona Melder testen. De GGD
kan dan kijken of hun eigen werkinstructies, trainingsmateriaal
en werkprocessen goed werken. Dankzij deze test kan de
landelijke uitrol naar de overige GGD-regio's soepeler verlopen.
Hoe werkt Corona Melder?
Corona Melder stuurt u een bericht als u enige tijd in de buurt bent geweest van iemand
die besmet is met het coronavirus. Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt
doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust andere mensen in uw omgeving besmet.
Hoe meer mensen Corona Melder gebruiken, hoe meer mensen waarmee de besmette
persoon in contact is geweest op deze manier een waarschuwing krijgen. Dit helpt om
samen het coronavirus onder controle te krijgen.
Corona Melder herkent andere gebruikers
De app herkent via bluetooth andere telefoons in de buurt die de app ook gebruiken. Als u
langere tijd dicht bij een andere gebruiker bent, slaat uw app de willekeurige code van de
andere gebruiker op. Corona Melder weet niet wie of waar u bent.
Besmetting melden in Corona Melder
Blijkt een gebruiker van de app na een test besmet met corona? Dan belt een GGDmedewerker met deze testuitslag. In dat gesprek vraagt de GGD-medewerker of de
gebruiker anderen wil waarschuwen via Corona Melder. De gebruiker kan hier vrijwillig voor
kiezen. De app van deze gebruiker stuurt dan de eigen willekeurige codes van de afgelopen
dagen naar een centrale server.
Melding als u mogelijk besmet bent
Uw eigen app kijkt een paar keer per dag op de centrale server of er willekeurige codes
staan die uw app herkent. Als dat zo is, dan bent u in de afgelopen tijd dicht bij een
persoon geweest die besmet is met het coronavirus. Er is dan een mogelijkheid dat u ook
besmet bent. Daarvan krijgt u een melding. U krijgt in de app ook advies wat u in dat geval
het beste kunt doen om te voorkomen dat u het virus onbewust op anderen overdraagt.
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Vekaansie veur Trientie en Margie, mit Jantie (2)
(Een vekaansie waor een ‘luchie’ an zit)
De reize in de trein was perfect verlopen. Tenminste,
op dat iene, zéér genante moment nao. Margie en
Trientie kunnen d’r nou wel umme lach’n, mar dat was
in de trein wel aans…
De drei gezusters hadden op twei x twei baankies e
zeten die tegenaover mekaar op e steld stunden,
kortom, een vier persoons plekkie. Ze zaten nog mar
net in de trein of Jantie had een raodseltie, zoas ze zo
vake hef. Nou iene dan, Wi’j zit in de stiltecoupé,
meuk’n de aandere zusters heur erop attent. ‘Maak
íen woord van 8 letters, zónder klinkers!,’ zeg Jantie
hiel trots,’. ‘Gien idee’, zei Margie zonder naodeink’n um er mar zo gauw meugelijk van of
te wezen. ‘Zaandweg!’, röp Jantie mit veul plezier. ‘Een zaandweg is zonder klinkers toch?!
Straotklinkers!?’, en Jantie kwam niet meer bi’j. Mekaar ankieken was het ienige wat
Trientie en Margie kunn’n doen. ‘Sttt nou!’, reageerden Margie en Trientie naodrukkelijk.
En zonder verder nog ien woord te zegg’n vertrök de trein. Op naor Elske en Cor.
Er was nog iene zitplaatse aover bi’j de dames en die hadden ze netties of e staone an die
nette heer in zien mooie deftige pantalon. Hi’j bedaankte de dames dat ie daor plaats mög
nemen. Hi’j drapeerde zien colbert op een mitgeneumen hanger, want stel oe veur aj
kneuters in de jasse kriegt van ’t zitten. De plekke naost Jantie was nog vri’j, mar die lag
te slaop’n. Margie en Trientie höld’n heur stille um Jantie niet onneudig wakker te maken,
mar knikten eempies vriendelijk tegen de man die de kraante uut de tasse haalde en zich
verder bezig höld mit ’t neis van de dag. De trein raosde verder in een ritmisch cadans en
Jantie zakte al dieper in dromelaand. Op een gegeven moment heurde Margie dat Trientie
een paar keer heur neuze ophaalde en veurzichtig begunde te roek’n. ‘Wat is er?”, vrag
Margie stiekem an Trientie. Trientie zet dat de heer heel eempies aover de kraante kek,
eerst naor Jantie en daornao naor d’aandere zussen die tegenaover ‘m zaten. Mar hi’j zakt
mitiene weer onderuut um veilig achter de kraante te blieven. ‘Wat roek ie nou?’, vrag
margie nog een keer zachies an Trientie. ‘Wat jammer nou, ik heb mien reukvermogen niet
in orde, dus ik roeke niks. Wat is er toch?’ ‘Dat hoeft oe niks te spieten dizze keer’, zeg
Trientie, mit de lippen bijna stief op mekaar.’t Wordt mi’j, óndanks het mondkappie, zúute
op de tonge, bah, wat een staank! ’t Bint zéker gien bloempies wat aj roekt en ’t komp ók
niet van buut’n!’, giet Trientie verder wanneer ze de kaante op kek van de heer in de
deftige pantalon. Margie pakt een zakdoek en döt die, zölfs aóver ’t mondkappie, veur de
mond. Ze knikt naor de heer tegenaover heur en flustert héél zachies tegen Trientie; ‘Zo
zie’j mar weer he?, van boven bont en…’ Mit iene kreg Margie en por van Trientie die
begunt te lachen en anvult; ‘ken ie dizze nog? Koning, Keizer, admiraal, ….?’ ‘Poepen
moeten we allemaal!’, vult Margie op heur eigen maniere an’. Ze hadden allebeide de
traonen alweer in d’ogen van ’t lachen.
Eindelijk had de trein de eindbestemming bereikt veur de drei zusters, en ze ziet dat ók de
heer giet staon. Mar ze ziet ók dat hi’j Jantie wat toeflustert en zo gauw as ie kan naor de
uutgang löp. En weg was ie! ‘Wat zei hi’j tegen oe?’, vreugen beide zusters hiel neisgierig
an Jantie. ‘Ik begriep d’r niks van!’, zeg Jantie mit een paar grote vraogende ogen, ‘weet ie
wat hi’j tegen mi’j zei?! ‘Ik zou nieuwe parfum aanschaffen als ik u was mevrouw, deze
ruikt zéér bedorven!!’ Nou bin ik toch barre neisgierig waorumme zo’n man dat zeg tegen
een vrumde vrouwe as ikke’. Trientie en Margie kiekt mekaar plotseling an en deinkt allebei
’t zelfde. ‘Jantie!, wát heb ie eten gister’n?’ ‘Nou, niks biezunders’, antwoordt Jantie
dreuge, ‘eregister’n broene bonensoep en gister’n siepelhachee, meer niet! Hoezo dat?!’.
’Snap ie nóu waorumme die kerel dat tegen oe zei?’ gungen de zussen verder.
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‘Nou weet ie toch zölf ók waorumme hi'j oen parfum smerig vund roeken. Oen parfum reuk
zogenaamd naor verteerde broene bonen en siepels , bah!’. Jantie krabbert heur wat
achter ’t oor en begunt te grinniken; ‘ík laot veurzichtig de wiend gaon en jullie geeft die
deftige kerel de schuld. Wat zul hi’j bescheten e keken hebbe’n toen ’t gebeurde. Jammer
dat ik zien gezichte niet e zene heb, ik lag te slaop’n. Daorumme zat ie achter de kraante
weg e deuk’n natuurlijk!’ Alle drei de zusters schaterden ’t uut!
De tied dat ze zaten te wachten op Cor, wörd niet allent op e vult mit kieken naor
veurbi’jlopende meinsen en ze te vergeliek’n mit bekende wereldburgers of zölfs mit
dieren, waor de neudige lach-traonen weer deur boven kwamen. Mar zéker wörd de
tussentied op e vult mit de raodselties van Jantie. Toen Cor ienmaol op station an e komen
was um de drei gezusters van de trein te halen, ontkwam ók Cor niet an de raodsels van
Jantie! ‘Cor’, vrag Jantie zonder aarzeling, ‘mu’j ies eempies lusteren, ie weet nog wel ies
wat hè?, wáorumme draagt kerels een baord?’. Sja, hier mus Cor tóch eempies aover nao
deinken. Cor dacht dat ie ’t antwoord had en zeg: ‘ik deinke umdat ze dat lekker warm
viend misschien!?’, antwoordt hi’j in ofwachting van Jantie zien antwoord. ‘Wat deink ie
Cor?!, waorumme draagt kerels een baord?!, um de kinne natuurlijk!?’. Jantie zit er
hielemaole in en Cor ontkwam ok niet an een tweide raodsel. ‘Nog íene Cor!’, giet Jantie
verder, umdat ze d’r zölf zo’n lol an hef. Ondanks dat heur zusters een diepe zucht slaakt
en de raodselties genog viend nou, zeg Jantie ; ’Let op Cor!; Een slager van 1.80 mtr mit
schoemaote 45, wat weegt ie?……’. Er was eempies een stilte te bespeuren. ‘Nou, wat
weegt die slager?’ ‘Cor deinkt gewéldig nao en het leek er op alsof ie zwaor an ‘t rekenen
was. Cor gef ’t op en zeg: ‘Gien idee, ik bin barre neisgierig!’. Waorop Jantie kort, krachtig
én trots zeg: ‘Vleis. De slager weegt ’t vleis!’. Jantie giet voldaon zitten nao heur leste
raodseltie, ze waren bijna thuus, bi’j Elske en de kiender. Hier had iederiene zich op
verheugd.
Elske stund Cor, die de drei dames van ’t
station haalt had, bi’j huus op te wachten, mit
an elk haand een kiend; Pieter van 4 en Nonnie
van 2 ½ . ‘Waorumme hei’j de autoramen zo’n
ende lös’, vrag Elske an Cor. ‘Och’, antwoordt
Cor hiel dreuge, ‘oen moe hef bedörven parfum
op en dat is niet het fijnste geurtie wil ik oe
vertell’n!’ Elske begreep d’r niks van en zowel
Cor als de drei dames kwamen niet weer bi’j
van ’t lachen. De sfeer was e zet, ’t kun vanof
nou allent mar gezelliger word’n…

Ze waren d’aandere dag allemaole vrog uut bedde, want de stad zul vandage een bezuukie
krieg’n van de hiele familie. De bushalte hadd’n ze bijna bi’j heur veur ’t huus, hoe
makkelijk wo’j ’t hebben! Pieter en Nonnie hadden zich d’r barre op verheugd, want as oma
d’r is, is er altied wel wat. Mar vandage is kleine Pietertje meer bi’j zien van en moe in de
buurte, oma leut ie links liggen. Nonnie schudt driftig heur blonde krullegies hin en weer
wanneer Elske tegen heur kleine meidtie zeg: ‘Ga maar bij oma zitten Non, dat is toch
gezellig?!’. Kleine Nonnie antwoordt, al hoe klein ze ok is; ‘Nee! Oma tink, oma sies!’ Dat
was duudelijke taal, ok al klinkt t niet hielemaole zo. Ok Pieter lat zien oma op ofstaand,
um dezelfde reden as zien zussie. ‘Moe!’, zeg Elske, ‘wát er ok gebeurd, mar ie gaot
vandage an de rauwkost! Ku’j oe wat inholden?, de kiender wilt niet iens bi’j oe in de
buurte wezen man!’ ‘Mu’j ies eempies luster’n’, zeg Jantie rustig, ‘wat d’r in giet, zal d’r ok
weer uut mutt’n en ik bin al een mooi ende op weg, bin al twei keer hin e west, én heb al
een deftige kerel uut de trein e blaoz’n!’. Jantie löp rustig verder en gef een knipoogie naor
heur zusters, die Jantie schuddekopp’nd naokeken.

Dorpsblad Kontakt 2020

11

Ze stapten uut bi’j ’t grote winkelcentrum op de hoek van de grote markt. De dames keken
heur d’ogen uut, dit was aans wat dan wat zi’j e wend waren. Umdat aj nou mit dit virus
aoveral mut reserveren, had Cor een plekkie e regeld bij het koffie- en theehuus op de
hoek. Zölfs stund er een kienderstoel veur Nonnie klaor, goed veur mekaar!
‘We willen er, als het kan, graag gebak bij, heeft u de kaart voor ons?’, vrag Elske an ‘t
jonge obertie die net de bestelling kwam opnemen. Jantie begunde wat ongemakkelijk op
heur stoel hin en weer te dreien, ze tikt de jonge ober veurzichtig an en zeg op heur
allerbeste Nederlaans; ‘Ik geen gebakkie, want dan mot ik altijd zo, ik wil liever een koek
met zo’n kneup! ‘. Elske kek naor heur moe, dan naor Cor, dan weer naor de jonge ober,
die zien aandacht nóg steeds bi’j Jantie had. An zien inmiddels roodgekleurde wangies was
’t zichtbaar zeer inspannend um Jantie heur vraoge te begriepen, het was duudelijk dat de
jonge ober nog nooit heurd had van mott’n, en kneupen kennen ze ok niet in die contreien,
dat was duudelijk! Elske, die alweer enigszins vervangende schaamte kreg, zuchtte een
keer heel diepe, wendde zich tot de ober en legt uut; ‘mijn moeder bedoelt een gevulde
koek, ze morst altijd met de room als ze gebak eet. O ja, en die kneup is een knoop, ze
doelt op de amandel bovenop de gevulde koek’, waarnao de ober gniffelend weg löp um de
bestelling op te halen veur iederiene.
Het was gezellig in het theehuus en de familie zat samen te genieten van hun drinken mit
gebak, én Jantie van heur een koeke mit een “kneup”. Opiens vrag Jantie an heur dochter;
‘ie hadden het er pas aover dat oen buurvrouwe Thea een eigen bedrief e start was mit
eten en drinken, mar ‘k heb nooit begrepen dat het dit theehuus was! Práchtige zaak hef
Thea, mu’k zeggen!’ en Jantie nemp het interieur en de ankleding daorvan goed in heur op.
‘Hoe koo’j d’r bi’j’, zeg Elske licht verontwaardigd, Thea is een cateringbedrief begunt, en
dat löp goed’. Jantie begrep er niks meer van en antwoordt; ‘kiek dan!’, zeg Jantie al
wiezend in ’t ronde, ‘heure name stiet aoveral op, Teahouse, Teahouse, Teahouse en
Teahouse! En house betiekend toch huus in ’t engels, dat weet ik, het huus van tea! ‘Moe’
zeg Elske lachend, ‘house betiekend inderdaod huus, maar tea betiekend in ’t engels thee
en niet Thea.
Ze hadden allemaole weer hielveule schik had dizze dag en het weekend was veurbi’j e
vleugen! Het is altied gezellig wanneer de drei zussen bi’j Cor en Elske in de grote stad
bint, dan maak ie nog ies wat mit. Ze waren vrij late thuus die middag en Cor stelde veur
um naor de snackbar te gaon um het warme eten op te
halen veur die dag. Daor zei niemand nee tegen. Wi’j
kunt nog wel eempies een paar kwisvraog’n doen
vanaomd, vund Jantie, daor kan ’t allent mar gezelliger
van word’n.
Zo heel vrog was ’t al niet meer inmiddels. In de
tussentied dat Trientie de mondkappies uutdeelt veur de
treinreize van d’aandere dag, zeg ze: ‘Wi’j mut vanaomd
niet zo late naor bedde, want het is weer vrog dag veur
oons um naar ’t station te gaon morg’nvrog’. Jantie
nemp heur mondkappie in ontvangst en zeg ondeug’nd;
‘het kan best zonder kappie, het is al twei dagen e
leden dat ik broene bonensoep en siepelhachee had
hebbe. ‘Mar…, giet Trientie verder; ‘nou heb ík heb nog
een raodsel veur onze Jantie, want dizze is nét wat veur
heur!; ‘Jantie, wat krie’j aj POEP umme dreit?’. Jantie
antwoordt dreuge, mit een knipoogie: ‘Ik deínke dat dan
een deftige kerel giet zegg’n dat de parfum bedörvn is!’
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Lekker weer, volop zon en zwoele warme
avonden. Een paar woorden die de zomer dit
jaar typeren. Het heeft ons dagelijks een vol
terras bezorgd met veel hongerige fietsers en
wandelaars. De uitsmijters waren niet aan te
slepen! Ook een leuk en informatief stuk in de
krant heeft hier positief aan bijgedragen. Steeds
meer dagjesmensen weten ons te vinden en
waarderen onze wandel- en fietsroutes. Bent u
benieuwd naar de mogelijkheden? Loop dan
even binnen, dan informeren we u graag!
Daarnaast zien we dat de feestjes mondjesmaat
weer geboekt worden. We hebben goede
mogelijkheden binnen de huidige maatregelen,
zodat we uw gezondheid kunnen waarborgen.
Heeft u ook iets te vieren? Vraag ons dan eens
naar de mogelijkheden! In overleg kunnen we
veel. Natuurlijk is het ook mogelijk om hapjes
bij u thuis te leveren.

Vrijdag 18 sept: Broodje
hamburger met friet

Rechts ziet u het menu voor de aankomende
maand. Zin om op vrijdag mee te eten?
Reserveer dan de donderdag ervoor op tel: 0625390885, dan zorgen wij dat er om 18:00 uur
een bord voor u klaar staat!

Vrijdag 9 okt:
Meerdere stamppotten

Voor snacks…
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IJs…

En lekkernijen…
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60 + Actief Nieuw – Balinge.
Beste mensen,
Ineens stak “men” er een stokje voor… en konden we niet meer bij elkaar komen. We
hadden het zo mooi op gang, elke maand een gezellige middag en dan komt Corona en
alles ligt plat! Vervelend voor iedereen en zeker voor de mensen die er ook nog ziek van
zijn geworden/ geweest. Gelukkig in ons dorp niet zoveel. Het lijkt er nu op dat we
enigszins weer wat kunnen organiseren, en aangezien de BURENDAG er ook aan zit te
komen was dat een mooie gelegenheid om weer op te starten. Wij denken ook dat iedereen
wel weer behoefte heeft aan een middag gezelligheid? Na al die warme “Corona” maanden.
We hebben dan ook de datums voor dit jaar op een rijtje gezet en het programma
ingevuld! Wij hopen dat jullie er weer bij kunnen zijn? Wij houden ons aan de regels van
het RIVM!
Op VRIJDAG 25 september a.s. komen Roely en Coby voor ons optreden en gezellig samen
zingen. Met een drankje en een hapje maken we er met elkaar een superleuke middag van,
toch?
Aanvang: 14.00 uur in “De Heugte”, of misschien bij heel mooi weer buiten?
Van 1 t/m 8 Oktober is het de week van EENZAAMHEID hier willen we ook aandacht aan
schenken.
DONDERDAG 15 Oktober komt het team van VVNN - Veilig Verkeer Noord Nederland. Hoe
is uw gedrag in het verkeer? Nieuwe borden Quiz enz., dus op een gezellige manier wellicht
iets bij leren?
19 NOVEMBER Maken we er een leuke BINGO middag van.
11 DECEMBER gaan we samen genieten van het Kerstdiner met groep 8 van de
Basisschool!
Wij hopen u alle in goede gezondheid te mogen begroeten.
Het is wel heel fijn als u zich even aanmeldt? Wij weten dan dat er belangstelling is en dat
de mensen die we uitgenodigd hebben niet voor niets komen. In het Dorpshuis leggen we
lijsten voor opgave van het gymgroepje. En u mag altijd bellen of mailen met vragen en/of
opgave naar een van de bestuursleden.
De eigen bijdrage is 2 euro per persoon per bijeenkomst! Voor het Kerstdiner is de eigen
bijdrage nog niet bekend dat hoort u t.z.t.
Nog nooit erbij geweest en toch 60+ er???
Kom gewoon een keertje! De drempel is laag en het is erg gezellig!
Heel graag tot ziens!
Margo Kraijestein,
Jannie Wielink,
Jolanda Greeve,
Marian v.d. Sluis
José Post
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Felicitatiepagina

Op 10 september wordt ma, oma en omi Gees Prins 88 jaar!
Van harte gefeliciteerd namens de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

24 september wordt Michael 28 jaar! Gefeliciteerd 🥳

Wie doet hem dit na?
Jan Salomons gaat op de leeftijd van 66 jaar en
4 maanden en na 50 jaar werkzaam te zijn
geweest in het schildersvak, genieten van zijn
welverdiende pensioen.
Jan heeft 26 jaar gewerkt bij Sommer
Schilderwerken b.v. in Emmen.
Jan bedankt voor de goede samenwerking en
geniet van je vrije tijd!

Wilt u ook iemand feliciteren? Een verjaardag,
geslaagd, jubileum, een nieuwe baan of iets
anders dat een felicitatie waard is? Stuur dan
een leuke foto met een stukje tekst naar
redactiekontakt@outlook.com
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Maandag 17 augustus zijn we weer gestart met
het nieuwe schooljaar. Wat heerlijk om alle
kinderen weer te zien en het is echt waar…… ze
zijn allemaal weer een paar centimeter langer.
Het is verbazingwekkend hoe kinderen in een
paar weken tijd kunnen veranderen. Prachtig
om te zien.
Vanaf deze zomervakantie is er tijdens de vakanties geen opvang meer op de
Sieberingschool. De kinderen worden
opgevangen op de opvang van Westerbork
en/of Beilen. Een paar ouders hebben hier deze
zomervakantie al gebruik van gemaakt. De
leidsters werken daar dan op de dagen wanneer
er kinderen vanuit Nieuw-Balinge zijn.
Het was even wennen voor iedereen, maar ze
hebben er heerlijke dagen gehad. Veel vriendjes
om mee te spelen, leuke activiteiten en leuk
ander speelgoed.
Als team van IKC mr. Siebering hebben we er weer veel zin in. Zo hebben we in de
vakantie al een dag samengezeten om het thema voor de komende drie maanden voor te
bereiden.
Het thema is: sociaal en emotionele ontwikkeling. Hierbij kun je denken aan:
• Hoe gaan we met elkaar om?
• Welke afspraken maken we met elkaar?
• Hoe voel ik mij in verschillende situaties?
• Hoe communiceren wij met elkaar en met anderen?
• enz.…
Ons IKC-doel is:
Door positieve communicatie en acceptatie,
kunnen de kinderen zichzelf zijn, binnen de
afgesproken kaders.
In iedere groep zijn ze aan de slag gegaan
met dit doel. Bij de peuters gaat Puk uit logeren en leren de kinderen erover te vertellen.
Ook gaan zij leren, middels smileys, aan te geven hoe zij zich voelen die dag.
In groep 1/2/3 hebben ze de regenboogvis (uit het prentenboek mooiste vis van de zee)
zijn schubben teruggegeven, omdat regenboogvis zijn schubben zo goed kon delen. Elke
keer wanneer de kinderen goed met elkaar hebben gespeeld, konden zij een schub op de
regenboogvis plakken.
Groep 5 en 6 richten zich op de pauze: iedereen kan en mag meedoen. In groep 6 t/m 8
besteden zij aandacht aan de lichaamshouding. Zo zijn er al mooie acties ontstaan vanuit
dit thema en zoals u hieronder kunt zien al enkele doelen gehaald.
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‘Have a lovely day’

ZONDAG 13 SEPTEMBER

Tijd voor jezelf en niets “moeten”?
Dan is deze dag echt iets voor jou! Een dag helemaal voor jezelf, waar tijd en ruimte is
voor ontspanning en gezelligheid, niet de drukte van alle dag en het beroep dat op je wordt
gedaan.
Gun jezelf deze heerlijke dag, alleen of neem iemand mee. Genieten van MeditatieMindfulness, Yoga, Yoga Nidra, een overheerlijke lunch. Een heerlijke wandeling in het
mooie Mantingerveld, een boek /tijdschrift lezen. Ervaring met Yoga- Meditatie of
Mindfulness is niet nodig.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur

Ontvangst: kennismaking, koffie – thee – iets lekkers

11.00 – 12.00uur Meditatie- Mindfulness- bij mooi weer buiten
12.15 – 13.15uur
13.30 – 14.15uur
14.30 – 15.30uur
We sluiten af met

Lunch
Een wandeling- lezen, luieren- niks moet alles mag
Yin Yang Yoga – Yoga Nidra – bij mooi weer buiten
koffie – thee of fris met iets lekkers en evalueren de dag.

Aanmelden & meer informatie: kan t/m 11 september –min. 4 personen –max. 8 personen
bodyfit@live.nl - 06 216 36 165 - www.yogasport-hoogeveen.nl
De kosten zijn € 49,50 PP
Cisca Lunenborg van Melzen: is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer, in haar
lessen is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen grenzen respecteert.
Ze is betrokken en heeft oprechte aandacht voor jou. Haar motto: leef je droom, droom
niet je leven.
Er zijn werkgevers die de kosten voor deze dag vergoeden. Informeer naar de
mogelijkheden bij je werkgever. Wees welkom op deze mooie dag
Cisca – Breistroeken 33- 7938 PW Nieuw Balinge
www.yogasport-hoogeveen.nl - 06 216 36 165
LET OP: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan.
Na opgave krijg je een bevestiging in de mail, de aanmelding is dan definitief.
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Column
EEN GELIEFD KIND
Eén van onze kinderen die in Amersfoort woont, stuurde mij een enthousiast verhaal over
een prachtige expositie aldaar. Een overzichtstentoonstelling over Bep Rietveld, dochter
van Gerrit Rietveld, de architect die altijd bekend zou blijven, al was het maar om zijn
beroemde zig-zag-stoelen. Zij leefde van 1913 tot 1999. Bep was een verdienstelijk
schilderes, nam lessen bij Charley Toorop, en vertrok vóór de oorlog met haar kinderen
naar het toenmalige Batavia, nadat haar huwelijk was misgelopen. Daar woonde ze met
haar gezin tussen de plaatselijke bevolking, niet in de “Hollandse wijken”. In 1941 deed ze
mee aan de tentoonstelling “Het vrouwelijk palet” in de kunstkring van Batavia, waar ze
groot succes mee oogstte.
Maar toen kwamen de Jappenkampen. Bep was inmiddels hertrouwd, en het gezin werd
geïnterneerd. Zij met haar kinderen in het vrouwenkamp, haar echtgenoot in het
mannenkamp. En hoe ze het voor mekaar kreeg is niet bekend, maar in dat kamp maakte
ze prachtige portretten van kinderen. Met pastelkrijt, op pakpapier, eerst van haar eigen
kinderen, maar later ook van die van anderen. De mensen konden niet fotograferen, dit
moesten herinneringen zijn aan een geliefd kind in een onzekere tijd. Ze maakte ook
portretten van zieke en zelfs overleden kinderen. “Dat was mijn manier om er doorheen te
komen”, zei Bep later in een interview. ”En ik tekende ook uit noodzaak, om aan een
beetje brood te komen, of stukjes textiel om kleren voor de kinderen te maken. Gewoon
ruilhandel”.
Een van haar beroemdste portretten is dat van haar elfjarige zoontje Fons uit 1944, dat ze
tekende op de dag dat ze hoorde dat hij naar het mannenkamp zou worden overgeplaatst
(omdat hij elf was geworden). Het kind kijkt je aan met een bezorgde, bijna volwassen
blik, veel te volwassen voor een elfjarige.
Wat een bijzondere vrouw. En wat moedig.
Zij en haar gezin overleefden als een
wonder het kamp en keerden na de oorlog
terug naar Nederland. Na die tijd bleef ze
onder andere veel portretten schilderen,
en, zoals ook op de expositie in Amersfoort
is te zien, prachtige stillevens, veel met
bloemen. Op de achtergrond zie je vaak
een vlakvulling- de beroemde stoelen van
haar vader, als eerbetoon aan zijn
levenswerk.
Ik voeg hierbij het portret van de kleine
Fons, gemaakt één dag voordat hij werd
overgeplaatst naar het mannenkamp.
De tentoonstelling is nog te zien tot 24
januari in Museum Flehite in Amersfoort.
(museumflehite.nl).
Alexandra van’t Veer
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DORPSHUIS “DE HEUGTE” - BINGO

ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND! MET PRACHTIGE PRIJZEN:
LEVENSMIDDELEN, GELDPRIJZEN EN CADEAUBONNEN!

Kleine

9 Euro.

Middel 11 Euro

Groot 13 Euro

✓ We Spelen 13 rondes!
✓ De eerste 5 rondes extra met 4 hoeken = 10 euro!
✓ 1 rijtje prijs! 3 Rijtjes prijs en Volle kaart prijs!
✓ Er is vanaf nu een Jackpot te WINNEN van 200 EURO, als u de kaart vol maakt met
het getal wat die avond als Jackpot nummer getrokken wordt.
✓ Heeft u Bingo, roep dan duidelijk Bingo en loop met uw kaart rustig naar het
podium.
✓ Meedere personen tegelijk Bingo? Houd dan bij het podium ook rekening met de
afstand van 1,5 meter!
✓ We verkopen geen extra kaarten meer voor de laatste ronde, met een hoofdprijs van
150 Euro!

Wij wensen u een hele gezellige Bingo avond!
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Tie dye

Tie-dye is een techniek waarmee men textiel van een patroon voorziet door, voor men de
stof verft, stevige knopen in het materiaal te leggen of delen samen te binden. De met
water, eventueel gemengd met soda, doordrenkte stof wordt hierna in het verfbad
gedoopt. De patronen ontstaan omdat de verf zich op de geknoopte of samengebonden
delen niet kan hechten.
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Recept – ‘Saté babi van de barbecue’
1. Snijd de knoflook en ui zeer fijn. Snijd het
karbonadevlees van het bot en snijd in
stukjes van 1 cm.
2. Meng de knoflook en ui in een kom met de
ketjap, olie, sambal, laos, koriander en
gemberpoeder. Schep het vlees erdoor en
laat minimaal 1 uur (maximaal 12 uur)
marineren.
3. Week de satéprikkers minimaal 30 minuten
in water.
4. Steek, als je de barbecue gebruikt, deze
alvast aan. Rijg het vlees aan de
satéprikkers.
5. Verhit, als je geen barbecue gebruikt, de grillpan. Gril de saté babi in 10 min. gaar.
Keer regelmatig. Verwarm ondertussen de satésaus volgens de aanwijzingen op de
verpakking.
6. Serveer de saté babi met de satésaus. EET SMAKELIJK!

Combinatietip:
Maak er een compleet hoofdgerecht van met rijst
en komkommersalade of met 10-minutennasi met
ham en gebakken ei.
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TUINTIPS VOOR SEPTEMBER
September is een van de bloemrijkste maanden omdat de zomerbloeiers nog volop hun
best doen en de herfstbloeiers zich ook al laten zien. Geniet ervan!
Van oudsher is het in september een drukke tijd in de tuin. Het is zowel plant- als
oogsttijd. Veel planten en beplantingen beginnen zich deze maand al op de komende winter
voor te bereiden. Heel geleidelijk, maar toch...
Bemesten, onderhouden en verzorgen in september.
Het is verstandig om open grond in je tuin te bedekken met
een 5 à 10 cm dikke laag mulch (compost is daarvoor heel
geschikt). De grond verbetert doordat allerlei vezel- en
voedingsstoffen uit de mulch in de bodem worden
opgenomen. Mulch altijd op vochtige grond. Het gaat
verdamping tegen en houdt dus vocht vast.
Overige tuinklussen
• Voorjaarsbloeiende bollen poten. Van krokussen,
narcissen en sneeuwklokjes kun je vanaf september de bollen en knollen planten.
• Het is ook goed om nu het gazon te beluchten. Prik om de 10 cm gaten in de grasmat,
15 cm diep. Dat kan met een tuinvork of met een prikroller. Zit er veel vuil in het
gazon, dan kun je dit nu ook verticuteren.
• Blijf je gazon regelmatig maaien. Het gras groeit nog gewoon door.
• Door kalk te strooien verhoog je de pH (zuurgraad) van de grond. De grond wordt dan
minder zuur. Planten die graag wat kalk in de grond hebben zijn o.a.: anjers,
bruidsbloemen (Deutzia), riddersporen (Delphinium) en muurbloemen (Cheiranthus).
• Met veen/turfmolm, zwavel of goed vergane stalmest verlaag je de PH. Je grond wordt
dan zuurder. Van zure grond houden bijv. rododendrons (inclusief azalea’s), Kalmia,
Pieris en blauwe bessen.
Planten en zaaien in september
Het najaar doet dan wel zijn intrede, maar in de tuin zijn nog genoeg leuke dingen te doen!
Zet je schouders eronder en maak de tuin winterklaar.
• September is een perfecte planttijd voor groenblijvende heesters en coniferen. Ze
hebben nu nog voldoende tijd om hun wortels van de ingreep te laten herstellen en aan
de nieuwe groeiplek te wennen. Dan gaan ze in optimale vorm de winter in.
• Zet kleurrijke herfstbloeiers in de bakken waarin uitgebloeide zomerbloeiers stonden.
Snoeien in september
• Steenvruchtbomen (perzik, abrikoos, kers, pruim enz.) nu (licht) snoeien, omdat de
kans op loodglansziekte nu het laagst is.
• Het is nu een prima periode om sierplanten te snoeien, die in het voorjaar door snoei
sterk kunnen bloeden. Dat geldt o.a. voor berken, walnotenbomen en esdoorns.
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QUENO Sport & Fitness Westerbork gaat 16 uur per dag,
7 dagen per week open.
WESTERBORK – Per 1 september start QUENO Sport & Fitness, naast het reguliere
programma met fitness, groepslessen en Crossgym, met 7 dagen per week 16 uur per dag
fitness. Tijdens de daluren kunnen leden naar binnen met een zogenaamde druppel en
onder videotoezicht zelfstandig sporten. Per 1 september 2020 is het sportcentrum 7 dagen
per week geopend van 06:00 tot 22:00.
Na de corona crisis waardoor ook QUENO langere tijd moest sluiten hebben Ron Naranjo en
Annemiek Smegen (eigenaren QUENO Sport & Fitness en QUENO Sportopleidingen.nl)
besloten een andere weg te kiezen. Naast het bestaande programma en mogelijkheden
hebben ze besloten om het sportcentrum, onder videotoezicht, 16 uur per dag te openen
door te werken met een speciale toegangsdeur en videocontrole.
“We hadden al jaren het plan om op deze manier te gaan werken en nu was voor ons het
juiste moment om dit te implementeren” aldus Ron. Annemiek legt uit dat door de corona
een hoop is veranderd. “Van de één op de andere dag moesten we online lessen geven en
mocht men niet meer bij ons binnenkomen. 16 maart was de dag dat het sportcentrum
moest sluiten. Precies 12 dagen voor we ons 20-jarig bestaan zouden vieren. Voor het
eerst in 20 jaar noodgedwongen gesloten.” Ron en Annemiek zijn meteen aan het werk
geslagen om zoveel mogelijk mensen in beweging te houden. Sporten zorgt voor een
betere belastbaarheid en zeker ten tijde van ziekte en stress is sporten daarom enorm
belangrijk leggen ze uit. Ze hebben dit gedaan door alle losse materialen zoals dumbells,
barbells, steps en dergelijke uit te lenen aan klanten. Veel mensen maakten daar gebruik
van. Ze hebben JeeWee computerhulp en Jan Poort ingeschakeld om een passend
onlinesysteem aan te leggen. Annemiek heeft zich verdiept in ZOOM en online lesgeven
terwijl Ron zorgde voor de benodigde materialen. Ondertussen heeft de webbeheerder een
online reserveringssysteem aangelegd om gegarandeerd in kleine groepen te kunnen
opstarten, om overal op voorbereid te zijn.
Binnen een week gaven Ron & Annemiek online lessen via ZOOM, Facebook en Instagram.
Na afloop kon men de lessen inhalen via YouTube (QUENO Sportopleidingen). Heel veel
mensen hebben hier gebruik van gemaakt en sommige mensen doen dit nog steeds ligt
Annemiek toe. “Om iedereen de mogelijkheid te geven bij ons te sporten bieden we nog
steeds zowel online (gratis via Facebook Annemiek Smegen) als lessen in de zaal aan. In
de club hebben we alle benodigde aanpassingen gedaan en in de praktijk gaat het gelukkig
erg goed met de COVID-19 regels die we moeten hanteren. Koffie na afloop van de les kan
gelukkig ook weer dus de sfeer is prettig en gemoedelijk in de club. We zijn ontzettend blij
dat we weer kunnen doen waar we goed in zijn! Net als het team natuurlijk en de klanten
die voor een groot deel inmiddels weer actief zin begonnen met sporten”.
In de maand september kan iedereen zich zonder inschrijfgeld aanmelden bij QUENO Sport
& Fitness, Hoofdstraat 55 te Westerbork. Ook mag eenieder in deze periode éénmalig een
gratis groepsles volgen. Kijk voor meer informatie, openingstijden en rooster op
www.queno.nl
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YOGA SAMEN
Dit interactieve en vrolijke uur, richt zich op de ware betekenis van yoga: verbinding.
Of je een (groot-) ouder, verzorger bent, of je lenig of stijf bent, of je yoga ervaring hebt of
yoga nieuw voor je is, iedereen kan meedoen.
Door het drukke leven schiet persoonlijke aandacht er nog wel eens bij in. Door samen
yoga te doen en ervaren leer je elkaar te vertrouwen op een ontspannen en speelse
manier. Het is een leuke ongedwongen manier om met het kind in verbinding te zijn.
In deze workshop is de aandacht volledig op elkaar. Op deze manier voelt het kind zich
gezien, voelt het zich veilig en dat stimuleert de ontwikkeling en het zelfvertrouwen.
Door aandachtig samen te zijn, laat je als ouder weten dat je geïnteresseerd bent in je kind
en dat je wilt weten hoe hij/zij zich voelt.
Samen werk je op een speelse manier aan contact en vertrouwen, je grenzen aangeven en
respecteren, ademspel, yoga- en ontspanningsoefeningen, visualisatie en massage.
Het is nooit een wedstrijd, je doet het op jouw manier. Ook als er meerdere broertjes en/of
zusjes in het gezin zijn is het voor het kind en voor de ouder fijn om één op één aandacht
te geven en te ontvangen.
WANNEER:
Zondag 27 september 13.00 – 14.00 uur – 5 t/m 11 jaar
WAAR: Yoga studio
De Breistroeken 33
Nieuw-Balinge
Deelnemen en kosten € 15,00 (volwassene + kind)
Opgave: bodyfit@live.nl - 06 216 36 165
Opgave t/m 25 september o.v.v. je naam en van je zoon/dochter
Minimaal 4- max 6 deelnemers
Nog vragen? Mail of bel me gerust.
www.yogasport-hoogeveen.nl
! Let op: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan.
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Geocaching

Spreek uit als: Dzjio-kesjing.
In Nederland wordt het spel door meer dan dertigduizend mensen gespeeld. Het is een
combinatie van een buitensport en een spel. Doel is om lekker buiten in beweging te zijn
en daar te zoeken naar een cache oftewel een verstopplaats met logboekje, door middel
van GPS-coördinaten. Dit spel, dat is afgeleid van het oude Engelse oriëntatiespel
‘Letterboxing’ werd door de Amerikaan Dave Ulmer in een nieuw jasje gestoken. Doordat
de gps-technologie in het jaar 2000 voor iedereen beschikbaar werd, had hij de kans om er
een wereldwijd succes van te maken. En dat werd het ook.

Wat is geocaching?

Voordat je kunt beginnen moet je je aanmelden op de site www.geocaching.com. Je maakt
een gratis account aan en kunt dan caches wereldwijd bekijken.
Ook kun je de app op je telefoon downloaden, zodat je altijd kan kijken of er een schat in
de buurt liggen.
Bij iedere cache staat wat de moeilijkheidsgraad en hoe groot de schat is die je moet
zoeken. Soms staat er ook een hint bij en aan de reviews kun je zien hoe anderen de cache
beoordelen. De tekentjes die erbij staan vertellen iets over het type cache. Zo heb je de
traditionele caches, waarvan de coördinaten die in de beschrijving staan rechtstreeks naar
de schat leiden. Daar is het een kwestie van goed zoeken.
Bij de Multi-cache zijn de coördinaten van het beginpunt bekend, de verstopplaats kun je
alleen vinden als je onderweg de juiste antwoorden geeft en daarmee de coördinaten
verdient.
Er zijn ook Mystery/Puzzel caches. Bij dit type gaat het vaak om ingewikkelde puzzels die
je eerst thuis moet oplossen voordat je de coördinaten kunt bepalen. Ideaal als het wat
minder goed weer is. Soms zit je weken naar de oplossing te zoeken voordat je echt op
pad kunt gaan.
In vrijwel alle caches zit een logboekje, daarin moet je je spelersnaam en de datum
vermelden. Zonder pennen op pad gaan is dan ook funest. Heb je een app op je telefoon,
dan kun je daar meteen je cache op ‘loggen’. Anders moet je dat later thuis nog via je
computer doen.
Caches hebben verschillende formaten. Soms zijn het hele kleine kokertjes met alleen een
logboekje, maar het kunnen ook plastic bakjes zijn of filmkokertjes. In de grotere caches
zitten vaak goodies (leuke kleine cadeautjes waar je er één van mag pakken als je er iets
anders voor teruglegt) én soms zit er een travelbug in. Een travelbug is een plaatje met
een uniek nummer dat online geregistreerd staat en de bug reist over de hele wereld. Als
je er één vindt mag je hem meenemen en ergens anders weer in een cache stoppen.
Leuk om eens uit te proberen, veel plezier!
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Activiteitenkalender

SEPTEMBER
9 september

Oud papier

13 september

‘Have a lovely day’

21 september

Ledenvergadering Plaatselijk Belang

25 september

60+ Actief, Optreden Roely en Coby

26 september

Kinderspeelgoed ruil/verkoop markt

26 september

Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’

27 september

Yoga samen

OKTOBER
1 t/m 8 oktober

60+ Actief – ‘Week van de eenzaamheid’

15 oktober

60+ Actief, VVNN

31 oktober

Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’

NOVEMBER
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4 november

Oud papier

19 november

60+ Actief, Bingo middag

28 november

Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’
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Huisartsen

Openingstijden Gemeentehuis

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

• Beilen, Raadhuisplein 1

Fysiotherapie

Weekenddiensten

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

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 6 sept
9.30 uur
Ds., R. Kok
14.30 uur
Ds., R. Kok
●Zondag 13 sept
9.30 uur
Ds. C. Cornet
14.30 uur
Ds. C. Cornet
●Zondag 20 sept
9.30 uur
Ds. C. Cornet
14.30 uur
Ds. C. Cornet
●Zondag 27 sept
9.30 uur
Ds. B.L.C. Aarnoudse
14.30 uur
Ds. B.L.C. Aarnoudse

●Zondag 6 september (VHA)
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
19:00 uur ds. T. Beekman
●Zondag 13 september (HA)
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
19:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
●Zondag 20 september
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
19:00 uur ds. A.C. de Kruijf (Rijssen)
●Zondag 27 september (opening winterwerk)
10:00 uur ds. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
15:00 uur ds. T. Beekman

●Zondag 4 oktober
9.30 uur
Prof. H.G.L. Peels
14.30 uur
Prof. H.G.L. Peels

●Zondag 4 oktober
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)
●Zondag 11 oktober (begin herfstvakantie)
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder)
15:00 uur ds. T. Beekman

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

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
2 sept ORANJE
30 sept ORANJE
9 sept GROEN
7 okt GROEN
14 sept GRIJS
12 okt GRIJS
16 sept ORANJE
14 okt ORANJE
23 sept GROEN
21 okt GROEN
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:
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
Bennie Slomp: 06-53173643
Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Ophalen grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenhuis Gron.
(0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
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 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 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.

44

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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