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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een aantal lekkere recepten.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Afscheid van een bezorger en een
redactielid.

-

2 nieuwe bezorgers stellen zich
voor.

-

-

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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Hoe komen een aantal NieuwBalingse ondernemers de
coronatijd door?
2 dieren-oproepjes.
Er wordt uitgebreid aandacht aan
Vaderdag besteed.
Een uitgebreid artikel over de
winkels van toen en nu in ons
dorp.
Een uitdagende hersenkraker als
raadselspel.

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Oeps! De oplettende lezer had kunnen zien dat het raadsel van mei per abuis voor de 2e
keer geplaatst is (in 2019 stond dit er ook al eens in).
De prijsvraag voor de maand mei luidde als volgt:

Welke 3 woonplaatsen zoeken wij?
1) De suiker is op, haal maar even iets bij de BUREN/WINKEL
2) Els was niet uitgenodigd, maar ik denk niet dat het ELSPEET
3) Toen hertog Hugo ging trouwen, vond iedereen de bruid HEERHUGOWAARD

We hadden in totaal 3 inzenders en zij hadden allemaal het goede antwoord!
De winnaar van deze maand is: Daan Bouwmeester.
Van harte gefeliciteerd, de prijs komt snel jouw kant op.

De prijsvraag voor de maand juni is:
Welke 2 woorden die hetzelfde betekenen, staan hier?
(vul de juiste letters in en lees linksom of rechtsom)

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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Ingezonden
lach, ontspan, vergeef, vraag hulp, plezier iemand,
heb vertrouwen, praat over je gevoelens,
maak een lange wandeling,
HOUD VAN JEZELF
lees een boek, bekijk je vakantiefoto’s, maak jezelf mooi,
toon je tevredenheid, schrijf in een dagboek, zing onder de douche,
ga naar buiten en luister naar de natuur,
bel, face time, app met familie en mensen die je waardeert en liefhebt,
vertel je familie en vrienden, bekenden, wat je in hen waardeert,
GENIET
zet de televisie uit, je mobiel uit en praat met elkaar
kijk met aandacht naar een bloem, verspil zomaar wat tijd,
zie hoe mooi je kinderen zijn, geef ze aandacht,
sluit je ogen en zie jouw droom en maak je droom waar,
besef dat je niet alleen bent, haal diep adem
HEB LIEF
Warme groet, voor nu blijf gezond en zorg goed voor elkaar. ❤️
Cisca

_____________________________________________________________________________________
Afscheid
Na te hebben meegewerkt aan 62
edities van Kontakt, is dit de laatste
die ik ‘in elkaar zal zetten’. In de
maand juni zal ik nog op de
achtergrond ondersteunen bij de
totstandkoming van de juli editie om
vervolgens de redactiepen erbij neer
te leggen. Ik heb 6 jaar met veel
plezier ingezonden stukken gelezen,
adverteerders benaderd, e-mails
beantwoordt, interviews afgenomen
et cetera. Maar aan alles komt een
einde. Maandelijks een mooi
dorpsblad afleveren kost veel tijd en
op een gegeven moment wil je je tijd aan andere dingen besteden.
Ik wil alle inzenders van kopij, adverteerders, bezorgers, vrijwilligers, het bestuur van
plaatselijk belang en de overige redactieleden enorm bedanken voor de fijne samenwerking
en wens de huidige redactie veel succes en vooral plezier met de redactionele
werkzaamheden!
Groetjes Mellanie
Dorpsblad Kontakt 2020
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Bingoën tijdens een boswandeling
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Wisseling bezorgers
Na jaren trouwe dienst stopt Saskia
Koekoek met het bezorgen van Kontakt in
De Breistroeken. De redactie wil Saskia
langs deze weg bedanken voor haar
jarenlange inzet!
Op de foto ziet u Saskia met een kleine
afscheidsattentie. ->
Inmiddels is de familie Blok door de familie
Koekoek ingewerkt als nieuwe bezorgers.

Hieronder stelt de familie Blok zich aan u
voor:

Hallo,
Wij zijn Demi en Evan en zijn de
nieuwe bezorgers van Kontakt in
De Breistroeken.
We hebben de eerste
bezorgronde al gedaan en
vonden het super leuk om te
doen. Het ging ook heel goed
met zijn tweeën. Met beetje hulp
van papa en mama hebben we ze
allemaal rond gebracht.
Groetjes Demi en Evan
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Als je wil, kan je (bijna) elke dag iets vieren!
Juni 2020
01 juni
01 juni
01 juni t/m 07 juni
03 juni
03 juni
03 juni t/m 08 juni
04 juni
04 juni
04 juni
04-05 juni
04 juni
04 juni
05 juni
06 juni
07 juni
07 juni
08 juni
08 juni
10 juni
11 juni
14 juni
15 juni
18 juni
20 juni
21 juni
21 juni
21 juni
23 juni
23 juni
24 juni
25 juni
27 juni
27 juni

Internationale Dag van de Kinderen
Dag van het Kasteel
Week van de Jonge Mantelzorger
Wereld Fietsdag
Dag van de Jonge Jury
Week van het Prokkelen
Opa & Oma Dag
Internationale Dag van de Onschuldige Kinderen
Knuffel je Kat Dag
Suikerfeest
Dag van de Maatschappelijk Werker
Dag van de Domeinnaam
Wereld Milieudag
Prokkelstagedag
Europese Tourettedag
Dag van het Kapitalisme
Wereld Oceanendag
Wereld Gindag
Buitenspeeldag
Dag van de Wijkteams
Wereld Bloeddonordag
Werelddag van het Bewustzijn van Ouderenmisbruik VN
International Sushi Day
Wereld Vluchtelingendag
Vaderdag
Dag van het Humanisme
Wereld ALS Dag
Dag van de Overprikkeling
Internationale Dag van de Weduwen
Internationale Feeëndag
Dag van de Zeevaarder
Nederlandse Veteranendag
Internationale Ananasdag

___________________________________________________________
Wie mist zijn haan?
Sinds eind mei hebben onze kippen
gezelschap van deze haan, die is komen
aanlopen. Hij voelt zich volledig thuis en zit
hier nu in tijdelijke opvang, maar het is toch
echt de bedoeling dat hij weer bij zijn
rechtmatige eigenaar terecht komt.
Uit zichzelf is ‘ie niet van plan te vertrekken,
dus wie komt zijn of haar haan weer halen?
Met vriendelijke groet,
Gert Slomp
Verlengde Middenraai 53a
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Bospad achter de Meeuwenweg verlegd
De meeste wandelaars en hondeneigenaren uit Nieuw-Balinge hebben het al gemerkt: de
wandelroute achter de Meeuwenweg is veranderd. Het paadje dat achter het erf van Tom
Nieuwenstein en Amanda Velt liep, is afgesloten. Hiervoor in de plaats is een mooi pad
aangelegd, dat de wandelroute naar het bosgebied ten zuiden van de Meeuwenweg een
stuk aantrekkelijker maakt.
Het idee om het pad te verleggen kwam van Kees Smit (Meeuwenweg 17) en Tom
Nieuwenstein (Meeuwenweg 19). Er werd contact gezocht met Marjan Koops van
Recreatieschap Drenthe, die direct enthousiast was over het plan. Ook
verzekeringsmaatschappij ASRN, grondeigenaar van het bosperceel, ging meteen akkoord.
Nadat het licht op groen stond, kwam Kees Smit met de shovel en leverde Lodewijks uit
Mantinge zeventien kuub zand en een duiker. Binnen een paar uur was er een dam
aangelegd en het nieuwe pad gerealiseerd.

Omdat het bospad een onderdeel vormt van het wandelknooppunten-netwerk MiddenDrenthe en een verbetering betekent van de route, heeft Recreatieschap Drenthe de kosten
voor zijn rekening genomen.
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10 leuke weetjes over Vaderdag (21 juni)
De oorsprong van Vaderdag
Vaderdag komt uit de Verenigde Staten. Sanora Smart Dodd kwam op het idee voor
Vaderdag terwijl ze zat te luisteren naar een preek op Moederdag in 1909. Sanora werd
door haar vader alleen opgevoed omdat haar moeder was overleden. Door middel van de
feestdag wilde ze hem bedanken voor alles dat hij voor haar gedaan had. Maar ze wilde
ook een statement maken dat vaders zich meer met de opvoeding moesten bezighouden.
1. De eerste Vaderdag
De allereerste editie van Vaderdag werd op 19 juni 1910 gevierd. Moederdag werd al
eerder gevierd, maar de opvatting was: Vaders hebben niet dezelfde emotionele waarde als
moeders. De eerste officiële viering, dus niet die van Sanora Smart Dodd, was in en kerk in
West-Virginia Amerika. Die kerk organiseerde namelijk een speciale dienst om de vaders te
eren die eerder dat jaar tijdens een mijnexplosie om het leven waren gekomen. Sindsdien
kregen de vaders ook hun eigen dag.
2. De eerste Vaderdag in Nederland
In Nederland moesten we nog even wachten op Vaderdag, want pas in 1936 werd het ook
hier gevierd.
3. President Richard Nixon
Pas in 1972 werd Vaderdag in de VS een officiële feestdag. President Richard Nixon
tekende toen een wet waarin stond dat het elke derde zondag van juni Vaderdag was.
4. Vaderdag in andere landen
Onze benedenburen vieren het een week eerder. Wij vieren het altijd de derde zondag van
juni en de Belgen de tweede zondag van juni. In Spanje hebben vaders op 19 maart hun
eigen dag. Dat is de sterfdag van Sint-Jozef (de vader van Jezus). In Duitsland wordt
Vaderdag dezelfde dag gevierd als Hemelvaartsdag. En in de VS en Canada vieren ze
Vaderdag op dezelfde dag als wij.
5. Gebruiken in andere landen
Vaderdag wordt in zo’n 50 landen wereldwijd gevierd. Veel landen hebben hun eigen
gebruiken en viering. In Rusland vieren ze het bijvoorbeeld met een optocht om de vaders
in het leger te eren. Bij onze oosterburen, in Duitsland, vieren ze de dag met het
organiseren van speciale wandeltochten waarbij er vooral véél wordt gedronken. In Canada
doen kinderen op Vaderdag allerlei klusjes voor hun vader. Laat ze het hier niet horen!
6. Vader met de meeste kinderen
De sultan Ismail van Marokko leefde eind 1700 en heeft een bijzondere reputatie. Hij
schijnt in totaal 888 kinderen verwekt te hebben, 525 zonen en 342 dochters (van 21
kinderen is het geslacht onbekend). Gelukkig niet bij één vrouw, hij scheen meer dan 500
minnaressen te hebben en waarschijnlijk had hij meerdere
vrouwen.
Je zou er maar mee op vakantie moeten, met zo’n gezelschap.
En dan vinden wij 4 vaak al lastig...
8. Katching
Per jaar wordt in totaal wereldwijd zo’n 13,3 miljard euro
uitgegeven aan cadeautjes voor Vaderdag.
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Bericht van dorpshuis De Heugte
Beste inwoners van Nieuw-Balinge,
Sinds lange tijd kunnen we weer een
update geven over de huidige stand van
zaken. We zijn zeer verheugd om te
kunnen zeggen dat we als dorpshuis weer
open mogen.
In de tijd dat het dorpshuis gesloten was,
hebben we als Dagelijks Bestuur hard gewerkt om het dorpshuis en de ruimte rondom het
dorpshuis coronoproof te maken. We hebben diverse maatregelen genomen zodat u weer
veilig het dorpshuis kunt bezoeken. De maatregelen kunt u terugvinden in ons
coronaprotocol. Dit protocol is online geplaatst op onze Facebookpagina, maar staat ook
afgedrukt in deze editie van Kontakt. Uiteraard is dit protocol ook in te zien in het
dorpshuis zelf. Zorg dat u op de hoogte bent van de inhoud van dit protocol als u het
dorpshuis wilt bezoeken! Ook u heeft verantwoordelijkheid wat betreft de gezondheid van
uw naasten!
Het terras van het dorpshuis is vanaf 1 juni om 12:00 uur alweer toegankelijk gemaakt
voor bezoekers. De opening van de rest van het gebouw gebeurt in fases in de eerste week
van juni. Uiteraard onder de voorwaarden die terug te vinden zijn in ons coronaprotocol.
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, of heeft u vragen over de inhoud van het
protocol, dan kunt u die stellen per e-mail via infodeheugte@gmail.com
________________________________________________________________________

Wijzigingen e-mailadressen Dorpshuis De
Heugte
Per heden kunt u gebruik maken van de volgende emailadressen als u in contact wilt komen met het Dagelijks
Bestuur van het dorpshuis.
Alle overig bekende e-mailadressen zullen worden
opgeheven!

Algemene informatie, reserveringen of (aan)vragen:
infodeheugte@gmail.com
Contactpersoon: Agnes Dijkstra
Vragen die betrekking hebben op het secretariaat van Dorpshuis De Heugte:
secretariaatdeheugte@gmail.com
Contactpersoon: Henk Dijkhuis
Vragen die betrekking hebben op financieel gebied van Dorpshuis De Heugte:
facturendeheugte@gmail.com
Contactpersonen: Jitske Mokkink
Kees Wielink
Vragen die betrekking hebben op het bestuur van Dorpshuis De Heugte:
voorzitterdeheugte@gmail.com
Contactpersonen: Ramon van der Sleen
Geertje Oelen
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Coronaprotocol De Heugte
Dorpshuis De Heugte
Lijsterstraat 1
7938 PK Nieuw-Balinge
Contactpersoon: Ramon van der Sleen (voorzitter)
Versie: 01/20-05-2020
20 mei 2020

We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de dorpshuizen en ontmoetingscentra weer open
vanaf 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter
afstand. Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de
Rijksoverheid.
Opening van ons gebouw
Na zorgvuldig overleg hebben we besloten om op 1 juni 2020 open te gaan. Naast dat we
al een belangrijke rol vervullen als zorgverlener (Trombosedienst), kunnen we nu ook onze
sociale rol wederom oppakken. Daarnaast zijn we op deze manier in staat om onze
financiële positie te versterken.
Het protocol:
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.
Om ons dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld. Dit
protocol is samengesteld na intensief overleg binnen het dagelijks bestuur van Stichting
Dorpshuis de Heugte en is bedoeld voor alle bezoekers van dorpshuis De Heugte. Het
protocol is samengesteld om een veilige omgeving te creëren voor elke bezoeker van het
dorpshuis. Doordat we de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid volgen, proberen
we verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Het protocol is geldig
vanaf 1 juni 12:00 uur tot en met 31 juni 23:59 uur. Tenzij er door het RIVM of de
Rijksoverheid wijzigingen in het beleid wordt aangebracht waardoor een verandering van
het protocol noodzakelijk is.
Randvoorwaarden (algemene gegevens van het dorpshuis)
De eigenaar van het dorpshuis is Stichting Dorpshuis De Heugte. De richtlijnen zijn
samengesteld in overleg met het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis de Heugte, de
Gemeente Midden-Drenthe, de BOKD en Stichting Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe.
Tevens is met deze partijen gesproken over de heropening van Dorpshuis De Heugte op 1
juni 2020 om 12:00 uur.
Welke openingstijden hanteren we?
We hanteren de volgende openingstijden voor de volgende ruimtes:
De Keuken: vrijdag van 16:30 uur tot 19:30 uur, zondag van 17:00 uur tot 19:30 uur. De
overige dagen is de keuken gesloten, tenzij anders bepaald door het dagelijks bestuur van
Stichting Dorpshuis De Heugte.
De Kroeg (verplaats naar de Ronde Zaal): op reservering, met een vooraf geplande
activiteit bestemd voor maximaal 30 personen. Vooraf goedgekeurd en getoetst aan de
hand van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid door het dagelijks bestuur van
Stichting Dorpshuis de Heugte.
De Grote Zaal: geopend op afspraak voor alle verenigingen, clubjes en stichtingen die
Nieuw-Balinge telt. Beschikbaar voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere zaken, mits
getoetst aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en goedgekeurd
door het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis de Heugte.
Dorpsblad Kontakt 2020
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De Ronde Zaal: geopend op afspraak voor alle verenigingen, clubjes en stichtingen die
Nieuw-Balinge telt. Beschikbaar voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere zaken, mits
getoetst aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en goedgekeurd
door het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis de Heugte.
Ons Kroegje: alleen toegankelijk voor mensen die telefonisch een bestelling hebben gedaan
bij de keuken. We hanteren dezelfde openingstijden als De Keuken. Verder blijft deze
ruimte gesloten.
De voormalige peuterspeelzaal: geopend op afspraak voor alle verenigingen, clubjes en
stichtingen die Nieuw-Balinge telt. Beschikbaar voor vergaderingen, bijeenkomsten en
andere zaken, mits getoetst aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de
Rijksoverheid en goedgekeurd door het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis de
Heugte.
De Jeugd- en tienersoos: geopend op afspraak voor alle verenigingen, clubjes en
stichtingen die Nieuw-Balinge telt. Beschikbaar voor vergaderingen, bijeenkomsten en
andere zaken, mits getoetst aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de
Rijksoverheid en goedgekeurd door het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis de
Heugte.
Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis De Heugte is verantwoordelijk voor het
gebouw. Contactpersoon is Ramon van der Sleen (voorzitter) tel: 06-52500096.
Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
De verantwoordelijkheid voor het beheer van het gebouw ligt bij de vrijwilligers die op dat
moment aanwezig zijn. De coördinatie van de vrijwilligers is ondergebracht bij Agnes
Dijkstra (DB-lid Stichting Dorpshuis De Heugte). Tel: 06-23963487.
Wie zijn onze gebruikers?
De gebruikers van dorpshuis De Heugte zijn de inwoners van Nieuw-Balinge. Zij ontplooien
diverse activiteiten op het gebied van cultuur, sport, zorg, bestuur en allerhande andere
activiteiten gelieerd aan Nieuw-Balinge.
Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
Protocol mantelzorg, protocol sport, protocol horeca en protocol culturele instelling.
Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vraagt om een aangepaste inrichting
en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we
de volgende maatregelen.
Het buitenterrein
Het buitenterrein is publiekelijk toegankelijk en kan niet worden afgesloten. Wel kunnen we
op en rondom het terras aan de voorzijde van het gebouw barricades opwerpen mocht dit
nodig zijn. Verder zijn er voldoende mogelijkheden om op gepaste afstand volgens de
geldende protocollen buiten te zitten. Tevens is er voldoende ruimte om wachtende
mensen buiten op gepaste manier plaats te laten nemen.
Toegang tot het gebouw
Het gebouw is via meerdere ingangen te betreden. Daarbij maken we tevens gebruik van
nooddeuren die opengesteld worden. Het gebouw is alleen via een vaste route te betreden
en weer te verlaten, zodat we de anderhalve meter regel goed kunnen hanteren. Op de
deuren is goed zichtbaar of je te maken hebt met een ingang, of uitgang.
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Daarnaast vermelden we op de deur welke ruimtes je via de ingang kunt betreden. Middels
een vaste route word je weer naar de uitgang geleid.
Capaciteit
De totale capaciteit voor bezoekers in het gehele gebouw bedraagt maximaal 30 personen,
exclusief vrijwilligers die een uitvoerende en/of ondersteunende taak uitvoeren tijdens de
activiteit. Dit houden we bij middels een telling bij de deur. Tevens kunnen we dan het
checkgesprek uitvoeren. Een toiletgroep mag door maximaal 1 persoon bezet zijn. We
zullen hiervoor overtollige toiletten afsluiten. Voor alle andere ruimtes gelden de richtlijnen
van het RIVM en de Rijksoverheid. De maximumcapaciteit van de ruimte is zichtbaar op of
naast de ingang van deze ruimte.
Route
Terras: verplichte looproute via toegang tienersoos naar de toiletten. Je kunt de toiletten
verlaten via de uitgang van de peuterspeelzaal. De route wordt aangegeven middels oranje
plak strips. De toiletten zijn alleen toegankelijk voor 1 persoon per toiletgroep. Dit is
aangegeven bij de ingang van de toiletten. Er staan desinfecterende middelen klaar om
voor en na het gebruik van de toiletten de wc’s schoon te maken.
De Grote Zaal: De ruimte is toegankelijk via de hoofdingang van de zaal. Op de deur is
zichtbaar wat de looproute is. De toiletten zijn alleen toegankelijk voor 1 persoon per
toiletgroep. Dit is aangegeven bij de ingang van de toiletten. Er staat desinfecterende
middelen klaar om voor en na het gebruik van de toiletten de wc’s schoon te maken.
De Ronde Zaal: de ruimte is toegankelijk via de hoofdingang van de zaal. Op de deur is
zichtbaar wat de looproute is. De toiletten zijn alleen toegankelijk voor 1 persoon per
toiletgroep. Dit is aangegeven bij de ingang van de toiletten. Er staan desinfecterende
middelen klaar om voor en na het gebruik van de toiletten de wc’s schoon te maken.
Ons Kroegje: de ruimte toegankelijk via de terrasdeuren. Er is een verplichte looproute
aangegeven naar de bar om af te rekenen. Je verlaat de ruimte via de hoofdentree. Op de
deur is zichtbaar wat de looproute is. Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de
toiletten. De overige ruimtes zijn niet toegankelijk voor publiek.
Inrichting ruimtes
We maken gebruik van spatschermen, desinfecterende middelen, handschoenen,
mondkapjes, alcoholdoekjes, vloerkleden om de anderhalve meter aan te geven,
afzetlinten, plak strips, corona stickers, informatieposters en het protocol is overal
inzichtelijk.
Plattegronden
Plattegronden zijn inzichtelijk, hierop zijn vluchtroutes duidelijk aangegeven.
Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende
afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.
Over de toegang tot de locatie spreken we af
Alleen bestuursleden van het dagelijks bestuur Stichting Dorpshuis De Heugte geven
toegang tot het complex aan zowel vrijwilligers als bezoekers. Op deze manier waarborgen
we een gecontroleerde omgeving aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de
Rijksoverheid. Tevens zijn de dagelijks bestuurders van Stichting Dorpshuis De Heugte
verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het complex.
Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
Iedere activiteit moet van tevoren worden aangemeld met een bijpassend protocol aan de
hand van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. En moet van toepassing zijn op
de activiteit.
Dorpsblad Kontakt 2020
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De verantwoordelijkheid voor dit protocol ligt bij diegene die de activiteit organiseert. Deze
moet vooraf worden overhandigd aan, en goedgekeurd worden door, het dagelijks bestuur
van Stichting Dorpshuis de Heugte. Tevens moet dit tijdens de activiteit direct inzichtelijk
zijn op de locatie voor zowel dienstdoende vrijwilliger als deelnemer.
Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
Het schoonmaakrooster blijft van toepassing zoals die oorspronkelijk is gemaakt. Wel
dienen dienstdoende vrijwilligers met regelmaat contactgebieden schoon te maken met de
daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Dit geldt voor de pinautomaten, handgrepen,
deurklinken, tafels en alle andere contactgebieden die mogelijkerwijs een besmettingsbron
kunnen zijn. Tevens dienen de toiletten door de gebruiker na ieder bezoek te worden
gereinigd.
Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
We maken gebruik van spatschermen, desinfecterende middelen, handschoenen,
mondkapjes, alcoholdoekjes, vloerkleden om de anderhalve meter aan te geven,
afzetlinten, plak strips, corona stickers, informatieposters en het protocol is overal
inzichtelijk. Dranken op het terras worden geserveerd in plastic bekers. Drankjes worden
binnen geserveerd in glaswerk dat op de juiste manier is gereinigd.
Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar
groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet
niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten en
gooi ze daarna weg in de prullenbak. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de
vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38
graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid
hebt, blijf je thuis.
Dit verwachten we van onze bezoekers
We verwachten van onze bezoekers dat ze zich houden aan de landelijke richtlijnen van het
RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast verwachten we van onze bezoekers dat ze van deze
maatregelen op de hoogte zijn. Het terras is vrij toegankelijk, mits geopend. Wel dient er
een checkgesprek vooraf plaats te vinden. Voor alle andere ruimtes geldt dat deze op
reservering te gebruiken zijn. In overleg wordt een tijdslot bepaald. Daarnaast stellen we
vast welke personen aanwezig zullen zijn en of ze bezoeker of vrijwilliger zijn. Bij betreding
van het dorpshuis vindt er ten alle tijden een checkgesprek plaats. Daarnaast verwachten
we van onze bezoekers dat ze begripvol zullen zijn als er bepaalde keuzes gemaakt moeten
worden i.v.m. de gezondheid van anderen. We hanteren geen voorrangsbeleid voor
bepaalde groepen of personen. Per situatie wordt bekeken of een bezoek of samenkomst
doorgang kan hebben.
Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
We zullen centraal een poster op de deur plaatsen waarop onze huisregels te vinden zijn.
Hierop is zichtbaar aan welke regels de bezoekers zich moeten houden. Deze poster is
uitgegeven door dorpshuizen.nl en gesteund door de gemeente Midden-Drenthe. Op de
poster is in het Nederlands leesbaar hoe de regels zijn. De regels zijn middels tekeningen
verduidelijkt.
Zo organiseren we onze vrijwilligers
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen
relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten
daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.
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Vrijwilligers zijn vooraf ingeroosterd, waardoor we goed in kaart hebben wie er aanwezig is.
Van tevoren voert een bestuurslid van het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis De
Heugte een checkgesprek met de dienstdoende vrijwilliger, zodat we zeker zijn dat diegene
geen klachten heeft. We mijden vrijwilligers die in de risicogroep vallen door ze niet in te
plannen. We blijven met elkaar communiceren, zodat we goed op de hoogte zijn van
elkaars wel en wee. Doordat we met roosters werken kunnen we een tekort of een
overschot aan vrijwilligers tijdig opsporen en oplossen. Vrijwilligers mogen hun
werkzaamheden uitvoeren zoals ze dat gewend zijn, mits haalbaar aan de hand van de
regels van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze zullen we vooraf goed kenbaar maken aan
alle vrijwilligers. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het uitvoeren en het handhaven
van het beleid en staat onder supervisie van het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis
De Heugte. Voor vragen of hulp kan er contact gezocht worden met één van de leden van
het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis De Heugte. Een telefoonlijst is inzichtelijk in
de bestuurskamer van het dorpshuis.
Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers
Ieder contactpersoon van elke vrijwilliger zal schriftelijk een exemplaar van dit protocol
ontvangen. Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor de verspreiding van dit protocol
onder zijn of haar vrijwilligers. Daarnaast is dit protocol voor iedereen inzichtelijk op het
prikbord van Dorpshuis De Heugte. Verder hangen in alle ruimtes posters van de richtlijnen
van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit is allemaal leesbaar in de Nederlandse taal. Voor
vragen kan er contact worden opgenomen met één van de leden van het dagelijks bestuur
van Stichting Dorpshuis De Heugte. Een telefoonlijst is inzichtelijk in de bestuurskamer van
Dorpshuis De Heugte.
Programmeerkeuze
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en
de beschikbare ruimtes.
Voor deze doelgroep zijn we nu open
We zijn in principe open voor elke doelgroep die ons dorpshuis normaliter bezoekt. Wel
vragen we kwetsbare personen, of personen met onderliggend lijden om grote groepen
mensen te mijden. Weet u niet zeker of u in de risicogroep valt? Neem dan contact op met
uw huisarts. We gaan ervan uit dat iedere bezoeker zijn bezoek vooraf goed in overweging
neemt en hiervoor ook de bijbehorende risico’s draagt.
Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
Alle activiteiten mogen weer opgepakt worden, mits deze voldoen aan de richtlijnen van
het RIVM en de Rijksoverheid. De activiteiten dienen vooraf getoetst te worden door het
dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis De Heugte en moeten akkoord zijn bevonden.
Samen bepalen we welke aanvullende maatregelen er eventueel genomen dienen te
worden.
We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons
gebouw
Vooraf bepalen we in samenspraak met het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis De
Heugte in welke ruimte een activiteit plaats zal vinden. Eventueel kunnen bepaalde
activiteiten ook buiten plaats vinden. Alle ruimtes blijven vrij toegankelijk, uitgezonderd
Ons Kroegje! De activiteiten die normaal in Ons Kroegje plaatsvinden, worden verplaatst
naar de Ronde Zaal of de Grote Zaal. De keuken is alleen toegankelijk voor dienstdoende
vrijwilligers. De toiletten worden zo ingericht dat deze door één persoon te gebruiken zijn.
Om een goede en ongehinderde doorstroming te garanderen maken we gebruik van
gerichte looproutes aangegeven door linten en tekens.
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Dit vragen we van onze huurders
De huidige huurders mogen hun ruimtes blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. Wel
dienen ze zich te houden aan de regels van het RIVM en de Rijksoverheid. De gehele
verantwoordelijkheid voor het handhaven en uitvoeren van deze regels ligt bij de hurende
partij. Hier is het dagelijks bestuur en het stichtingsbestuur van Stichting Dorpshuis De
Heugte niet aansprakelijk voor.
Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een
verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit
protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
Datum: 20 mei 2020
Naam: Ramon van der Sleen, voorzitter Dorpshuis De Heugte

_____________________________________________________________________________________
Felicitatiepagina

Roy Zijnge (op de foto rechts) wordt 27 jaar
op 27 juni!

Gefeliciteerd! Groetjes van ‘De Rotery’

Britt van Aalderen wordt op 1 juli 5 jaar!
Van harte gefeliciteerd lieve grote meid.
Dikke kus van papa en mama
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Oproep

Dit is mijn poes Tinus. Hij woont al 10 jaar bij mij. We hebben in die 10 jaar samen best
veel mee gemaakt: Een paar keer verhuisd en hij is nogal vaak ziek geweest.
Er kwam 6 jaar geleden een nieuwe kat bij, waar hij goed mee kan opschieten maar vorig
jaar is zijn 10 jaar oudere vriendinnetje doodgegaan.
Hij kan héél aandoenlijk kijken en houdt van aandacht en vindt iedereen die hem dat geeft
aardig. Maar de laatste tijd is hij bijna nooit meer thuis. Ik heb daar veel verdriet van.
Daarom vraag ik iedereen die hem kent en waar hij geregeld langs gaat dringend:
Geef hem GEEN eten.
Laat hem NIET in huis.
Haal hem NIET te veel aan.
Geef hem NIET veel aaitjes.
En laat hem NIET bij je in huis slapen.
Houd hem dus alsjeblieft alsjeblief een beetje op afstand!
Ik wil hem namelijk niet kwijt want ik hou gewoon van mijn poes Tinus.
We wonen in de Kievitstraat 14, mijn telefoonnummer is 0528 201601.
De poes is gechipt en heeft een halsbandje om met een adreskokertje.
Met vriendelijke groet,
Jelske Kingma
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Alweer een maand voorbij! Een maand waarin
we wat meer gewend raken aan de
maatregelen, maar ook een maand om na te
denken over de versoepelingen van deze
maatregelen en welke gevolgen dit privé voor
ons heeft.
Zoals u wellicht weet werkt Aukje in de zorg
met kwetsbare, tot zeer kwetsbare mensen.
Door hun problematiek vallen deze mensen in
de risicogroep, waardoor ze extra vatbaar zijn
voor het coronavirus. Dit heeft ons doen
besluiten om per 1 juni niet open te gaan,
ondanks dat dit volgens de richtlijnen wel mag.
We willen het niet op ons geweten hebben dat
cliënten door ons toedoen wellicht ziek kunnen
worden. Het is een lastige, maar wel een
onvermijdelijke beslissing! We gaan monitoren
welke invloed de versoepeling heeft op de
uitbraak. Wellicht dat we later beslissen dat we
alsnog opengaan.
Tot die tijd zijn we wel gewoon bereikbaar zoals
u dat gewend bent. U kunt nog steeds patat en
snacks bestellen, ijs halen, maar ook de
maaltijdservice op vrijdag gaat gewoon door!
Om een maaltijd te reserveren kunt u tot
uiterlijk de donderdag ervoor contact opnemen
op tel: 06-25390885. Het menu vindt u rechts!

Voor snacks…
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IJs…

Vrijdag 12 juni:
Kippensoep / tomatensoep

Vrijdag 3 juli:
Kip Madras

En lekkernijen…
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Gezichtsbedrog

Als je lijn C doortrekt op welke lijn kom je dan uit?
Bij punt A of punt B?

Zie jij ook een kikker op dit plaatje?
Draai de bladzij dan maar eens een
kwartslag linksom…

De lijnen in dit plaatje zijn evenwijdig.
Of toch niet? Bekijk het zelf met een liniaal.
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Ervaringsverhalen in coronatijd: Kapsalon Priscilla
Wat was jullie eerste reactie toen jullie hoorden dat de kapsalon weer open
mocht?
Heel erg blij dat wij weer aan het werk mochten, maar we hadden verwacht dat we nog tot
20 mei moesten wachten.
Welke maatregelen hebben jullie nu genomen die anders zijn dan voor de corona
crisis?
Wij dragen mondkapjes. Ook hebben wij spatschermen tussen de stoelen en de nageltafel
laten plaatsen. En voordat de klant naar binnen komt staat er desinfectie klaar om de
handen te desinfecteren. En voor degene die wil is er een mondkapje beschikbaar.
Hebben jullie het de afgelopen weken veel drukker gehad dan anders?
Ja absoluut. Het was topdrukte, nog drukker dan de weken voor kerst.
Hoe was het gesteld met de kapsels van de klanten?
De klanten waren nodig aan een knipbeurt toe. Sommigen hadden geluk en waren nog net
voor de sluiting geweest, waardoor het eigenlijk wel meeviel.
Willen jullie nog iets kwijt aan de dorpsgenoten?
We zijn heel blij om jullie allemaal weer terug te zien en jullie weer te voorzien van een
frisse look!
Afspraak maken? Bel:
Nieuw-Balinge 0528-321644
Witteveen 0593-552712
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Column
MUZIEK
Op gevaar af dat jullie mij een schermklever vinden, (hoewel ik dat in Corona-tijd niet zo
erg vind) wil ik nog eens wijzen op enkele prachtige programma’s op televisie. Zoals daar
zijn Het Wad, Jacobine en natuurlijk mijn lievelingsprogramma Podium Witteman, het
fantastische programma van Paul Witteman over klassieke muziek. En leve de glasvezel,
we kunnen het nog herhalen ook. En dit is nog maar een handvol. Wat Pauls Podium
betreft, dat doet mij vaak weer denken aan een operatie aan mijn hand, jaren geleden, in
verband met de Dupuytren die ik heb. Dat is een fantastische operatie, waardoor je weer
piano kunt spelen omdat je stijve vingers weer soepel gemaakt zijn. De dokter had mij
gevraagd wat mooie muziek mee te nemen, want, zei hij, anders moet je luisteren naar
muziek die IK mooi vind! En met die octaven van jou komt het weer prima in orde! Nou,
dat liet ik mij geen twee keer zeggen en ik bracht een van mijn mooiste CD’s mee, waarop
de magistrale Vladimir Horowitz op twee-en tachtigjarige leeftijd een wervelend
pianoconcert geeft. –Horowitz in Moskou- heet die. Scarlatti, Mozart, Scriabin, Liszt,
Schubert, Chopin….. Hij wou voor zijn dood nog EEN keer een concert geven in zijn oude
conservatorium in Moskou. De Moscovieten stonden tot ver buiten het gebouw, waar ze
geen noot meer konden horen, maar er wel bij konden zijn. Zo bijzonder.
-Moet je niet kijken? vroeg de dokter tijdens de operatie, terwijl ik halfzijdig gekruisigd op
de operatietafel lag. –Het is echt heel leuk hoor! Ik voelde hem een beetje friemelen aan
het eind van de looien pijp, die eerst mijn rechterarm was.
-Nee bedankt, mij niet gezien, zei ik, terwijl ik krampachtig naar links bleef kijken, waar de
ogen van een geheel in ’t groen geklede zuster mij geruststellend aanzagen. Ik hoorde ze
zachtjes praten in de buurt van mijn rechterhand. –Kijk hier, zie je, mompelde hij tegen de
arts in opleiding,- die zenuw zit helemaal om de pees gewikkeld, dat gaat even wat langer
duren. Een beetje nieuwsgierig werd ik toen toch wel. Tersluiks wierp ik een blik naar
rechts. De aanblik was fascinerend. Die grote, zware man stond daar met een eindeloos
geduld mijn vinger te bewerken met hele kleine pincetjes en ander petieterig gereedschap.
Boeiend was het, en een beetje ontroerend ook. Zo’n aandacht, en toewijding. En een
kunstenaar, die zoiets kan. En het concert vond hij geweldig. Hij neuriede en zong mee
met de schitterende klanken.–O, zei hij, al priegelend, stel je toch eens voor, dat je ZO
piano kunt spelen! Ik lag wat soezerig te luisteren naar de zalige muziek.
Maar ineens stond de dokter aan mijn linkerkant. –Het spijt me, zei hij, -maar het is klaar!
En onder wederzijdse dankbetuigingen werd ik weer de gang opgereden. Na een paar
meter zei ik tegen de broeder: -Hé, ik heb
m’n CD niet! Waarop een bulderend gelach
klonk uit de operatiekamer. –Hè jammer,
niet gelukt! hoorde ik de chirurg roepen.
En een beetje giechelend reed de broeder
me weer naar mijn kamer.
Na een week was ik terug voor controle. Ik
kon alweer spelen en was hem heel
dankbaar. Ik kon hem niet genoeg
bedanken. –Nou?.... zei hij, -ik wil wel een
kopie van Horowitz in Moskou! En die
kreeg hij.
Door artrose kan ik nu niet meer spelen.
Maar ik geniet nog dikwijls van Horowitz
en andere prachtige CD’s. En van mooie
programma’s op de televisie!
Alexandra van ‘t Veer
Dorpsblad Kontakt 2020
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Waterspelletjes bij warm weer
We hebben een aantal waterspelletjes op een rij gezet. Waterspelletjes voor kleine kinderen, voor
kleuters maar ook voor wat oudere kinderen. Leuk om samen met je vriendjes en vriendinnetjes of
in de tuin te doen.
1. Waterbommen gooien
Benodigdheden: twee grote emmers en waterballonnen.
Spelregels: Vul de emmers met waterbommen. De kinderen moeten
een vraag beantwoorden of een opdracht doen. Hebben ze het goede
antwoord gegeven, dan mogen ze een vrijwillig ‘slachtoffer’ met
bommetjes bekogelen.
2. Waterrace
Benodigdheden: Opscheplepels en emmer
Spelregels: Neemt vrij grote lepels (bijvoorbeeld opscheplepels) en je zet 2 emmers met water neer.
Aan de overkant van het parcours zet je 2 lege emmers neer. Nu gaan 2 kinderen de strijd met
elkaar aan met elk 1 lepel. Wie het eerste het water uit de ene emmer met de lepel in de andere
emmer heeft gekregen, heeft gewonnen.
3. Speelgoedautootjes race
Benodigdheden: Speelgoedautootjes, emmer en waterpistolen
Spelregels: Elk kind krijgt een waterpistool en een speelgoedautootje. Je spreekt een startlijn en een
finishlijn af. De kinderen moeten nu hun speelgoedautootje naar de finish krijgen door er met hun
waterpistool op te spuiten. Doe dit spelletje op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat de
kinderen hun waterpistool snel kunnen bijvullen door er bijvoorbeeld een grote emmer met water bij
te zetten. Als het met speelgoedautootjes niet snel genoeg gaat, kun je er ook voor kiezen om
ballonnen of pingpongballen te gebruiken.
4. Waterestafette
Benodigdheden: plastic bekertjes.
Spelregels: De kinderen hebben allemaal een plastic beker. Het eerste kind heeft
er water in. Ze staan in een rij achter elkaar. Het kind vooraan in de rij blijft
vooruit kijken en giet zijn of haar beker naar achteren leeg. Het kind daarachter
moet dit water opvangen in zijn of haar beker en doet vervolgens hetzelfde.
5. T-shirt race
Benodigdheden: Oude T-shirts
Spelregels: Maak een paar uur van tevoren een aantal oude T-shirts nat en leg ze in de vriezer
(eventueel opgevouwen). Als de T-shirts bevroren zijn, deel je ze uit aan de kinderen. Wie het
eerste zijn of haar T-shirt heeft aangetrokken, heeft gewonnen. Daarna is het natuurlijk voor alle
kinderen lekker koel in dat net ontdooide T-shirt. Tip: je kunt de T-shirts ook in een diepvrieszakje
(formaat groot) gevuld met wat water invriezen.
6. Water stapelen
Benodigdheden: Emmers, plastic bekertjes en een tafel.
Spelregels: Kinderen proberen een toren te bouwen van plastic bekertjes die met water gevuld zijn.
Wie bouwt de hoogste toren voordat hij omvalt!
7. Koeienvlaaienspel
Benodigdheden: twee grote emmers, twee kleine emmers en twee plastic schepjes.
Spelregels: Koeienvlaaien is vies maar wel leuk. Kinderen moeten bij dit spel modder vanuit de
emmer (of zandbak) scheppen in een bekertje en dit zo snel mogelijk overbrengen naar de kleine
emmer die iets verderop staat. Wie brengt het snelst drie keer een bekertje koeienvlaai modder
over.
8. Emmer werpen
Benodigdheden: 5 – 10 kleine emmers.
Spelregels: Zet een aantal emmers bij elkaar en geef de emmers gevuld met water punten. Laat de
kinderen van een afstand met een (tennis)bal in de emmers gooien. Wie scoort er de meeste
punten.
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9. Wie gooit er 6?
Benodigdheden: grote emmer en dobbelsteen.
Spelregels: De kinderen gaan in een kringetje zitten en in het midden zet je
een emmer of teil met water. De kinderen gooien nu om de beurt met een
dobbelsteen. Het kind dat 6 gooit mag de andere kinderen nat spetteren door
in de emmer met water te ‘splashen’.
10. Ladderspel met waterballonnen
Benodigdheden: een ladder (of waslijn), vellen papier, stift, waterballonnen.
Spelregels: Pak een ladder en hang aan elke trede een papier met een puntenscore erop. In plaats
van de ladder kan je ook een waslijn ophangen en daar de blaadjes met puntenscore aan hangen.
De kinderen kunnen nu met waterballonnen een papiertje met een bepaald aantal punten proberen
te raken. Het kind met de meeste punten na een aantal afgesproken rondes heeft gewonnen.
11. Flipper
Benodigdheden: Grote emmers en twee plastic bekers en twee paar zwemvliezen.
Spelregels: De kinderen doen hun zwemvliezen aan en je vult twee emmers met water. De kinderen
moeten nu de inhoud van de ene emmer overbrengen naar de andere emmer met behulp van de
plastic bekers. Maar…. Ze hebben zwemvliezen aan dus dat loopt niet zo lekker en dat maakt het
lastig om geen water te morsen.
12. Knikkerspel
Benodigdheden: Grote emmer, knikkers.
Spelregels: Vul een emmer met water en leg er een heleboel knikkers in.
Je kunt er een stoel voorzetten zodat de kinderen zitten en hun voeten in de teil
hebben. Je legt een theedoek naast elke teil. Het kind dat binnen 1 minuut de
meeste knikkers met zijn of haar tenen uit de teil kan halen en op de theedoek
legt heeft gewonnen.
13. Sponstikkertje
Benodigdheden: 1 emmer, 1 spons.
Spelregels: Ouderwets tikkertje, maar dan word je getikt met een natte spons. Lekker koel!
14. Spons doorgeven
Benodigdheden: 1 emmer, 1 spons.
Spelregels: De kinderen gaan op hun rug liggen met hun benen omhoog. Je maakt een
spons goed nat en het eerste kind klemt de spons tussen zijn of haar voeten.
Nu geeft hij of zij de spons door naar het volgende kind, dat de spons ook weer
met zijn of haar voeten moet pakken. Gegarandeerd pret want de kinderen
worden natuurlijk kletsnat!
15. Flessenvoetbal
Benodigdheden: frisdrankflessen, 1 voetbal.
Spelregels: Elk kind gaat achter 1 met water gevulde plastic petfles staan. De
kinderen kunnen in een cirkel staan of als je met twee kinderen bent tegenover
elkaar. Met een voetbal moeten ze elkaars fles om zien te krijgen en natuurlijk
moeten ze voorkomen dat hun eigen fles omgaat. Als jouw fles om is gevallen,
ben je af.
16. Lekkende flessen race
Benodigdheden: vier grote emmers, twee frisdrankflessen.
Spelregels: Maakt 2 teams en je zet aan bij elk team grote emmer gevuld met water neer en een
lege emmer ongeveer 10 meter verder. Bij 2 plastic petflessen maak je kleine gaatjes in de bodem.
Het wordt nu een estafetterace waarbij het water uit de volle emmer moet worden overgebracht
naar de lege emmer door telkens de fles te vullen en met de fles boven het hoofd naar de lege
emmer te rennen en het water daar in te doen.
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17. Flessen vullen (mond of handdoek)
Benodigdheden: twee emmers water, twee petflessen, twee handdoeken.
Spelregels: Twee teams krijgen elk een emmer met water. Deze wordt aan de
startlijn geplaatst. Aan de overkant komt een lege frisdrankfles. In elk team
neemt één iemand water in zijn mond en sprint dan langs een
hindernissenparcours naar de petfles. Na het vullen van de fles loopt hij terug
naar de groep en tikt een teamlid aan. Deze mag dan vertrekken. Het team
dat het eerste de petfles vol heeft, wint. Je kunt ook een variant uitproberen
met een handdoek. Drenk de handdoek in de emmer water, sla hem rond je nek,
ren langs het parcours naar de overkant en wring de handdoek uit in een kleine emmer.
18. Touwtjespringen met water
Benodigdheden: 1 springtouw, plastic bekertjes
Spelregels: Twee kinderen draaien een groot springtouw. De
andere kinderen die ‘in moeten springen’ doen dit met een
plastic beker water (tot de rand toe gevuld) in hun hand.
Elke kind moet drie keer springen. Wie het meeste water in
zijn of haar beker over heeft, is de winnaar.
19. Liedjes gorgelen
Benodigdheden: Twee emmers water.
Spelregels: Eén persoon gorgelt een liedje met een beetje
water in hun mond. De andere persoon/groep moet binnen
de minuut raden welk liedje het is. Elk goed antwoord levert
een punt op.
________________________________________________________________________________

Rustpunt in ons dorp
geopend
Eindelijk! Mijn wens, om
iets bij huis te beginnen
met koffie en thee, is uit
gekomen.
Ik mag een RUSTPUNT
beginnen: zelfbediening,
koffie en thee drinken met
wat lekkers daarbij.
Frisdrank en ijs is ook te
koop. Even op de bel
drukken en ik kom eraan.
Wandelaars en fietsers zijn
al op bezoek geweest.
Waar is het rustpunt? Einde
Robertusweg voor het bosje
linksaf het wandelpad op.
Via het bruggetje loop je zo
naar de koffiekar.
Kom eens langs en geniet
van de koffie/ thee en ons heerlijke ijs en niet te vergeten het fantastische uitzicht.
Gesloten op maandag en dinsdag.
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Groet, Laura de Bie
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Na 6 weken thuis werken en leren en
2 weken meivakantie was het op 11
mei dan eindelijk zo ver. We mochten
weer naar school.
Momenteel werken we in een 50/50
bezetting. Dat houdt in dat eerst het
ene deel van de klas op school komt
(groep 3/4 ) en na een
schoonmaakronde komt groep 5.

Wat hebben al onze kinderen
ontzettend hun best gedaan en wat is
de begeleiding door ouders en
andere betrokkenen zoals oppasooms en tantes etc. goed gegaan!
Onze dank voor jullie inzet in de
afgelopen thuiswerkperiode.

Spellingsles in de buitenlucht. Iedereen
heeft een kaartje met een woord en
dicteert dit aan een klasgenoot,
Daarna ruilen van kaartje en een ander
persoon opzoeken.

Bij iedere binnenkomst worden de
handen gedesinfecteerd en we
wassen de handen na elk toiletbezoek
nogmaals in de klas. Ook na elke kuch
of nies lopen de kinderen naar de
kraan om te wassen. Dit gaat al zo
automatisch, we zijn ontzettend trots
op hoe goed de middenbouw dit
opgepakt heeft.

Het is erg fijn om elkaar weer te zien.
We kletsen natuurlijk over de
afgelopen periode, doen af en toe
eens een spelletje of een
bewegingstussendoortje maar we
gaan ook verder met het werk waar
iedereen thuis zo hard mee aan de
slag is geweest.
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Ervaringsverhalen in coronatijd: Miranda Huizing (beautysalon Miranda)
Hoe heb jij de lockdown ervaren?
Als een hele vervelende en spannende situatie voor alle mensen natuurlijk. Maar ook zeker
een leerzame tijd: dat we blij moeten zijn met de mensen om ons heen en dat we allemaal
gezond zijn gebleven.
Wat waren de gevolgen hiervan voor je?
Ik moest mijn salon sluiten natuurlijk.
Ik ben in totaal 8 weken bij huis geweest.
Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat de beautysalon weer open mocht?
YES! Ik mag weer mensen blij maken en lekker mijn zinnen weer even op mijn werk en
creaties zetten, even andere gesprekken dan alleen maar thuis. En erg leuk om alle klanten
weer te zien en te spreken.
Welke maatregelen heb je nu genomen die anders zijn dan voor de corona crisis?
In overleg met de klant bespreek ik de maatregelen. Dit gaat dan om de mondkapjes,
handschoenen enzovoorts.
De richtlijnen zijn zo onduidelijk voor de
contact beroepen. Vandaar dat ik ook
overleg met de klant en daaropaan pas
zodat zij zichzelf er prettig bij voelen.
Heb je het de afgelopen weken
drukker gehad dan normaal?
Afgelopen weken heb ik het zeker drukker
gehad. Alle mensen die 2,5 maand niet
zijn geweest heb je bijna in 2/3 week
gepland. Maar ik heb nu het voordeel dat
de sauna nog dicht is waar ik ook 2 dagen
werk, zodat ik mijn salon dus 2 dagen per
week meer kon openen.
Kon je merken dat je klanten een
periode hun behandeling niet hadden
gehad?
Wat de klanten vooral misten waren de
ontspanningsmomentjes, momentjes voor
hun zelf.
De gezichtsbehandelingen zijn niet eens
allemaal zo ver opgeschoven, dan praat je
over gemiddeld 2 weken.
Maar ik denk dat jullie de staat van de
nagels en de wenkbrauwen zelf wel
kunnen invullen…
Wil je nog iets kwijt aan de
dorpsgenoten?
Bedankt allemaal voor jullie steun en blijf
allemaal gezond!
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De Voscheheugte gaat weer open!
WIJ GAAN WEER OPEN
Vanaf 1 juni, 12 uur is ons terras weer geopend voor een heerlijke lunch, borrel, koffie of diner. Overdag
kan alles afgehaald worden bij onze mooie buitenbar en ‘s avonds serveren wij aan tafel. Natuurlijk
houden wij ons aan alle maatregelen die gelden voor de horeca. Voor het diner is het daarom belangrijk
dat je van tevoren reserveert!
Zondag 7 juni tussen 15:30-17:30 uur organiseren we livemuziek op het terras. Jullie zijn van harte
welkom! Mocht je zeker willen zijn van een plekje, reserveer van tevoren een tafel.
Wij hopen jullie gauw weer een keer te zien op onze volgende openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12:00-20:30
gesloten
12:00-20:30
12:00-20:30
12:00-20:30
10:00-20:30
10:00-20:30

Reserveren kan via: eten@voscheheugte.nl, www.voscheheugte.nl of 0593-232132
Mantingerdijk 8, 9436 PN, Mantinge

_____________________________________________________________________________________
Sudoku’s
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Activiteitenplanning De Heugte
Dorpsgenoten!
Het dorpshuis mag per 1 juni weer open en dit betekent dat er ook weer ‘coronoproof’
activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Het programma voor de komende periode ziet er als volgt uit:
1 juni:
Om 12:00 uur de opening van het terras.
6 juni:
Filmavond buiten: voor jong en oud!
13 juni:
Kroeg geopend.
Op reservering. Max 30p. Reserveren via: infodeheugte@gmail.com
20 juni:
Online bingo. Let op: Onder voorbehoud!
Zowel vanuit het dorpshuis als thuis de mogelijkheid om mee te spelen.
27 juni:
Kroeg geopend.
Op reservering. Max 30p. Reserveren via: infodeheugte@gmail.com
Eind juni wordt het programma voor juli bekend gemaakt. Meer informatie over
bovenstaande activiteiten is binnenkort te vinden op onze facebook pagina/whatsapp/ of
door middel van flyers.
Hopelijk allemaal tot snel in dorpshuis de Heugte!

De Fiets4Daagse kun je dit jaar op eigen gelegenheid fietsen
(Bron: RTV Drenthe)

De Fiets4Daagse gaat dit jaar niet door in de vorm die het evenement normaal gesproken
heeft. Door de coronamaatregelen is het niet haalbaar om duizenden mensen tegelijk door
Drenthe te laten fietsen. Daarom heeft de organisatie van de Fiets4Daagse nu iets anders
bedacht.
Jan Broertjes, voorzitter van de Fiets4Daagse: "Bij ons op de website kunnen mensen die
toch willen fietsen een deelnameformulier downloaden, tegen een kleine vergoeding.
Daarmee kunnen ze dan zelf op de fiets stappen, en vier dagen lang veertig kilometer per
dag fietsen."
Eigen route kiezen
De route maakt daarbij niet uit. "Als het maar in Drenthe is. En het zou mooi zijn als de
deelnemers vertrekken vanuit een camping, bungalow of hotel. Zo promoten we Drenthe
en heeft de horeca- en recreatiebranche er ook nog wat aan."
Wie vier dagen fietst, en elke dag veertig kilometer, kan dat vervolgens doorgeven aan de
organisatie. "De medaille wordt dan opgestuurd." Bang voor drukte is Broertjes niet: "De
mensen mogen zelf kiezen op welke dagen in de zomervakantie ze gaan fietsen. Daardoor
wordt alles mooi verspreid en lopen de fietspaden niet vol."
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Aanrijding met een ree, wat te doen?
Een aanrijding met een ree. Het kan iedereen zomaar overkomen op een onverwacht
moment. Ineens staat u - meestal in het donker - langs de kant van de weg met een dode
(of nog levende) ree. Of het dier is gewond in de bosjes naast de weg gelopen. Een situatie
die niemand mee wil maken uiteraard.
Deze schrik is realiteit; in de hele provincie Drenthe worden jaarlijks circa 600 aanrijdingen
met reeën geregistreerd. Gelukkig is er meestal geen persoonlijk letsel, maar wel vaak veel
schade aan uw auto. En niet te vergeten het dierenleed dat door de aanrijdingen helaas
wordt veroorzaakt. Om het dierenleed zoveel mogelijk te beperken en om beter zicht te
krijgen op de locaties waar vaak aanrijdingen met reeën plaatsvinden, vraagt
wildbeheereenheid Het Groote Veld (http://www.wbe-hetgrooteveld.nl) graag uw aandacht
voor de valwildregeling die onlangs - in opdracht van de provincie - is ingevoerd in heel
Drenthe. Als losse bijlage treft u een flyer over deze regeling aan.
Indien u een ree heeft aangereden (of als u een door iemand anders aangereden ree ziet)
verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk te bellen met de provinciale coördinator
van de regeling op nummer: 06 - 19 24 05 55. Dit algemene nummer is 24 uur per dag
bereikbaar. Het is handig om dit nummer in uw telefoon op te slaan.
Direct na de melding zorgt de coördinator dat er een provinciaal aangestelde vrijwilliger
van de valwildregeling naar de plaats van de aanrijding gaat. De vrijwilligers zijn getraind
om in dit soort situaties te handelen. Zij zijn lid van de plaatselijke wildbeheereenheid en
hebben materialen om veiligheid te bieden. Ook zijn ze in het bezit van de benodigde
juridische documenten om op te treden. Ter plaatse aangekomen kan ingeschat worden of
het dier via de dierenambulance te redden is. In het ongunstigste geval zal het dier snel en
vakkundig uit het lijden moeten worden verlost, in overleg met de hulpdiensten.
Indien de ree niet (meer) wordt aangetroffen zal met een daarvoor opgeleide jachthond het
dier worden opgezocht. Registratie van de aanrijding vormt het sluitstuk van de
afhandeling.
Het voorkomen van aanrijdingen is uiteraard het beste. Matig daarom uw snelheid in
bosrijke gebieden en let u alstublieft ook goed op wild in de berm dat de weg wil
oversteken.
Leest u de flyer alstublieft en bewaar deze. Met uw medewerking wordt erger voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Wildbeheereenheid Het Groote Veld
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Winkels van toen en nu
Aanbod van de kruidenier
Om te beginnen; de naam ‘kruidenier’ komt van de grote hoeveelheid keukenkruiden die
hij verkocht. Die kruiden kwamen uit zowel binnen- als buitenland. Hier hoorde ook een
selectie specerijen bij, evenals koffie, thee, cacao en tabak. De kruidenier verkocht meer
dan alleen voedingsmiddelen. Andere huishoudelijke producten, zoals bijvoorbeeld kaarsen,
stijfsel en zeep, waren ook bij de kruidenier te vinden. Vroeger waren er nog geen
supermarkten. De rest van de benodigdheden haalde je bij een kruidenier of vaste venters
kwamen aan huis. Zowel venters als kleine winkeltjes had je in bijna elke dorp. Tot in de
jaren vijftig hadden middenstanders een winkel met een toonbank. De winkelier sneed of
woog af wat de klant nodig had. Later ging het anders in de winkels. De spullen werden
kant-en-klaar verpakt in doosjes, blikjes of zakjes. Ze stonden op planken langs de muren
van de winkel. De prijs stond erbij. De klanten konden alles zelf pakken en ermee naar de
kassa gaan. Zo ontstond de zelfbediening. In het begin kon je in een zelfbedieningswinkel
alleen levensmiddelen krijgen. Dat is alles wat je nodig hebt om een maaltijd te maken.
Ook verse dingen als groente, vlees, brood en melk kwamen erbij. Deze winkel waar je al
die spullen kon krijgen, noemden we vanaf toen supermarkt. Maar kooplieden en venters
waren er ook.
Concurrentie met groothandelaren
Het uitvoeren van hun beroep werd voor de kruideniers steeds lastiger gemaakt. In de 19e
eeuw kwam de merkenwet tot stand, waardoor fabrikanten onder een eigen merknaam
konden registreren. Kort hierna ontstonden de eerste grootwinkelbedrijven of
‘grootgrutters’. Eén van deze was keten De Gruijter, die later uitgroeide tot Albert Heijn.
Hiermee werd een begin gemaakt aan wat
zou uitgroeien tot het begin van de hevige
concurrentiestrijd onder ketens.
Hoe was dat in Nieuw-Balinge
Zoals in de meeste dorpen, had NieuwBalinge vroeger meerdere winkels.
De twee eerste kruidenierswinkels waren
van Koop Koekoek en Cornelis Blanken.
Koop Koekoek, die toen zijn winkeltje had
aan de Middenraai 2, werd later
opgevolgd door zijn zoon Klaas die een
kruidenierswinkel opende aan Verlengde
Middenraai 103 onder de vlag van VIVO.
Tegelijkertijd werd er brood uitgevent.
Linksboven op de foto Klaas Koekoek in
zijn jonge jaren, met aan het stuur
tassen vol brood die bij de klanten
werden bezorgd. Cornelis Blanken was
met zijn kruidenierswinkel gehuisvest
aan Verlengde Middenraai 75. Deze
winkel is door drie generaties gerund.
De zaak werd later overgenomen door
zoon Geert en weer jaren later kwam
het in handen van kleinzoon Cor. Op
deze foto; Cor en Lammy voor hun
winkel aan de Verlengde Middenraai
75. Velen onder ons kunnen zich dat
nog goed herinneren.
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Zoals gezegd had je daarnaast ook venters die in dienst waren van kruidenierswinkels van
andere dorpen, maar ook groenteboer, slager en bakker kwamen aan huis. Naast deze
kruidenierswinkels had Nieuw-Balinge ook nog andere winkeltjes. Eén van de pioniers op
dat gebied was Klaas Kleine (foto). Klaas, die eerst schaapherder was, maar om
gezondheidsredenen moest stoppen, startte een eigen bedrijfje in
het dorp. Hij verkocht zijn spullen vanuit een tot winkeltje
omgebouwd schuurtje. Het schuurtje stond op ongeveer twee
meter afstand, aan de zuidwestkant van de woning van Woltertje
Post (Breistroekenweg 5, later bewoond door fam. Wielink), waar
Klaas kost en inwoning had. De artikelen die Klaas te koop had
waren van huishoudelijke aard en varieerden van servies- en
linnengoed tot brei- en stopnaalden. Klaas was zelf een
enthousiast visser en er was in zijn winkel ook op
hengelsportgebied veel te koop.
Niet iedereen had zomaar contant geld voor handen. Het was
daarom in die tijd niet ongewoon dat men niet altijd boter bij de
vis kon leveren, wat door Klaas dan werd genoteerd in het ‘grote
bekende boek’. En dat terwijl Klaas lezen noch schrijven kon. Zo
had hij zijn eigen tekens en codes gecreëerd en wist op die
manier feilloos wie wat en ook hoeveel men nog moest betalen.
Zelfs tot na zijn vijfenzestigste, de leeftijd waarop men in die tijd
ouderdomsrente kreeg uitgekeerd, heeft Klaas zijn winkeltje gerund en kon de bevolking
van Nieuw-Balinge in eigen dorp terecht voor veel benodigdheden.
Ook rondreizende koopmannen, die hun koopwaar (o.a. linnengoed, kleding, dekens,
snuisterijen en dergelijke) aan de man wilden brengen, kwamen aan huis. Hun
handelswaar vervoerden ze in een tas en/of kar. In kleine dorpen dus aanbod en keuze
genoeg! Bijna niemand was nog in het bezit van een auto. Dit was ook een reden om langs
de huizen te gaan om koopwaar aan te bieden. Niemand kwam zo maar even snel bij een
winkel. En supermarkten bestonden toen nog niet. De kleine ondernemer begon in die tijd
met paard en wagen. In Nieuw-Balinge waren dat, met aardappelen en groenten o.a. Geert
Mekkes, Jans Bouwmeester en zijn broer Lambert Bouwmeester. Een derde broer, Geert
Bouwmeester, kwam later met bloemen langs. Dat was al in de periode dat de auto’s in
opmars waren. Roelof Oost uit Tiendeveen en zijn zoon Wolter vulden later de plaats van
Geert op voor de verkoop van bloemen in ons dorp.
Bakkers en kruideniers van buitenaf ventten ook hun koopwaar in omliggende dorpen,
waaronder Nieuw-Balinge. Hieronder een lijst met namen van winkeliers van elders die
langskwamen, en ondernemers van eigen dorp. Te weten:
• Gerrit Troost, kruidenier van Noordscheschut (kwam wekelijks met zijn knechten;
zoon Jaap Troost en Albert Zilverberg de boodschappen aan huis brengen)
• Katerberg, bakker en kruidenier uit Nieuweroord. Later in handen van fam. Karsten.
• Rieks Otten uit Meppen kwam langs om z’n kruidenierswaar te bezorgen.
• Berend Koster, slager uit Nieuweroord (zijn knecht Hilbert Prins bracht wekelijks het
vlees)
• Luuks Post uit Geesbrug kwam wekelijks met zijn groente en fruitauto (met knecht
Joop Smit). Later kwam groente- en fruithandel Spang uit Hollandscheveld (met
knecht Geert Span).
• Jan Oost (uit eigen dorp) kwam langs met Insulinde-koffie en thee (later
overgenomen door Jans Kats)
• Ook groenteboer Koopmans uit Westerbork zag je hier regelmatig.
• Roelof Makken (bakkerij Makken uit Drijber) kwam met brood in
ons dorp.
• In het prille begin kwam Jacob Talen, destijds woonachtig aan de
Hullenzandweg, met een kar met daarop melkpullen om de
inwoners van Nieuw-Balinge te voorzien van verse melk.
Dorpsblad Kontakt 2020

41

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

42

Later was Jans Kroezen (Verlengde Middenraai 51) de melkboer in Nieuw-Balinge.
We zijn dan al enige jaren verder, want Jans was inmiddels al in het bezit van een
autobusje die van daaruit, ‘los’ uit pullen, verse melk verkocht.
Zijn zoon Hennie Kroezen is daarna verder gegaan met een kruidenierszaak en
kwam huis aan huis langs met de rijdende
SRV-wagen. (Later overgenomen door de
fam. De Buck die tevens een
kruidenierswinkel had aan de Haarweg).
• Jan Koster, woonde aan de Verlengde
Middenraai 80, leverde olie en petroleum
(later overgenomen door zijn zoon Hilbert).
• Hilbert Koster en zijn vrouw Wiets (foto)
hebben tevens jarenlang aan de Haarweg
een benzinestation en een winkel met
speelgoed en spullen van huishoudelijke
artikelen gerund.
Kapper Berend Smit had z’n kapperszaak aan
de Verlengde Middenraai 95. (Huis links op de
foto.)
Jan Ravenhorst was de kleermaker van NieuwBalinge. Na zijn overlijden nam zijn broer
Willem het vak over en runde daarnaast,
samen met Willems schoonzus Wouw, een
textielwinkeltje aan de Verlengde Middenraai 93
(zie huis rechts op foto. Hier wonen nu Jan en
Wietske Pol).
Hendrik Kleine (hoek Haarweg/Verl. Middenraai
45) had een fietsenmakerij, bezinepomp en een
winkeltje. Later overgenomen en bewoond door de familie Wanninge.
Aaldert Waninge had een mechanisatiebedrijf,
was lasser en (hoef)smid.
Aaldert en zijn vrouw Grietje hadden tevens
een winkel waaruit ze o.a. fietsen,
grasmachines, antiek en curiosa e.d.
verkochten. Zie foto. (In dit pand is nu
kapsalon Priscilla gevestigd).
Kobus Kleine had naast het café aan de
Verlengde Middenraai 43, een verf en behang
winkel. Ook reed Kobus taxi.
De Chinees Ying kwam op z’n fiets en had voor- en achterop, tassen met kleding.
Zelfs een rijdende winkel van de Wol federatie, met alles op het gebied van breien
en haken en alles wat daarbij hoort, zag je in de straten van Nieuw-Balinge.
Bé Bremer (Hoogeveen) kwam regelmatig
langs met z’n auto vol linnengoed en kleding.
Bij Cornelis Wielink, die een voerhandel had
aan de Verlengde Middenraai 55, kon je terecht
voor o.a. diervoeders, meel, eieren, klompen,
enz. (Tevens had Plaatselijk Belang ‘De
Vooruitgang’ bij Cornelis en Dirkje Wielink de
allereerste telefoon laten installeren. En zo
konden ook alle inwoners van Nieuw-Balinge al
gebruik maken van de telefoon).
Visboeren, waaronder Roel Stevens uit Schoonoord en later Rauwerda uit Friesland
kwamen in Nieuw-Balinge.
Dorpsblad Kontakt 2020

•
Daarnaast kwamen vroeger veel woonwagenbewoners
langs met hun handel. Veelal was dit met linnengoed, kleding,
dekens of met negotie (in de volksmond ‘agosie’ oftewel
kleinhandel; naalden, garen, elastiek, knopen, e.d.).
•
Maar ook ‘scharensliep’ en stoelenmatters (illustratie) zag
je veel in die tijd.

Vivo-winkel van de fam. Koekoek uit de
jaren 70; de grotere supermarkten waren
in opmars in de grotere steden en dorpen
rondom Nieuw-Balinge. Steeds meer
mensen kregen een auto en gingen de
wekelijkse boodschappen elders halen.
Een juiste opvolger hadden Klaas en
Hennie Koekoek niet. Dit was onder
andere een reden om de winkel in 1972 te
sluiten. Het pand (Verlengde Middenraai
130) is later verbouwd tot een twee onder
een kap woning.

Verl. Middenraai 75. Op de woning van
het oude pand staat: ‘HANDEL 1911’. Het
pand is gezet door Koop Koekoek eind
1800. In 1911 is het aangekocht door
Cornelis Blanken. In 1951 werd de winkel
door zijn zoon Geert overgenomen. De
winkel was inclusief een eigen bakkerij,
de ovens zijn in de jaren ’60 uit het pand
verwijderd. Vanaf toen werd bij de fa.
Blanken brood geleverd door Troost, later
door bakkerij Hendriks. De broers Geert
en Jan Blanken hebben jarenlang brood
uitgevent op een fiets die rijkelijk
voorzien was van manden en tassen.
In 1975 nam Cor, de zoon van Geert, de
winkel over. In 1990 werd de winkel,
vanwege gezondheidsredenen gesloten.

Tijden veranderen…
Waarom de kleine winkeltjes verdwenen zijn weten we inmiddels. Dat komt onder andere
door de opkomst van de grote winkelketens en supermarkten. Aan de ene kant was dat
jammer, maar… tegelijkertijd gaf het ook een ander gevoel, omdat, 1: je hoefde niet meer
naar allerlei verschillende winkels, 2; je was vrijer omdat bijna iedereen inmiddels eigen
vervoer had en je daardoor niet meer afhankelijk was van wat ze jóu kwamen aanbieden,
3: je had veel meer aanbod en keus in zo’n grote supermarkt, en 4: de artikelen werden
beduidend goedkoper omdat deze grote winkelketens goedkoper konden inkopen.
Kortom, niet alleen de tijden, ook ons koopgedrag en besteedbaar budget zijn beduidend
veranderd.
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De kleine dorpen zijn inmiddels jaren zonder winkeltjes en we zijn
er min of meer al aan gewend. We weten bijna niet anders meer.
En heel eerlijk, eigenlijk gaat ons dat best makkelijk af en is het
inmiddels de gewoonste zaak voor veel mensen die woonachtig
zijn in een dorp. Je bent voorzien van een ruime voorraadkast én
in het bezit van een diepvries en een koelkast. Daarmee heeft
iedereen door de jaren heen min of meer al een eigen winkeltje
‘aan huis’ gecreëerd. Voor mensen die nét in een klein dorp zijn
komen wonen is het misschien even wennen en omschakelen, maar ook dat heb je je in
vrij korte tijd zo aangewend.
En kijken we om ons heen, dan zie je steeds vaker een auto bij mensen voor de deur van
een supermarkt die de boodschappen thuisbezorgt, want boodschappen doen via internet
schijnt in opmars te zijn. Dus… eígenlijk zijn we weer zover dat de ‘kruidenierszaken’ weer
aan huis komen met hun koopwaar en lijkt daarmee de cirkel rond te zijn…
________________________________________________________________________

Recept
Quinoasalade met pompoen en gorgonzola dolce
Ingrediënten
500 g rode uien
4 el zonnebloemolie
800 g koelverse pompoenblokjes
1 el Euroma Original spices by
Jonnie Boer baharat kruidenmix
200 g driekleurenquinoa
30 g verse krulpeterselie
2 el rodewijnazijn
3 el extra vierge olijfolie
150 g gorgonzola dolce
Verwarm de oven voor op 200
°C. Pel de uien en snijd in halve
ringen. Verhit de helft van de zonnebloemolie in een ruime koekenpan en bak de ui op laag
tot middelhoog vuur in 30 min. donker, zacht en zoet. Schep regelmatig om. Breng op
smaak met peper en eventueel zout.
Doe ondertussen de pompoenblokjes in de ovenschaal en meng met de rest van de
zonnebloemolie, de baharat en eventueel zout. Bak de pompoen ca. 30 min. in het midden
van de oven. Schep na 15 min. een keer om.
Kook ondertussen de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Doe in een ruime
schaal. Meng de ui en pompoen erdoor. Snijd de peterselie fijn en voeg toe. Besprenkel
met de rodewijnazijn en olijfolie en schep om. Verdeel de gorgonzola dolce erover. Deze
salade is zowel lauwwarm als koud lekker.
Bereidingstip:
Dit gerecht kun je 1 dag vooraf maken. Dan trekken alle smaken lekker in. Bewaar
afgedekt in de koelkast.
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Ervaringsverhalen in coronatijd: Lisanne Strijker, (thuis)kapster
Hoe heb jij de lockdown ervaren?
De lockdown voor ons als kapsters zat er eigenlijk al een klein beetje aan te komen in
verband met het negatieve advies. 23 maart werd ons dan ook dringend verzocht om ons
werk neer te leggen. Dit was wel een enorme teleurstelling ook omdat het heel onzeker
werd hoelang dit ging duren. Maar ik snap het wel: Wij als kapsters kunnen geen 1,5 meter
afstand houden.
Wat waren de gevolgen hiervan voor je?
Ik heb van 23 maart tot 11 mei geen inkomsten gehad, dat was wel pittig.
Maar de berichtjes/appjes en telefoontjes van mijn klanten hebben mij ontzettend goed
gedaan en ik ben ze dan ook ontzettend dankbaar dat ze op me gewacht hebben met hun
haren.
Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat de kapsalon weer open mocht?
Ik was ontzettend blij, niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn klanten. Het is natuurlijk
ontzettend vervelend dat je haar niet meer goed zit! Dan voel je jezelf ook gewoon anders.
Ook heb ik klanten met psoriasis, vooral voor hen is het belangrijk om het haar goed kort
te houden in verband met de jeuk.
Welke maatregelen heb je nu genomen die anders zijn dan voor de corona crisis?
Nog hygiënischer te werk gaan dan anders. Voordat de klanten bij me komen of ik naar
hen ga, zorg ik dat ik mijn handen gewassen heb en ontsmet met handgel. Elke kapmantel
gaat na iedere klant in de was en mijn kammen en scharen gaan elke keer in een speciale
bak om alles te ontsmetten. Met mooi weer zet ik de kapsalon deur lekker open en zorg ik
dat ertussen door de tijd is om alles weer grondig schoon te maken en te ontsmetten. Ook
heb ik mondkapjes en handschoenen voor degene die dit willen. We zijn het niet verplicht
maar als de klant het wil doe ik dat.
Heb je het de afgelopen weken drukker gehad dan normaal?
Ja, het leken wel de weken voor kerst. Iedereen wilde natuurlijk graag weer geknipt of
gekleurd worden.
Hoe was het gesteld met de kapsels van klanten?
Ik moet m’n complimenten aan mijn klanten geven. Ze lieten het gelukkig bijna allemaal
aan mij over. Op enkele klanten na die bijv. de pony te lang vonden, dat was wel een
dingetje… Eenmaal er af, is er af natuurlijk… Maar de meeste klanten werden erg creatief
met knipjes of haarbandjes.
Wil je nog iets kwijt aan je dorpsgenoten?
Als allereerst: Blijf gezond met z’n allen en hou
rekening met elkaar. En aan mijn vaste klanten,
ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken dat
jullie op mij gewacht hebben. En aan mijn
toekomstige klanten, ik zie jullie graag eens in de
kapsalon. Je mag me bellen of appen voor een
afspraak: 0620279657. En wie weet tot snel!
Redactie van Kontakt, jullie bedankt voor het
afnemen van een interview.
Groetjes,
Lisanne Strijker
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Margie en de buurjonges
Margie kreg een nei’j terras achter ’t huus. Een paar
buurmannen hölpt heur d’r mit. ‘Wat Hebbe wi’j gelok mit ’t
weer vandage’, zeg Aaldert tegen Jans, die bi’j Margie de
straote d’r inlegt. ‘Gelokkig wel’, antwoordt Jans, ‘Gisteren was
’t bedroefd mit ’t weer, wat een regen he’w e had. Mar goed,
vandage schient ’t zunnegie, en kunne wi’j Margie hölp’n, ze
hölpt oons zo vake, of ze brengt oons een lekkere panne mit
gruuntesoep of een paar olderwets lekkere gare varkenpoten.
Mooi a’j mekaar zo hölp’n kunt!’
Kleine Jannegie van de buren is er ok. As er wat te beleven is, is Jan d’r bi’j. Jan is een
kereltie van een jaor of negen, niet al te groot en niet al te bried van postuur. Meestal
schat ze ‘m daorumme jonger dan ie is. Mar hi’j is bi’jdehaand genog. En ok altied wel in
veur wat nei’js. Mar dizze keer stiet ie niet bi’j de kerels die an’t tegels leggen bint,
Jannegie stiet gefascineerd naor de hane mit kiep’n te kiek’n. Hi’j zet dat ze deur de
modder loopt. Ja, wat wo’j ok mit die regen van gisteren. Jans en Aaldert gaot bij Jannegie
staon en kiekt naor de hane, die nogal drok op de kiep’n an is. Er als de kippen bij zijn, zal
hier wel wegkomen, dachten de beide heren. ‘Waorumme springt die hane d’hele tied op de
kiepies’, vrag Jannegie neisgierig an de mannen. ‘Och mien jonge’, zeg Aaldert mit een
knipoogie naor Jans, ‘Zie’j niet dat ze wat veren mist en wat kaal wordt? Die hane wet dat
en smeert ze hiel goed in mit modder’. ‘Mar’, giet Jans verder tegen Aaldert en Jannegie,
‘’dr is wel wat um dat gesmeer te veurkomen, allent zal dat niet mitvallen, iederiene die
kiep’n hef wil ze hebben mit dit weer’. Jannegie zien neisgierigheid was e wekt. ’t Zul Jan
van de buren ok niet wezen die hier meer van wil weten. ‘Wat is dat dan’, vrag hij mit zien
kleine stemmegie. Aaldert flusterde ‘m in ’t oor, mar wel zo dat Jans ’t ok kun heuren. ‘Ze
bint te koop in de winkel van Hendrik en Annegie Groote, an’t kanaal’. Jan wörd nóg
neisgieriger dan ie al was. ‘Ik wil ’t wel halen, mar wát mu’k halen dan?! ’ zeg ie mit een
indringend stemmegie. ‘Aj wilt mu’j Hendrik, of Annegie, mar net wie in de winkel stiet,
vraogen naor haneklompies. En ie hoeft er écht niet lopend naor toe, neem Margie zien
fietse mar eempies mit, hier he’j een paar centen’. Jannegie had een bloesie an mit korte
mouwen mit daoraover een gruune slipover. ‘Gao mar gauw hin, een jasse hoef ie niet an,
want kold is’t niet’. En daor fietste Jan hin, op de fietse van Margie. Hi’j kun nog lange niet
op ’t zadel komen, mar, gewiekst as ie was, fietsen op een grote fietse kun ie as gien
aandere. Iemaol bi’j de winkel van Hendrik Groote an e komen, waren de haneklompies
daor natuurlijk uut e liend an Roelof mit Jantie. Nou!, dás toevallig! Roelof mit Jantie
hadden ze nét weg e daone an Jans van Griet mit Jans. Mar die waren niet thuus. Och, dat
was nou jammer, de hane mus nóg een dag in de modder lopen, wat arg vund Jannegie
dat veur ’t haantie. Mar, Jan wol net wegfiets’n of Gruune Klaos kwam d’r an lopen.
Iederiene kende ‘m in de volksmond as gruune Klaos, mar eigenlijk heette hi’j Klaos
Waanders. Die bi’jname had ie e kregen umdat ie altijd in de tuune bezig was en iederiene
vake gruunte mit gaf uut zien gruuntetuune. ‘Moi Gruune Klaos’, zeg Jan wat sneu, ‘ik mut
haneklompies halen bi’j Jans van Griet mit Jans vandaon en nou bint ze niet in huus. Ik
bin ok al bij Geert en Geertie Klomp e west, en ok Roelof mit Jantie hef ze niet meer, nou
hebt ze mi’j hier in e stuurd, en de hane löp nóg steeds in de modder. Hi’j mak de kiep’n zó
barre smerig en daorumme mus ik haneklompies halen’. ‘Ach verdarre, dat is nou toch ok
zunde’, zeg Klaos die ‘t spellegie mooi mit speulde, ‘toevallig hef Jans het er mit mi’j aover
had gisteren. Hi’j vertelde mij dat hi’j ze naor meester Bartels e bracht had, misschien dat
ze daor nog bint. Ik haope ’t veur oe mien jonge! Vraog mar ies an oen meester! Het beste
mar weer’ en Klaos löp verder. Jan zweit naor Klaos veur as ie gaank zet, want hi’j mut
beide haanden an ’t stuur holden op die grote fietse. En ja heur, daor gung Jannegie, óp
naor meester Bartels.
Ondertussen zet Margie vanuut heur kamerraam Jannegie aover ’t dorp, op heur fietse, hin
en weer fietsen. Hi’j sjeesde ’t pad langes. ’t Liekt wel dat ie meester Bartels zien kaante
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opfietst, dacht Margie, wat ie dáor mut doen vanmiddag!? Het is nota bene zaoterdag
vandage! Margie vertrouwde ’t niet hielemaole, die kende de mannen hiel goed, veurál op
dat gebied. ‘Wat he’j Jan weer wies e maakt, jonges’, vrag Margie an Aaldert en Jans. ‘Ik
zie ‘m aoveral hin fietsen op een véul te grote fietse!’ Aaldert en Jans scheuten in de lach
en kwamen mit ’t verhaal aover de hane en de kiep’n en de moddermassage, én natuurlijk
aover de zo pas bedachte haneklompies. Margie vund ’t wel een beetie sneu veur heur
buurjochie, mar tóch scheut ze een beetie in de lach. Een poosie later komp Jannegie um
de hoek van ‘t huus fietsen, mit een glimlach um de mond van oor tot oor en röp de
mannen al tegemoet; ‘Haneklompies bestáot hielemaole niet, wát gemeen!’. Meester
Bartels had medelieden mit Jan e kregen en had ‘m uut de doeken e daone aover de
verzunnen haneklompies.
Aaldert en Jans aaiden Jan aover ‘t haor en met een harde lach zeiden zowel Aaldert als
Jans, ‘ie vraogt vást nóóit weer naor haneklompies zeker?, ie weet nou dat ze niet bestaot!
Een meinse is nooit te old um te leren Janneman, ok al is ie nog mar negen jaor!’
Margie nemp Jannegie mit in huus en ze gef ‘m wat te drinken en een koekie, dat had ie
wel verdiend, vund ze. Ze vernam an Jannegie dat ie een prachtige middag had had. Even
later komp zien oldere breur Freek d’r ok an. ‘Wo’j ok wat drinken hebben?,’ vrag Margie
an Freek, die daor zeker gien nee op zei. Ze zaten wat bi’j mekaar te praoten aover
koegies en kalfies. Margie, die vake ok wel in was veur een grappie, zei tegen heur
buurjonges dat ze soms meer veuruut kun zien dan de meeste meinsen dat kunt. Niet
allent Jannegie, ók Freek was barre neisgierig en ze vreugen er van alles aover an Margie.
Margie was er kort in. Hoe ‘t kan, zo kan ’t, mar ik kán ‘t’, antwoordde Margie wat
geheimzinnig. Ze kek Freek wat deurdringend an, pakt zien haand en zeg op rustige toon
tegen ‘m; ‘gao mar naor buuten en ie zuukt mar een plekkie op waor ik oe niet kan zien. Ie
blieft daor een poosie op dezelfde plekke staon en aj in huus koomt dan zal ik oe vertellen
waor aj tegenan e staone hebt’. Nou, dat ku’j begriepen, dan kun nooit! ‘Dat kan niet’,
antwoorde Freek. Jannegie zat er weer glunderend bi’j mit een paar pretoogies, er was
weer wat nei’s. ‘Gao mar hin’, zeg Margie tegen Freek, ‘zuuk mar een mure op en aj in
huus koomt, zal ik oe zeggen waor aj tegen an e staone hebt’.
Freek giet trots naor buuten en was er zeker van dat Margie dit niet raoden kun. Zéker
weten van niet! Freek sluupt rond ’t huus en giet kroepend onder ’t raam deur um er veur
te zorgen dat Margie hum ábsoluut niet kun zien. Dat hoefde ok niet, want Margie bleef
lekker bij Jan an de taofel zitten te praoten en hadden ’t aover de haneklompies van die
middag. Nao een minuut of wat komp Freek heel trots binnen mit een uutdrokking op zien
gezichte van; Nóu?, kom mar op, dit ráod ie nóóit!!. ‘Nou’ vrag Margie rustig an Freek, zal
ik zeggen waor as ie tegenan e staone hebt?’ ‘NOU!?’ zeg Freek hiel fier, mit de
overtuuging dat Margie dat zéker niet kun raoden. Margie kek Freek an en zeg hiel dreuge:
‘Ie hebt tegen oen hemd an e staone mien jonge’. Freek zakt sip op de stoel en zeg een
poosie niks. Hi’j wörd er een beetie sikkeneurig van. ‘Ik gao naor huus, dit vien ik níet
eerlijk’, zeg Freek teneereslaone, en döt de deure achter ‘m dichte. En Jannegie? Jannegie
zit mit glunderende oogies zien koekie lekker op te
eten bi’j zien buurvrouw Margie.
De meesten hebt die middag vreselijk plezier had,
allent de iene wat meer dan de aandere. Már… ze
hebt állemaole wat e leert.
Dan giet de telefoon. Dat zal onze Trientie wel wezen,
deinkt Margie. Mar ik kan niet fietsen vanmiddag, ik
mut koffie zetten veur Aaldert en Jans. As ze veur oe
an ’t wark bint, mu’j d’r goed veur wezen! En die
fietse van mi’j hef al hiel wat meters e maakt
vandage, samen mit Jannegie! En de hane hef nog
steeds gien klompies, ha ha ha…
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S.V. Nieuw-Balinge dames 1 zoekt nieuwe speelsters
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Ingezonden recepten
Chinese tomatensoep
Benodigdheden:
2 pakjes Heinz Tomato Frito – 1 potje kippenbouillon
(met kippenvlees) – 1 zakje babi pangangsaus
(conimex)- 4 eetlepels gembersiroop – 1 scheutje
ketjap – 1 mespunt (cayenne)peper – 1 kopje water
– 3 eetlepels basterdsuiker – beetje fijngesneden
prei.

Werkwijze:
Haal de kip uit de bouillon en snijd deze in stukjes.
Maak de babi pangangsaus zoals staat aangegeven op het zakje.
Doe de 2 pakjes Tomato Frito in een pan + kopje water + de bouillon + de kip + de babi
pangangsaus. Goed roeren. Overige ingrediënten toevoegen.
Laat de soep aan de kook komen en zet het daarna op een zacht vuur.
Voeg op het laatst de prei toe en een minuutje mee laten koken.
Eet smakelijk!
________________________________________________________________________
Chinese kippensoep met cassave
Benodigdheden:
kippenbouillon + gaar kippenvlees
(pot of eigen) - vermicelli – handje
rijst – 2 á 3 teentjes knoflook –
scheutje ketjap manis – 1 flinke eetl.
versnipperde tuinkruiden (maggi en/of peterselie en/of
selderij) – ca. halve theel. kerriepoeder – beetje zout - peper
uit de molen - 1 ei – handjevol rauwe prei of versnipperd
lente-uitje – 1 zakje cassave-chips
Werkwijze:
Doe bouillon + het gare vlees, vermicelli, rijst, tuinkruiden, knoflook, kerriepoeder in de
pan en kook tot de vermicelli en rijst gaar zijn. Meng er daarna de scheut ketjap door.
Kluts het ei flink los en bak hier hele dunne omeletjes van door het ei over twee keer te
verdelen en te bakken in een ietwat grotere koekenpan. Snijd er dunne reepjes van (ca. 1
cm) en meng het door de gare soep.
Vlak voor het opdienen een handje rauwe prei of lente-ui erdoor maakt het soepie af.
Eet hier cassave-chips bij.
Eet ze!
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Activiteitenkalender

JUNI
1 juni

Opening terras De Heugte

6 juni

Filmavond buiten, De Heugte

13 juni

Kroeg geopend op reservering

20 juni

Online Bingo (onder voorbehoud)

27 juni

Kroeg geopend op reservering

JULI
1 juli

Oud papier

AUGUSTUS
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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 7 juni
9.30 uur Ds. P. Roos
14.30 uur Ds. P. Roos
● Zondag 14 juni (VHA)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 21 juni (HA)
9.30 uur Dr. C. Cornet
14.30 uur Dr. C. Cornet
● Zondag 28 juni
9.30 uur Ds. A. Versluis
14.30 uur Ds. A. Versluis
● Zondag 5 juli
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet

● Zondag 7 juni (VHA)
10:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 14 juni (HA)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 21 juni (Vaderdag)
10:00 uur ds. D. Boers (Goudswaard)
19:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
● Zondag 28 juni
10:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 5 juli (begin zomervakantie)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. H.F. Klok (Nijkerk)
● Zondag 12 juli
10:00 uur ds. H.J. Donken (Wierden)
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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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
3 juni GROEN
10 juni ORANJE
17 juni GROEN

22 juni GRIJS
24 juni ORANJE
1 juli GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:
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 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
12.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw-Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde
Middenraai nummer 34.
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en
20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221.

56

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.
Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053.
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17
Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84

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