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Kijk voor meer informatie over de  
activiteiten op de agenda van 
www.barger-oosterveld.nl of neem 
contact op met de organisator. 

 
Bibliobus:  
Maandag van 16.10-16.50 bij de kerk 
Woensdag, even weken: 
 08:35  - 09:20      OBS op ‘t Veld 
Donderdag, wekelijks: 
 08:30 -  10:00      St. Gerardusschool
 

Bloedprikken:  elke donderdag van  
8.15 - 9.00 uur in de Barnstee  

 

Stuur uw kopij naar: 
dorpskrant.bo@gmail.com 

Schriftelijke kopij kunt u inleveren 
bij de Barnstee. Vermeld s.v.p. altijd 

uw naam en telefoonnummer!  
In verband met beschikbare ruimte 

verzoeken wij u de kopij te beperken 
tot maximaal een halve A4 pagina.  

 
De redactie behoudt zich het  

recht voor aangeleverde kopij te  
corrigeren, in te korten of eventueel 
te weigeren. Anoniem aangeleverde 

kopij wordt in principe  
niet  geplaatst. 

 
Verschijningsfrequentie 2019 

6x per jaar: februari, april,  
juli, september, november,  

december. 
 

Bezorging: 
Fam. Van der Helm 

 

Redactie: 
Lizette Zwart-Wehkamp 

Antje Nijp-Zijlvaart 
Guusje Sijbom 

 

dorpskrant.bo@gmail.com 

    De volgende Dorpskrant  
    verschijnt tussen 9 en 17  
    februari. Wij ontvangen 
    uw kopij graag uiterlijk 

     21 januari 2019! 

December 
 

 11 Thema-avond Vrouwenver. 
 12 Kerst-avondbingo SBO e.o. 
 13 Bingomiddag SBO e.o. 
 15 Gala-avond Zeskante Steen 
 18 Kerstconcert Ger. Maj. kerk 
 19 Kerstmorgen Zieken/Ouderen 
   20 Kerstmiddag SBO e.o. 
 26 Midlive Melody 
 27  Oliebollentoernooi VVBO 
 28 Pub Quiz Melody 
 29 Klaverjassen Oale Stee 
 29 Nagelhout wedstrijd Melody 
  
 
 
 

Januari 
 

  
 03 Nieuwjaarsreceptie  SBO e.o. 
 17 Bingomiddag SBO e,.o. 
 26 Winter BBQ Melody 
  

wenst 
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De ‘Dorpskrant Barger-Oosterveld’ is een uitgave van de  
Stichting Sociaal Cultureel Werk. 

                    JAARGANG 36, NUMMER 6                  DECEMBER 2018 

 

 

Barger-Oosterveld 

 

Sponsoren Dorpskrant! 
 

Jan Gringhuis (gringhuis@hotmail.nl) 

Lubbers Bouwmaterialen (info@jhlubbers-emmen.nl) 

Spar Schijff (sparschijff@despar.info) 

St. Gerardusschool (stgerardus@primenius.nl) 

 

Bent u geïnteresseerd in het sponsoren  
van de Dorpskrant?  
Voor meer informatie: dorpskrant.bo@gmail.com  

 

Hallo beste lezers, 
 
De redactie heeft weer een Dorpskrant vol gekregen, 
ditmaal met een leuk kerstverhaal. 
De meeste rubrieken zijn ook een beetje op de kerst 
geschreven. 
 
En… er staat weer een leuke kerstpuzzel in! 
We wensen u veel plezier bij het oplossen ervan. 
Vergeet u niet om de oplossing in te sturen? Dan maakt 
u kans op een waardenbon van de Spar. Altijd de 
moeite waard!  
 
Wij wensen u weer heel veel leesplezier met deze 
Kersteditie! 
 
De redactie, 
Lizette, Guusje 
en Antje 

Agenda 2  

Voorwoord 3 

Plaatselijk Belang 5 

Kerstconcert 7 

Barnstee 9 

Vrogger 11 

Recepten 15 

Prins en Prinses 17 

Gedicht: Cath S. 17 

OBS Op ‘t Veld 19 

Nagelhout  wedstrijd 21 

Zonnebloem 23 

Puzzel 25 

St. Gerardusschool 27 

VVBO toernooi 29 

Zieken en Ouderen 29 

Kerstverhaal 31 

Seniorenvereniging 35 

Toneelvereniging 35 

Vrouwenvereniging 37 

Kerst-wistudatjes 39 

Kinder & zo 40 

Kleurplaat 41 

Winnaar kleurplaat 42 

Verenigingen e.d. 43 

 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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Voor Diabetische, Reumatische en Overige 

Risicovoet. Mogelijkheid tot vergoeding via uw 
zorgverzekeraar. Ook cosmetisch met nagellak, 

gelnagellak of French Manicure zowel voor 
handen als voeten. Tevens zetten van kunstnagels 

op handen is mogelijk in Gel of Acryl.  
 
Willem Grolstraat 78         Mobiel: 06-30291132 
Barger-Oosterveld 

Fitstudio Henriëtte 

Snel slank en fit met: 

 

Hypoxi  

Fietsen in vacuum 
 

 

 

Better belly/slim belly 
Op loopband,  

hometrainer of  

crosstrainer 

Herenstreek 88,  Nieuw Dordrecht 

Telnr 0591 393505   

www: fitstudio-henriette.nl 
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Terwijl ik deze bijdrage lever zitten we vlak 
voor onze Algemene Ledenvergadering. 
We rekenen natuurlijk op een goede 
opkomst. Dat beschouwen we als een flinke 
steun in de rug. Het programma bied voor 
elk wat wils! Het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering plaatsen we weer op de 
website van Barger Oosterveld evenals het 
Jaarverslag. Genoeg nu over onze ALV. 
 
Het jaar loopt alweer snel naar het einde en 
dat is de periode voor terugblikken en 
vooruit kijken. Als bestuur hebben we weer 
de nodige zaken te behandelen gekregen. 
Natuurlijk kunnen we het niet iedereen 
naar de zin maken maar we doen ons best 
om dat wel te doen. 
Belangrijke zaken in de afgelopen periode 
waren de realisatie van de “hooimijt” , de  
Oosterveldsestraat,   bouwlocaties, AED’s  
onderhoud en herinstructie en speelvelden. 
Gelukkig waren er weer de nodige vragen 
over parkeren, veiligheid, hondenpoep enz. 
Ook in 2019 hopen we weer de nodige knel-
punten op te kunnen lossen. 

 
 
In het centrum wordt de hooimijt afgerond 
en wordt de bak met keien aangepakt. 
We bekijken nu ook nog de mogelijkheid 
om naast de hooimijt een digitaal infobord 
te realiseren. 
Aandachtspunt blijft de beheersing van de 
snelheid op de diverse wegen binnen de be-
bouwde kom.  
Verder hopen we dat er duidelijkheid komt 
over het vervolg van de beide bouwlocaties 
nl. Plan St. Gerardusstraat en Plan “Zwart”. 

Ons streven is er op gericht om ook locaties 
te krijgen voor de bouw van starters-
woningen zodat we onze jeugd de mo-
gelijkheid bieden zich in Barger-Oosterveld 
te vestigen.  
 
Verder is het weer tijd om de contributie te 
innen. Er staat dus weer voldoende op onze 
agenda. We kunnen e.e.a. het beste realise-
ren met de steun van onze leden.  
Gelukkig kunnen we tot nu toe vaak een 
beroep doen op onze leden en ik hoop dan 
ook dat  dat zo blijft. Graag zouden we  ons 
bestuur uitbreiden met enkele enthousiaste 
jonge leden zodat de oudere garde zich 
langzaam kan terugtrekken na vele “dienst-
jaren”. We hebben afgelopen jaar gezien dat 
er veel talent is in Barger-Oosterveld; ik 
denk daarbij bijvoorbeeld aan de organisa-
toren van de geweldige feestvierdaagse ! 
Voor we 2019 ingaan hebben we nog Kerst , 
Oudjaar en Nieuwjaar te vieren. Laat dit 
weer voor iedereen geweldige feestdagen 
zijn zodat we met een goed gevoel 2019 in-
gaan. 

 
 

Namens het bestuur van Plaatselijk 
Belang wens ik iedereen prettige 
feestdagen en een gezonde start in 
2019.    
 
 
Leo Mangnus 
Secretaris Pl. Belang 
 

vol 



6 

  

  

 

 

DE  GROOT BOUW 

Nieuwbouw, Verbouw,  

Metsel en Timmerwerken 

 

Klazienaveensestraat 101 

7885 BC  Nieuw-Dordrecht 

Tel: 0591- 31 14 98 

Mobiel:  06 - 22 13 36 84 

www.degrootbouw.nl 

Kindercoaching De Witte Kat 

       Beelddenker? Houden zo. 

    Leerproblemen? Los ze op! 
 

     Herken je o.a. het volgende bij jouw kind? 

 spiegelen van letters (b-d) 

 woorden raden, husselen in een zin 

 moeite om de tafels te onthouden 

 verdwalen in het maken van een werkstuk of 
spreekbeurt  

 en/of klokkijken wat moeizaam gaat? 
 
In een omgeving van taal zoals school kan een 
beelddenkend kind gemakkelijk aansluiting missen. 
Leer samen met je kind hoe het juist zijn/haar 
eigenschap van denken in beelden kan inzetten om 
zijn/haar leerachterstand in te halen. 
 
Resultaten van andere kinderen: hoger leesniveau, 
schoolkeuzes die echt passen, weer plezier in school, 
meer zelfvertrouwen. 
 
Kijk op www.dewittekat.nl of bel vrijblijvend voor meer 
informatie. 

 
Anke Stegenga - Schansstraat 84 - Emmen 
06-29505040 - anke@dewittekatcoaching.nl 
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Winkel open dinsdag t/m vrijdag 

van 9.30-17.30 uur 
Splitting 113 BOVeld  

Emmen 
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Yoga in de Barnstee 
 
Wist je dat er elke donderdagavond Hatha yoga gegeven wordt in de Barnstee? Het is een fysieke, 
maar invoelende en zachte vorm van yoga. We beginnen de les altijd met een ‘landing’, om weer 
in contact te komen met jezelf. Hierna volgen een aantal houdingen, de asana’s.  Ik begeleid je 
vooral verbaal in de houdingen en ik doe de houdingen allemaal mee. Door je heel precies in de 
houding te begeleiden en daarbij veel aandacht te hebben voor wat er te voelen en te ervaren is, 
word je je bewust van eventuele spanningen. Wanneer je je hiervan bewust bent, 
kun je het mogelijk loslaten of hierin verzachten. Ik eindig de les altijd met een 
eindontspanning. Je zult merken dat de yogalessen ook gaan doorwerken in je 
dagelijks leven. Je wordt je steeds meer bewust van spanning en van je houding, 
en ook dan kun je het dus bewust loslaten.  Mijn lessen zijn voor vrijwel iedereen 
toegankelijk, voor jong en oud.   
Heb je lichamelijke klachten, overleg dan wel eerst even met me. Yoga is niet 
prestatiegericht. Je hoeft er ook niet sterk of lenig voor te zijn. Maar je zult wel 
merken dat je lichaam steeds soepeler en krachtiger zal worden door de yoga. 
 
Lestijden: donderdag 19:00 – 20:00 uur en van 20:15 – 21:15 uur. In school-
vakanties wordt geen les gegeven. Je kunt altijd instromen zolang er plek  is. 
Nieuwsgierig geworden? Een proefles is gratis en kan op afspraak gepland 
worden. Heb je vragen? Mail of bel me!  Wilma Ruinemans, email: zachter-
yoga@outlook.com  Tel: 06 83789493.  Of kijk op www.zachteryoga.nl 

Dorpskrant 
Regelmatig horen we dat mensen denken dat informatie verstrekt over activiteiten aan de dorpskrant 
ook automatisch bekend zijn bij de Barnstee. Dit is niet zo; activiteiten voor de Barnstee moeten apart 
gemeld worden bij de Barnstee. Ook als wij open moeten gaan voor b.v. een lampionoptocht.  
Factuur dorpskrant 
Normaal gesproken ontvangen adverteerders van de dorpskrant de factuur eind december. Wij 
hebben gezien het sluiten van onze boekhouding deze termijn naar voren gebracht. Eind november 
wordt de factuur gemaild.  

Activiteiten in de Barnstee 
Vakantie Italiaanse les 
In het voorjaar start er bij voldoende deelname een serie cursussen vakantie-taliaans. Voor meer 
informatie of opgave kunt u contact opnemen met Cristina Cinquini via telefoon 06-033794980. 
Schildersles 
In oktober is het ook weer mogelijk om op maandagavond schildersles te volgen o.l.v. Johnny Ameln. 
Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Johnny Ameln:  0591-62 26 35.  
Zangles en muziekles 
U kunt zangles en pianoles volgen bij Majorrie van de Schaaf. Ook is het mogelijk om Algemene 
Muzikale Vorming (AMV) te volgen. Tijdens AMV leer je noten lezen, patroonritmes te herkennen en 
spelen, opbouw van akkoorden herkennen en spelen. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact 
opnemen met Majorrie van de Schaaf telefoon 06–21886940. 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen toe en hopen u ook  
volgend jaar weer te mogen begroeten! 

Bestuur van het SKW Barger-Oosterveld 
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 Veldslag in de Kerststal 
 

 Het was in het midden van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Met ons jonge gezin 
 woonden wij in een kleine houten woning die een timmerman voor ons in elkaar had gezet.  
 In die jaren na de oorlog was er een grote woningnood. Niet alleen in Barger-Oosterveld 
 maar in de hele gemeente Emmen. Vanwege de grote gezinnen, waarvan de kinderen ook 
 weer kinderen kregen.  Hoewel er dus heel veel woningzoekenden waren, werden er bijna  
 nergens fatsoenlijke gezinswoningen gebouwd.  
 
  Hoe klein ons huisje ook was, het was er heel gezellig. Inmiddels hadden we twee 
  kindertjes en woonden we dus met ons vieren op een vloer-oppervlakte van amper
   30 m2. Maar het ging. Met het aanbreken van de kersttijd leek het ons wel aardig om 
  een kerststalletje te maken. In die tijd hadden de meeste gezinnen nog een kerststal in 
    de kamer staan met kerstmis. Kerstbomen zoals nu in onze tijd zag je toen 
   nog niet heel veel. Nee, mooie versierde kerststalletjes waren helemaal in. Ik 
timmerde zo goed en kwaad als het ging ook een stalletje in elkaar. Een paar stammetjes van 
berken voor de opbouw. Een dakje van stro en een plaat van hardboard als bodem. Annie, mijn 
vrouw, had inmiddels een aantal beeldjes aangeschaft bij Nardus Hof  
(de beeldenstormer). Ze waren niet al te groot want ze moesten wel passen in de kleine kerstal. Ik 
kan me nog herinneren dat de beeldjes heel mooi 
gekleurd waren zoals in die tijd gangbaar was. Bijvoor-
beeld paars en blauw met hier en daar wat rood en 
geel.  
Toen de kinderen op de avond voor kerst naar bed 
waren gebracht stelden Annie en ik het kerststalletje 
op. Er was maar een plek die daarvoor in aanmerking 
kwam in ons kleine huisje en dat was op het bergmeu-
bel, zodat de kleintjes er niet gemakkelijk bij konden. 
Eerst werd er een kerstkleed bovenop het bergmeubel 
gelegd en op het kerstkleed kwam het stalletje. Een 
paar (echte) kaarsjes ervoor en klaar was Kees.  
 
De volgende dag zou het kerstmis zijn. In die tijd leefden we helemaal naar kerstmis toe.  
De kerk was dan heel mooi versierd met een levensgrote kerstal en er was ook lekker eten 
ingekocht, want je wilde toch wat extra met deze feestdagen. Annie had van tevoren al een lek-
ker konijnenboutje bruin gebakken dat ‘s middags met eigen gemaakte zuurkool en gebakken 
aardappeltjes op tafel zou komen. Met kippensoep vooraf en pudding na.  
Op die kerstmorgen sliepen we een beetje langer dan gewoonlijk en hoorden de kinderen al in de 
kamer spelen en lawaai maken. Plotseling hoorden we een harde klap met veel gerinkel! Wat 
was dat!? We stoven het bed uit en zagen tot onze grote schrik de hele kerststal met beeldjes en al 
in gruzelementen op de vloer liggen. Wat een ramp en dat op de eerste kerstdag!   
 

Van sommige beeldjes was de kop eraf, van de kameel niet alleen de kop maar ook een poot. 
Jozef was ook gesneuveld evenals een herder. Een van de drie koningen was helemaal midden-
door. Het kindje Jezus lag niet meer in de kribbe maar er onder. De schaapjes lagen her en der  
             Vervolg op pagina 13 

een 

Een Bargeroostervelds kerstver-
haaltje van Ben Wösten 
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      Openingstijden: 
  
 Dinsdag  09.00 tot 17.30 
  

 Woensdag  09.00 tot 12.00  
  18.00 tot 21.00 
  

 Donderdag  09.00 tot 17.30 
  

 Zaterdag  09.00 tot 14.00 
 

Voor dames en heren 

Klazienaveensestraat 107 
Tel. 0591-627206 

7885 BC  Nieuw-Dordrecht 
Splitting 55 

7826 CP Emmen  

Barger-Oosterveld 

Tel 0591 - 22 12 88  

 

www.oalestee.nl 

  De 
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Kerstgedicht 

 

Kerstfeest is denken 

aan vrede en licht. 

Aan de boodschap 

het blijde bericht 

Van komen van mensen 

heel dicht tot elkaar. 

Niet voor heel  even 

maar, als het kan, 

het hele jaar.  

Vervolg pagina 11 
 
verspreid over de vloer. Het leek wel een echte veldslag!  
Alleen Maria was heel gebleven en het kindje Jezus ook. Hij lag dan wel onder de kribbe maar 
had niets gebroken. Wij vonden het frappant dat Maria en haar kindje niks mankeerden.  
Wat was er nou gebeurd? Het kleed dat bovenop de kast lag hing een eindje over de zijkant zo-
dat een van de kinderen er toch nog bij kon en het hele zooitje er af had getrokken. We waren  
natuurlijk wel een beetje boos, onze vingers jeukten ervan…. Ons zoontje zei gelijk in het plat 
Bargeroostervelds “eb ikke nie daon”. En onze dochter hing ook al de grote onschuld uit.   
Onze kerstmis begon dus goed die dag. We hebben de gehavende kerststal, of wat er 
nog van over was, maar weer boven op de kast gezet.  
 
Maria zat alleen naast de kribbe met een paar ongeschonden herders en twee koning-
en.  We konden Jozef met zijn kop er af er niet meer bij zetten. Hij verdween samen 
met de kameel en een koning in de vuilnisemmer. Een klein beetje verdrietig om het 
kapotte stalletje maar niettemin die middag met het gezin nog heerlijk genoten van het 
kerstmaal. Na de middag met ons vieren naar de kerk om de grote kerststal te bewon-
deren en een paar extra dubbeltjes in het collecte engeltje gedaan. Die knikte zoals al-
tijd vrolijk ‘ja’ bij elk muntje wat je er in gooide.  

Obeliks wenst jullie hele fijne 
Kerstdagen, en een mooie 

Jaarwisseling! 
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Kunststof Kozijnen 
Voor renovatie en nieuwbouw 
Tegen zeer scherpe prijzen !!! 

 
Kunststof kozijnen, deuren,  

serres etc. 
 

Phileas Foggstraat 84 
7825 AM  Emmen 

Tel.:  0591 - 354576 
Mobiel:  06 - 42733777 
Internet : www.sknn.net 

 

 

 

 Kapsalons van Veen 
  Dames & heren 

 
 

 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 

  

Bel voor een afspraak: 

 0591-622090 
 
 

  Kapsalons van Veen 
  Splitting 44a 

  7826CN Emmen 
  Barger-Oosterveld 

Handelsweg 3b,  Emmen, Tel: 0591 668804       

www.glas-idee.nl 

 Zonwering 
 Veranda's 
 Heaters  
 Cosi's  
 Tuinmeubilair  
 Glazen schuifwanden 

 Maatwerk:   
   - Glazen deuren 

    - Wanden 
    - Keukenwanden 
    - Douchecabines 

http://www.sknn.net/
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Geen oud & nieuw zonder 
oliebollen. Met deze goed-
gevulde exemplaren (met fruit!) 
wordt het een knalfeest! 

 
Ingrediënten 

 1 middelgroot ei 

 1 jonagold appels (of friszoete appel) 

 1 medium handsinaasappel 

 250 ml halfvolle melk 

 7 g gedroogde gist (zakje 7 g) 

 1 el kristalsuiker 

 1 mespunt zout 

 300 g tarwebloem 

 1 el tarwebloem 

 2 el sukade (bakje 100 g) 

 100 g krenten 

 100 g rozijnen 

 2 liter zonnebloemolie 
2 el poedersuiker om te bestuiven 
 
Klop het ei los. Schil de appel en snijd in kleine 
blokjes. Rasp de oranje schil van een schoonge-
boende sinaasappel. Verwarm de melk in een 
steelpan tot lauwwarm. Meng 100 ml warme 
melk, de gist en suiker in een kom. Laat 5 min. 
staan tot het gaat schuimen. Zeef ondertussen 
de bloem in een kom. Maak een kuiltje en voeg 
de rest van de melk, het gistmengsel, het ei en 
het zout toe. Roer glad met een garde. Doe de 
appel, rozijnen, krenten, sukade en het sinaas-
appelrasp in een kom. Voeg de extra bloem toe. 
Schep de vulling door het beslag. Dek af met 
een schone, warme en vochtige theedoek. Laat 
1 uur rijzen op een warme, tochtvrije plaats. 
Verhit de olie in de pan tot 180 ºC. Doop steeds 
2 lepels in de olie. Neem een schep beslag en 
laat in de olie zakken. Bak max. 4 oliebollen te-
gelijk.Keer ze met een schuimspaan zodra 1 
zijde goudbruin is. Neem uit de pan en laat uit-
lekken op keukenpapier. Bestrooi de oliebollen 
met poedersuiker.  

Chocolade-kaneel 
sconebrood 
 
Ingrediënten 

250 gr zelfrijzend bakmeel 
55 gr suiker 
40 gr koude ongezouten roomboter 
125 ml melk + extra melk om af te strijken 
100 gr melkchocolade 
3 tl kaneel 

 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe het 
bakmeel samen met de suiker in een kom en 
meng dit goed. Snijd de boter in kleine blokjes 
en voeg ook deze toe. Wrijf de boter met behulp 
van je handen door de droge ingredienten, net 
zolang totdat er een kruimelig deeg ontstaat.  

Maak een klein kuiltje in het midden van het 
deeg en schenk hier de melk in. Meng ook dit 
nogmaals goed, ditmaal tot een samenhangend 
deeg. Voeg wat extra bakmeel toe wanneer het 
deeg te plakkerig blijft. Rol de deegbal vervol-
gens uit, op een met bloem bestoven aanrecht, 
tot een rechthoek. 

Snijd de chocolade in kleine stukjes. Ik maak 
gebruik van melkchocolade, maar dit kan bv 
ook puur zijn. Verdeel 
de chocolade en het 
kaneel over het deeg 
en rol het deeg op 
vanaf de brede kant.  
Vouw het deeg aan de 
korte kant onder de 
rol.  Leg het scone-
brood in een (laag) 
cakeblik.  
 
Strijk nog een beetje 
melk over de boven-
kant en bak hem in 25-
30 minuten gaar. 
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Schoonheidssalon 

Sanique 
 
 

Laat uw gezichtshuid herstellen, ontstressen 
en verjongen met de ontspannende 
behandelingen van salon Sanique.     

 
 

 Behandelingen voor alle huidtypes 

 Behandelingen met fruitzuur 

 Behandelingen met microdermabrasie 

 Behandelingen met zichtbaar resultaat 

 Trendy make-up en dierproef vrij                             

 
 

Voor een afspraak of vrijblijvend advies  
kunt u mij bereiken op: 
 

06-22 444 939      
Ria Teuben,  Bargerholt 47,  
7826 DA in Emmen 

Ook zo’n hoge energierekening? 
Gevelisolatie is de oplossing! 

 
Ook voor al uw stukadoorwerk 
Moet u bij HARRIE BERKEN zijn! 

 
De Traden 68 

7826 HH  Emmen 
Tel: 06 22428712 

info@hpb-gevelisolatie.nl 
 

www.hpb-gevelisolatie.nl 
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Want een Kind is ons geboren. 
 
Vogel, zing een vrolijk lied! 
Laat je trillers luidkeels horen. 
Want de Heiland, Zoon van God, 
werd in Bethlehem geboren! 
 
Vogel, neem de woorden mee, 
laat het zingen door de dreve; 
Dat een Kind geboren werd, 
dat een Zoon ons is gegeven. 
 
Vogel zing een lentezang! 
Laat het wintergrauw verjagen! 
Want door Hem, die eeuwig is, 
komt de nieuwe lente dagen! 

 
Sluit je bij de vogels aan. 
Schepping, laat de boodschap horen! 
Want dit Kind, de Zoon van God, 
werd voor jou en u en mij geboren. 
Want de Heiland, Zoon van God, 
wil dat wij Hem toebehoren. 
 
Uit de “Oude Doos” van Cath.S. 
 
Voor iedereen Fijne Kerstdagen 
en een Gelukkig 2019 gewenst. 

 
Prins Erik I en Prinses Geke I  
regeren over Flintenstad 
 
Traditiegetrouw heeft C.V. De Zeskante Steen 
als eerste het nieuwe Prinsenpaar bekend  
gemaakt. Na het ludieke aftreden van Prins Bert 
I en Prinses Maureen I stond het nieuwe 
Prinsenpaar in de coulissen al te trappen om op 
te komen. Een zinderende show ging vooraf. Na 
een prachtige show met opzwepende muziek, 
vuurwerk, een lasershow en nog tig andere spe-
cial effects, stonden Prins Erik I en Prinses Geke 
I om 11 over 11 op het podium.  
 
Ze werden door een volle Boogie Bar met 
gejuich ontvangen als het nieuwste Prinsenpaar 
van Flintenstad. Barger-Oosterveld draagt in de 
carnavals-periode de naam Flintenstad. Prins 
Erik I zal de volgende titels dragen: Prins Erik I, 
Prins van Flintenstad, Vorst van Barger-
Oosterveld.  

Redactie 
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± 40 OCCASIONS 
(Allerlei merken) 

 

Sint Gerardusstraat 151 
7826 CD Emmen 

Barger-Oosterveld   ~  Tel. 0591 622159 
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Barnar 5A , 7826 EP Emmen    ( 0591-629364)     www.obs-optveld.nl   

  OBS Op ‘ t Veld  

 

Locatieleider : Yvonne Gerdes  locatieleider@obs-optveld.nl              

O.b.s. Op ‘t Veld  

IturnIT 
Dit jaar zijn we begonnen met een traject digi-
tale geletterdheid in groep 5 t/m 8. Dit wordt 
door middel van projecten geïntegreerd in het 
onderwijs.  Op het videoplatform van ITurnIT 
kunnen leerlingen en docenten instructievideo’s 
vinden over digitale tools waarmee ze werken. 
Aan bod komen: 

ICT-basisvaardigheden  
Computational thinking 
Informatievaardigheden 
Media wijsheid 

De projecten zijn zo opgebouwd dat het 
aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. 
Ze gaan verbanden zien tussen bijvoorbeeld 
rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde.  
Zo krijgt de lesstof betekenis. 
We krijgen twee jaar lang 
begeleiding. Na die twee 
jaar kunnen onze collega’s 
zelf projecten ontwikkelen.  
Ook hebben we dan een 
leerlijn digitale geletterd-
heid. We willen kinderen 
goed voorbereiden op de 
digitale samenleving. Er ontstaan in de toe-
komst nieuwe banen, er wordt op een andere 
manier samengewerkt en er komen steeds nieu-
we technologieën bij. De eerste lessen zijn door 
de kinderen met enthousiasme ontvangen! 
 
Talentmiddag  
We zijn inmiddels begonnen met een nieuwe 
ronde talentmiddagen. De kinderen hebben een 

keuze gemaakt uit de 
volgende lessen: 
 
- Country linedance 
- Leren schaken met het      
programma Chessity 
- Engels voor  
groep 1 t/m 4 
- Papier knipkunst 
- Bouwen 
- Rugby (zie foto) 

 
De kinderen gaan vier weken lang een uur in de 
week met bovengenoemde lessen aan de slag. 
We zorgen ervoor dat er bij elk blok weer nieu-
we, uitdagende vakken worden aangeboden. 

 
Kinderdorpsraad 
Onlangs zijn onze leerlingenraad en de leerling 
adviescommissie van de Sint-Gerardusschool 
bij elkaar geweest. Ze vergaderden samen in  
De Barnstee. De kinderen van beide scholen 
hebben elkaar verteld hoe zij vergaderen en  
er werden tips uitgewisseld. De kinderen heb-
ben besproken hoe ze in het dorp meer met 
elkaar kunnen samenwerken en spelen. Ook is 
er gesproken over hoe de kinderen kunnen bi-
jdragen aan ideeën voor de Brede School. Er is 
een nieuwe afspraak gepland en dan gaan we 
ideeën uitwerken. Het was een hele leuke en 
leerzame bijeenkomst!  
 

 
 

 

De kinderen en leerkrachten van obs 
Op ’t Veld wensen u hele gezellige 

feestdagen en alvast een heel geluk-
kig en gezond 2019! 

u 

http://www.obs-optveld.nl
mailto:locatieleider@obs-optveld.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBstWpwNTeAhWxsKQKHd01D_EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bs-christoffel.nl/kinderraad-2016-2017/kinderraad-3/&psig=AOvVaw0-IjOcMfAM4w9pYdrt0X9_&ust=1542306115096690
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In 1, 2, 3 of 4 weken je rijbewijs ! 
 

Voor info:  
06 22834035 

www.autorijschoolschuurmans.nl 
 

HET ADRES VOOR GOED 
EN VEILIG LEREN RIJDEN 

Grummel Uitvaartzorg 
                   

                   Persoonlijk, betrokken & dichtbij 

 
 

U kunt ons altijd bellen; bij een overlijden  
Maar ook gewoon voor informatie. 

 
Wist u bijvoorbeeld dat u ook gebruik kunt maken 
van onze diensten wanneer u een verzekering heeft 

afgesloten bij o.a.; 
 

Dela, Monuta, Yarden, Ardanta, DLE? 

Judith Grummel 

0591-760150  

Wij zijn 24 uur per dag 

geluk, 
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 Advies 

 Ontwerp 

 Levering 

 Montage 

 Infrezen 

 Verhelpen van storingen aan bestaande 
vloerverwarming systemen 

 
 
Temmen en Koop voor iedere vloer de 
juiste oplossing! 
 
 
www.de-vloerverwarmingspecialist.nl 
info@vloerverwamingspecialist.nl 

 
 
 
 
 

 

Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 

http://www.de-vloerverwarmingspecialist.nl
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Tja, en dan moet alweer de laatste bijdrage 
aan de Dorpskrant van 2018 worden 
ingeleverd. Wat gaat zo’n jaar toch snel 
voorbij; het lijkt wel of het steeds sneller 
gaat. 

We hebben een dagtocht naar Vledder 
gehad. Ik was zelf niet mee en daarom 
volgt er nu een verslag van een vrijwilliger 
die er wel bij was: 
 
We gaan er een dagje op uit met de 
Zonnebloem. Het zonnetje staat te stralen 
aan een mooie blauwe lucht en iedereen, 
zowel de gasten als de vrijwilligers, zijn 
goed gemutst en dat zijn toch wel twee heel 
belangrijke punten om van deze dag een 
zeer gezellige en geslaagde dag te maken. 
We rijden een toeristische route naar ons 
einddoel, namelijk hotel/restaurant 
Brinkzicht te Vledder. De chauffeur vertelt 
op een leuke manier veel over de omgeving 
en de natuur waar we langs rijden en dat 
maakt het een leuke busreis.  We worden 
hartelijk ontvangen bij het  restaurant en als 
we in de zaal hebben plaatsgenomen, 
worden we voorzien van een drankje 
gevolgd door heerlijke soep met stokbrood, 
een stamppotten-buffet en om de laatste 
gaatjes te vullen een heerlijk ijsje met 
slagroom. Een ieder laat het zich goed 
smaken en ondertussen wordt er natuurlijk 
gezellig bij gekletst.Dan kunnen we nog 
even uitbuiken voordat we door een fraai 
uitgedoste dame worden uitgenodigd om 
haar te volgen naar een andere zaal om 
samen met haar een creatieve bingo te gaan 
spelen. Het is een superleuke variant op de 
ons zo bekende bingo. We hebben namelijk 
naast de getallen bingokaart nu ook een 
kaart met daarop regels van bekende 

Nederlandse liedjes. Onze gastvrouw leest 
dan ook niet alleen maar getallen op, maar 
af en toe begint ze spontaan te zingen, heb 
jij dat liedje toevallig op je kaart staan kun 
je die wegstrepen. Zo heb je dus dubbel 
kans op de prachtige prijzen. En het leuke 
van die muzikale twist is, dat velen van ons 
gezellig uit volle borst meezingen. Al met al 
wordt het een vrolijke boel. Tussendoor 
worden we ook nog voorzien van koffie/
thee met een heerlijke eigengebakken plak 
koek, weer smullen dus. Aan alle moois 
komt natuurlijk een eind, maar we kunnen 
terugkijken op een hele gezellige 
zonnebloem-dag! 
 

Verder hebben we onze zieken op onze  
Nationale Ziekendag een bloemetje 
gebracht en onze doelgroep-gasten met Sint 
verrast met een Sinterklaascadeautje. 
Na Sint komt Kerst en Nieuwjaar. En dan 
rest mij alleen nog om u hartelijk te bedan-
ken voor alle steun in het afgelopen jaar op 
welke manier dan ook. 
 
Aan het eind van ons 45-jarig jubileumjaar 
willen we alle sponsoren, die het vieren van 
dit jubileumjaar mogelijk hebben gemaakt, 
van harte bedanken voor hun bijdrage aan 
het welslagen van onze jubileum-
activiteiten. 
 
Ik wil u namens alle vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Barger Oosterveld 
een mooi Kerstfeest toewensen, een goede 
jaarwisseling en alle goeds in 2019! 
 

Tilly Mangnus,  
secretaris de Zonnebloem, 

zorgeloos. 
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Fysiotherapie  
Barger-Oosterveld 

 
Het adres voor:  

fysio- en manuele therapie 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Alke & Marijke Kamstra 

 
  Barnar 3 

Tel: 0591-626031 
www.fysio-emmen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geert Spiekman 
 
 

Paus Johannesstraat 40 

7826 BS  Emmen 

Tel. 0591 - 62 76 79 

Mobiel. 06 - 507 34 102 

Fax. 0591 – 85 20 82 

spiekmaninstallatietechniek@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GARAGE-REVISIE 
DIESELS—A.P.K. 

 
Compagniestraat 12a 

7826 TB  EMMEN 
Industrieterrein B.O. Veld 

 
Tel. (0591) 62 97 21 
Fax (0591) 62 03 96 

mailto:spiekmaninstallatietechniek@home.nl


25 

 
 

 De winnaar van de puzzel uit de vorige dorpskrant is:  C. Heuving, de Bargies 2 

 De oplossing was: PROBLEMATIEK. U kunt het prijsje afhalen in de Barnstee. Gefeliciteerd! 

In deze Dorpskrant vindt u een verstopte wens. Zoek alle woordjes bij elkaar en zet ze in een 
logische volgorde. We zijn benieuwd naar de oplossingen! Noteer de oplossing hieronder en 
lever in bij de Barnstee. U mag de oplossing ook mailen naar:  dorpskrant.bo@gmail.com 

 

Oplossing:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Naam:____________________________ Adres: ______________________________________ 

Een grappig decemberverhaaltje 
 
Lezeres Gieny Fietje stuurde dit grappig decemberverhaaltje in wat zich al wat jaartjes geleden 
bij hen thuis tijdens Sinterklaas afspeelde.... 
 
“Onze kinderen waren nog heel klein toen de goedheiligman weer in het land was en zij de 
schoentjes mochten zetten. Vol overgave zongen ze ‘s avonds voor de cv tot Sinterklaas! En of ze 
maar mooie cadeautjes mochten krijgen..... 
Toen ze naar bed waren kregen Grads en ik het nog heel druk, want de volgende dag zou het 
parket geschuurd worden, dus àlles moest uit de keuken. 
Dat lukte en uitgeteld gingen we naar bed! De volgende ochtend stond Trudy, toen denk ik 
ongeveer 3 jaar,  al om half 7 bij ons in de slaapkamer. “Mag ikke kijken of er wat in schoentje 
zit?”  “Ja hoor, Mama gaat met je mee!” Ik liep voor haar aan de trap af en ging de keuken in! Ze 
liep de hele tijd achter mij aan te kwebbelen, maar ineens was het stil..... 
Ik draaide mij om en zag haar in deuropening staan met ogen als schoteltjes. Het was net of ze 
naar een tenniswedstrijd keek. Haar hoofd stond stil en haar ogen gingen van links naar 
rechts....ze opende haar mond en zei, nog steeds met haar ogen draaiend:  
“Sinterklaas hep niks gebràcht... Hij hep alles wèggehaald!” 
 
Ik lag slap van het lachen en heb haar maar snel verteld, waarom  
de keuken leeg was! Gelukkig stonden de schoentjes er nog wel... 
Gevuld...  
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Elke woensdag Schnitzeldag  
Schnitzelmenu voor slechts €12,50 
(keuze uit 8 verschillende schnitzels) 
 

Elke donderdag in Restaurant de 
Serre: 

“Piri Piri Kip” en “Varkenshaas  
Saté”-menu ook voor slechts €12,50 

 
Restaurant De Serre,  
Meerdijk 104, 7825 TH  Emmen 
Tel: 0591 741624 
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Splitting 145 
7826  CT Emmen 

     Tel.0591 622 465 

St. Gerardusschool 

Email: stgerardus@primenius.nl 
www.sintgerardus.nl 
Directeur: M. Sijmons 

Wensster en Kerstgedicht 
van groep 5 
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Medisch Pedicure 
Yvonne Moorman 

 

Voeten verdienen uw aandacht 

Laat uw voeten behandelen door een Medisch   
Pedicure met uitgebreide kennis en ervaring. 

Ook voor Diabetische, Reumatische en Risico voet. 

Vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar . 

Herenstreek 134         Tel:    0591 62 87 63 
Nieuw Dordrecht                  Mob:  06 81 57 84 78 

vriendschap 
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Op donderdag 27 december organiseert de volley-

balvereniging VVBO haar jaarlijkse oliebollentoernooi. 
Aanvang 18.15 uur  sporthal Meerdijk.  

 
Eenieder die hier aan deel wil nemen kan zich opgeven individueel of per team.  
Per team minimaal 2 dames en maximaal 4 competitiespelers. Wie mogen er mee doen? Alle in-
woners van Barger Oosterveld vanaf 15 jaar en alle competitie spelende jeugdleden van VVBO. 
De inleg is 3,50 per persoon bij opgave te voldoen. Bij niet betalen wordt er niet ingedeeld. Zoals 
altijd is er ook een verloting, dus vergeet je portemonnee niet. Opgave is mogelijk tot 16 decem-
ber a.s bij de commissie, liefst via de mail. Voor info zie onderstaande informatie. 
 
Ria Benes            0591 620996 riabeune@hotmail.com 
Ilona Benes   0591 394866  ilonabenes@hotmail.com 
Jan Jansen    De Bargies 43 
Albertje Pruim    De Traden 142  
 
Tevens zijn we nog steeds op zoek naar leden zowel recreatief en competitie. Lijkt het je leuk kom 
dan gratis 4 x trainen1 
       
DINSDAG   Dames 3de klas competitie van 19.00 uur tot 20.30 uur 
                     Dames recreanten van 20.30 uur tot 22.00 uur  
        Heren 1ste klas competitie van 20.00 uur tot 21.30 uur  
 
DONDERDAG  B mix—2de klas van 18.30 uur tot 20.00 uur 
    Mini s van 18.00 uur tot 19.00 uur 
   Dames—3de klas van 19.00 uur tot 20.30 uur  
   Heren 2—3de klas van 20.00 uur tot 21.30 uur  
   Heren recreanten van 20.30 uur tot 22.00  uur 

Uitnodiging Kerstmorgen 
 
 

Op woensdag 19 december 2018 verzorgen wij een gezellige Kerstbijeenkomst 

voor zieken en ouderen. 
 
De viering beging ‘s morgens om 11 uur in de St. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld. 
Daarna is er een gezellig samenzijn in het Parochiehuis. De middag eindigt om 14 uur. 

 
      Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met : 
      Mieke Möhlmann, tel 0591 629094 
 
        Werkgroep Zieken en Ouderen Barger-Oosterveld 

jaar  

mailto:riabeune@hotmail.com
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SLECHTS 

10,- 

 Financiële administratie 
 Jaarrekeningen  
 Managementrapportages 
 Belastingaangiften, ook voor 

particulieren 
 Salarisadministratie 

Sabine Vehof 
Vuurvlinder 24 

06-48486068 

info@vehofadministratie.nl 
www.vehofadministratie.nl 

mailto:info@vehofadministratie.nl
http://www.vehofadministratie.nl/
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Aan het Schoolpad woont Hetty. Een Achterhoekse in Drenthe. Hetty heeft voor deze kersteditie 
een mooi kerstverhaal ingezonden., geschreven door Jan Schotman. 

Bram, een kerstverhaal 
 
“Je bent te vroeg, Bram” zegt Ans. “Ik weet ‘t”, 
mompelt Bram. Hij vlooit wat door de stapels 
tweedehands kleren. “De dozen komen straks 
pas”, zegt Ans. “De kinderen van de scholen in 
de buurt hebben heel veel lekkers verzameld 
voor jullie”. 
“Zal wel”, bromt Bram. Hij schaamt zich dat hij 
naar de voedselbank gaat voor eten en kleding. 
Hij móet wel: tien jaar geleden raakte hij zijn 
baan kwijt, negen jaar geleden zijn huis en acht 
jaar geleden zijn vrouw. Bram is arm, echt arm, 
zoals je ze in Nederland niet veel ziet. 
“Ik wacht hier wel”, zegt hij en hij gaat zitten 
naast de toonbank met de blikken knakworst, 
zakken chips en dozen groeten erop. Nog net 
niet over de uiterste datum, gekregen van de 
supermarkt aan de overkant. 
 

Bram zeurde wel veel, maar hij hielp ook vaak 
in de voedselbank. Hij kende inmiddels ie-
dereen die er gratis eten kwamen halen, net als 
hij werkloze mensen met heel weinig geld. Som-
migen waren verslaafd geweest, anderen had-
den gewoon heel domme pech gehad in hun le-
ven. In ieder geval waren ze allemaal 
aangewezen op de voedselbank. 
“Dank je”, mompelt Bram als Ans hem koffie 
geeft. “Waar blijven die dozen nou?” “Kees is 
met het busje de dozen ophalen op de scholen”, 
antwoordt Ans. “Hij zal zo wel hier zijn”. 
 

Maar wie er ook kwam: geen Kees. Ze konden 
hem niet bellen, want hij had geen mobiele tele-
foon. Tja, de voedselbank, hé? Die dozen moeten 
echt op tijd zijn, want vanavond had de voedsel-
bank een verrassing in petto. Bram en alle an-
deren kregen een kerstdiner voorgezet, omdat 
de scholen in de omgeving zo ontzettend veel 
dozen hadden verzameld met eten, drinken en 
spelletjes. Dat werd genieten voor de vaste klan-
ten. Maar zonder dozen met eten, geen 
kerstdiner… Hoe moest dat nou? 

 
“Ach Bram, kan jij even gaan kijken?” vraagt 
Ans een uur later. “Huh? Effe gaan kijken?”zegt 
Bram. “Mot dat nou?” “Ja, Kees heeft misschien 
pech, of er is iets anders gebeurd”, zegt Ans. 
“Hé toe, Bram… Kees ging naar de Regenboog, 
de Emmaschool, de Toren, het Kompas en de 
Bernardusschool. Kijk nou even. ” Zuchtend 
komt Bram overeind. Oké, hij ging dan wel even 
kijken. Hij sjokt naar de deur en mompelt nog 
‘dahag’.  
Buiten zag de wereld er opeens anders uit. Een 
paar uur geleden had het zonnetje nog ges-
chenen en was het niet te koud geweest. Nu was 
het grijs, er lag al een laagje sneeuw en de 
donkere wolken beloofden niet veel goeds. 
Bram kijkt eerst in de buurt, maar daar is het 
bekende witte busje van Kees niet. Hij loopt tien 
minuten naar de spoorlijn en kijkt in die buurt 
rond, maar weer geen Kees. En toen… toen be-
gon het te sneeuwen, zo hard als het in geen 
tijden had gedaan. Leuk voor de kinderen miss-
chien, want Bram ziet ze naar buiten komen en 
sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken. 
Bram krijgt het alleen maar koud. Waarom heb 
ik niet even een sjaal omgedaan? 
 

Op de voedselbank zijn de vrijwilligers al bezig 
met de lange tafels. Ze zijn bezorgd: om een 
uurtje of vijf kunnen ze de eerste gasten ver-
wachten, allemaal vaste klanten van de voedsel-
bank. Die moeten ze toch gastvrij ontvangen 
met dit weer! Maar zonder Kees en de dozen 
geen kerstdiner. Bram zoekt stad en land af en 
na een paar uur wil hij het opgeven. Net als hij 
zich wil omdraaien om terug te gaan, hoort hij 
een stemmetje.”“Hellup”, klinkt het zwak. 
“Hellup”. Duh, denkt Bram. Hoezo hellup? Hij 
kijkt goed in de verte en ziet dan een kind, niet 
ouder dan een jaar of zeven, die naar hem toe 
komt rennen.  
“Meneer, m’n moeder… uh, ziek, u moet komen 
helpen. K-Kom nou”. 
 

Vervolg op pag. 33 
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gezelligheid 
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Vervolg van pag. 31 
 
Bram is verbaasd. Een kind, hier? Ze zijn op een 
verlaten terrein, niet ver van het station. Wat 
doet dat kind hier? “Wat is er, jong?”, vraagt 
Bram zo vriendelijk mogelijk. Het kind staat nu 
voor hem, druk gebarend en pratend. 
“Eh, meneer, u moet helpen, we waren 
onderweg naar het ziekenhuis, maar nou is mijn 
moeder niet lekker geworden”, Hij begint aan 
Bram te trekken. Bram loopt mee, het lange pad 
af, de hoek om. Daar zit de moeder van het 
kind, huilend, koud en rillend. Bram denkt: jeet-
je, dit is gevaarlijk. Wat doet die vrouw hier? 
“Mevrouwtje toch, wat is er gebeurd?” “Mijn 
zoontje en ik waren onderweg naar het 
ziekenhuis. Mijn auto is kapot en ik woon al-
leen. Ik dacht, ik haal het nog wel, maar nu gaat 
het fout. En mijn telefoon is leeg”. Ze wijst op 
haar dikke buik. Bram schrikt zich een ongeluk! 
Die vrouw… die is in verwachting! 
 

“Eindelijk, daar ben je!” roept Ans, als Kees bin-
nenkomt met de eerste dozen. “Waar bleef je 
nou?” ”Het waren veel meer dozen dan ik 
dacht”, zegt Kees. “Dat duurde wel even”. 
“Nou, geeft niks”, zegt Ans. “Haal Bram maar 
even, die helpt wel”. Ans en Kees kijken elkaar 
aan. O jee, waar is Bram? 
In sneltreinvaart laden ze de dozen uit. Kees 
springt weer in het busje en rijdt weg, dwars 
door de sneeuwstorm. Hij kijkt in de villawijk: 
geen Bram. Hij kijkt in het centrum: geen Bram. 
Hij rijdt door de stationsbuurt: ook niemand. 
Hij besluit terug te rijden en neemt de landweg 
langs de stad. Kees ziet bijna niets en rijdt heel 
langzaam. De sneeuw wordt steeds dichter. Dan 
hoort hij een doffe plof, en nog eentje… verdo-
rie, dat zijn toch geen kwajongens die sneeu-
wballen op zijn busje gooien! Woedend stapt 
Kees uit, hij tuurt rond maar ziet niemand. Als 
hij in wil stappen, voelt hij een sneeuwbal tegen 

zijn achterhoofd ploffen. Getver… Hij draait 
zich om maar ziet weer niemand. Hij hoort wel 
een zwak stemmetje… of niet?  
Ja toch: ‘help’, hoort hij, ‘help’…  
Dan ziet Kees opeens een man staan. Hé wacht 
eens, dat is Bram! Met een verse sneeuwbal in 
zijn hand. Wat krijgen we nou? Bram ziet Kees 
ook, loopt op hem af en begint druk gebarend 
een verhaal: een vrouw, een jongen, zwanger, 
ziekenhuis, sneeuwstorm… Kees weet genoeg! 
 

In het ziekenhuis ijsbeert Bram de wachtkamer 
op en neer. Een uur geleden heeft Kees hen hier 
afgezet, bij de eerste hulp. Ik mis mooi het 
kerstdiner zo, denkt Bram nog. Maar ja, hij kon 
die vrouw moeilijk achterlaten in het 
ziekenhuis. Ze is meteen in een rolstoel naar de 
kraamafdeling gebracht en daar loopt Bram nu 
heen en weer, met een bekertje koude koffie in 
zijn hand. 
 

“Meneer, u mag komen kijken. Bent u familie?” 
Een verpleegster komt op Bram aflopen.  
“Uh, nou, zoiets…”, zegt Bram. “Het is een 
jongetje. De moeder vraagt of u even komen 
wil”. Opgelaten loopt Bram de gang door, naar 
de verloskamer. Eenmaal binnen vergeet hij al-
les. In bed ligt een vrouw, met een stralende 
glimlach en met de baby in een doek gewikkeld 
op haar buik. “Gefeliciteerd”, mompelt Bram. 
 

“Ik weet niet hoe ik u moet bedanken”, zegt de 
vrouw. “Ach joh… laat aar”. Bram weet niet 
goed wat hij zeggen moet. Hij prikt met zijn 
wijsvinger voorzichtig in de baby. “Hoe heet ie 
eigenlijk?” “Tja…”, zegt de moeder, “hoe heet 
u?” “Ik heet Bram, nou ja, eigenlijk Abraham”, 
zegt Bram. “Dan heet mijn zoon ook Bram!”, 
zegt de moeder. “En heel erg bedankt voor uw 
hulp!” Bram lacht een beetje en voelt een traan 
over zijn wang lopen. Gut zeg, hij staat toch niet 
te janken? 

Wie maakt een mooi stripverhaal bij dit Kerstverhaal? 
Hetty vraagt kinderen t/m 12 jaar om van bovenstaand kerstverhaal een stripverhaal te maken. 
Er zijn vast wel creatieve kinderen in ons dorp die dit leuk vinden om te doen. 
 
Het stripverhaal kun je inleveren met vermelding van je naam, adres 
en leeftijd bij de redactie van de Dorpskrant, dus niet bij de Barnstee. 
Je mag het komen brengen bij Antje Nijp,  Willem Grolstraat 120 en je 
kunt het inleveren tot 7 januari.   
 
Voor ieder kind dat een stripverhaal inlevert, is er een prijsje in de 
vorm van een leesboekje die je zelf mag uitzoeken! 
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Jos Fischer  

 
 

Elektrische fietsen  
vanaf € 1099,= 

 

demo's aanwezig 

 
 
 

Splitting 149 
Emmen  

Barger-Oosterveld 
Tel.: 0591- 62 50 30 
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Na een geweldig jubileumjaar in 2018 zijn we al weer druk aan 

het oefenen voor 2019.  LET OP: de voorstellingen zijn in 2019 

niet in januari/februari maar in MAART. Wij spelen voor u op:   

15, 16, 22 & 23 maart 2019  
    In Zalencentrum Melody 

Noteert u deze data alvast in uw agenda. Meer informatie omtrent voorverkoop etc. 
volgt in de Dorpskrant van februari 2019. 

 

 
 Beste mensen, 
 

Als ik dit schrijf is het 21 november. De dag dat 
onze penningmeester Henk Zwart zijn 80-ste 
verjaardag viert. Henk, gefeliciteerd! Maak er 
samen met Angela een mooie dag van. 
 

De Seniorenvereniging heeft een goed jaar 
achter de rug, met veel leuke activiteiten. 
 

Zo was er een nieuwjaarsreceptie in januari, een 
carnavalsmiddag in februari, de algemene 
ledenvergadering en een paasmiddag in maart, 
in april is het jeu de boulen begonnen, in mei 
hadden we de spellenmiddag en in juni een 
dagreis. Na de zomervakantie hadden we in 
september de fietsmiddag, in oktober was er de 
Dag van de Ouderen bij hotel van der Valk, in 
november hadden we een drukbezochte gezel-
lige middag in de Barnstee. 
 

Deze feestmaand, december, staat in het teken 
van de kerst. We hebben op 12 december de 
avondbingo met heel veel leuke prijzen om te 
winnen. De middagbingo is een dag later, op  
13 december en op 20 december hebben we 
onze kerstmiddag bij Melody. 
 

We beginnen het nieuwe jaar als altijd met een 
nieuwjaarsborrel. We proosten met elkaar op 
3 januari 2019 vanaf 13.30 uur in de Barnstee. 
 

We hebben op 20 november het jeu de boules 
seizoen afgesloten met een gezellige uurtje in de 
Barnstee. Het is inmiddels te koud geworden 
om te spelen. We hebben het afgelopen jaar 21x 
op de banen een balletje gegooid. We waren er 
in de zomer bijna elke dinsdagmiddag wel te 
vinden. Maar een enkele keer werd het af-
gezegd omdat het veel te warm was. Maar… 
over de afgelopen zomer mogen we niet klagen. 
Volgend voorjaar hopen we weer te kunnen 
spelen en zien graag dat er wat meer mensen 
aan deze leuke bezigheid willen meedoen. 
 
Tot slot willen we onze leden met hun familie 
en vrienden hele fijne kerstdagen wensen en 
voor 2019 veel geluk en gezondheid! 
 
Het bestuur van de Seniorenvereniging: 
Henk Harkema voorzitter 
Antje Nijp secretaris 
Henk Zwart penningmeester 
Tiny Bos activiteitencommissie 
Jannie Bos algemeen bestuurslid 
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Voor leden is het gebruik van onze eigen aula gratis. 
 

Alle jaarbedragen zijn aangepast en verhoogd. 
 

Pakket 1: € 2.000,-        Pakket 2:  € 3.500,-     
18 jaar €      20,-        18 jaar  €      30,-         
26 jaar €      60,-            t/m 65 jaar   €      95,-          
t/m 65 jaar €      60,-            Daarna  €      45,-     
Daarna €      30,-            
 

                Pakket 3:  € 4.000,-            Pakket 4:   € 5.000,- 
                18 jaar  €     35,-     18 jaar €     55,-   
                t/m 65 jaar     €   100,-         26 jaar €   130,- 
                Daarna   €     55,-          t/m 65 jaar €   130,- 
    Daarna €     65,- 
  
 

Het is mogelijk om vanuit het Zalencentrum Dordt aan de 
Vastenow 3 uw begrafenis of crematie in zijn geheel te 

regelen. Tevens is het mogelijk om vanuit hetzelfde 
Zalencentrum een technische crematie te verzorgen. 

 

Leden informatie/registratie: Ledeninformatie/aulabeheer: 
G. Wisman, tel 0591 390270 J. Wever, tel 0591 390220 
b.g.g.  06 15698677 b.g.g. 06 29158160 
gerrit.wisman@ziggo.nl h.o.wever@planet.nl 
  

Alle informatie is ook te vinden op onze website:    
 

www.eertuwedooden.nl 

Begrafenis– en crematievereniging EERT UWE DOODEN 
Nieuw-Dordrecht/Barger-Oosterveld 

Auto en Bandenbedrijf Drent 
Verlengde Oosterdiep wz 52 Bargercompascuum 

Tel:349312  garagedrent@kpnmail.nl   

www.autodrent.nl 
APK Accu's, banden, uitlijnen, remmen enz.... 

Kleine beurt en grote beurt 

AUTOBANDEN: zomer/winter alle merken 
nergens goedkoper en levenslange garantie! 

 

Aanbieding all season banden 

Waarom nog 2x per jaar banden wisselen als je 
ook een goede all season band kunt krijgen voor 

een scherpe prijs, en dan ook nog met 
levenslange garantie!! 

 
Voorbeelden 4 seizoenenband:  

(Prijzen zijn vanaf en incl. Montage, BTW, 
balanceren en levenslange garantie) 

13 inch € 53,-, 14 inch € 55,-, 15 inch € 60,-, 
16 inch € 71,- en 17 inch € 79,- 

 

UITLIJNEN:  
trekt uw auto, banden lopen scheef af?  

 
Laat uw auto door ons vakkundig uitlijnen!

n wij goede gebruikte 

zomer- en winterbanden vanaf 25,- all-in 

 Trouwreportages  

 Newbornfotografie 

 Cakesmashfotografie 

 Portretfoto`s 

Hennie  
Huizinga  
Fotografie 

Zou je ook een fotoshoot willen, neem dan contact 
op via email of telefoon. 
 
Hennie-Huizinga Fotografie 
Barnar  100, 2678 EX  Barger-Oosterveld 
Tel:  06 55774978        Email: ap.hennie@gmail.com 
 

Kijk ook op mijn facebook (huizinga-fotografie) of 

website:      www.huizinga-fotografie.nl 

mailto:Tel%20.0591-349312%20garagedrent@wanadoo.nl
http://www.autodrent.nl/
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                      Terugblik 2018 
 

Met een gezellige toost begonnen we het nieuwe jaar, ons bestuur had een mooi programma klaar. 
Van het verenigingsjaar wat nu achter ons ligt, breng ik de verrassende bijeenkomsten in zicht. 
 
Ze is al vaker bij ons geweest, het blijft leuk als zij uit haar boek voorleest. 
Over ‘stokstoet en wien’ of ‘spoken in het bos’,  
       mevrouw Stokker kan mooi vertellen, gaat helemaal los. 
Tot slot heeft ze een mooi gedicht verteld, door ons gewaardeerd, ’t ging over Barger- Oosterveld. 
 
Het thema was ‘voorkomen is beter dan genezen’, mevrouw Compagne vertelde over gezonder leven. 
Verder over cholesterol en vezelrijk eten, en wat belangrijk is om van geneesmiddelen te weten. 
Ze gaf nog een praktische tip, daarover was zij heel gewis, ‘test eens hoe veilig uw badkamer is’.  
 
Een avond spelletjes doen is ook altijd raak, het brengt hilariteit en plezierig vermaak. 
Plots werd het spel onderbroken, we werden blij verrast, speciaal voor ons kwam een bijzondere gast. 
Een fantastische zangeres die zingt vanuit haar hart,  
                                                                           wat heeft ze mooi gezongen, onze ‘eigen’ Isa Zwart. 
 
Of we nou in de Barnstee zijn of op de fiets,  het ontbreekt ons werkelijk aan niets. 
We fietsten naar Klijndijk voor een gezellig onthaal, van koffie met gebak, bij Thijs en Aafke in de zaal. 
Daarna gingen we in een rustig tempo, naar de Beeldentuin Zwakanaga in Exloo. 
We zagen borders met bloemen van lichtroze tot dieppaars en veel beeldhouwwerk van kunstenaars. 
In de galerie stonden objecten van glaswerk en keramiek, het bezichtigen van deze kunst was uniek. 
Door het bos terug, maar nog lang niet uitgeteld, kwamen we rond vijf uur aan in Barger-Oosterveld. 
Bij Melody waren snel de tafels en stoelen bezet, om te gaan genieten van een heerlijk buffet. 
 
Mevrouw Scholte liet ons met een wichelroede kennismaken,  
       ook doet zij kruidentherapie en andere gezondheidszaken. 
In de Barnstee wichelden wij door alle hoeken, zo konden we onze energielijn op gaan zoeken. 
Elektrische straling en wateraders vind je met gemak,  
       door wichelroede van koperdraad of hazelaartak. 
 
Stoppen met alle diëten,  de schijf van vijf is belangrijk om te weten. 
Want van diëten word je moe, zo sprak mevrouw Conijn ons deze avond toe. 
We proefden haar zelfgemaakte bananenbrood, pindarotsjes met rode bes en ongebrande noot. 
Een toast met ei, paprika en vis, tot slot deden we een gezondheidsquiz. 
Zo hebben we veel geleerd, over vetten die goed zijn of verkeerd. 
 
Ineens gaat het snel, is bijna voorbij het oude jaar, we komen nog één keer gezellig bij elkaar. 
Dan is het Kerst, zitten aan tafel, de boom schijnt z’n licht en luisteren naar een verhaal of gedicht. 
Zingen een lied, eten en lachen en na deze mooie uren  denk je, dit zou eeuwig mogen duren. 
 
Voor de fijne avonden en het fietsavontuur  
zeggen alle leden heel graag BEDANKT aan ons bestuur. 
 
Greetje Wübkes 

en 
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Splitting 47 

7826 CN  
 Barger-Oosterveld 

Emmen 
Tel: (0591) 62 22 42 

NU OOK 
SPREEKUUR IN 
DE BARNSTEE 

IN  
BARGER-

OOSTERVELD! 

Onze verloskundige zorg is: 
 
… kleinschalig  
… dichtbij huis  
… laagdrempelig  
 
Met onze begeleiding kun je in  
het ziekenhuis bevallen of thuis.  
Net waar jij je het prettigst voelt. 
 
 
We bieden ook avondspreekuur aan en echo's  
worden gemaakt op de praktijk. 
 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.vollemaan.info of bel 06– 13455229 
 

Yvonne Eikens, Lorette Heller, Herma Ebbers 

voor 

http://www.vollemaan.info/
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Wist u datjes over de Kerstboom 
-In India worden met Kerst geen kerstbomen, maar 
bananenbomen versierd. 

-In de Oekraïne hangen ze niet alleen kerstballen, maar ook 
nepspinnen in de boom. Volgens een oude legende brengt het 
geluk… 

- In de 17e en 18e eeuw in het Zuidwesten van Duitsland 
kerstboemen aan het plafond werden gehangen. Dat ze dit 
deden zodat de kleine kinderen er niet bij konden. 

- De kerstboom in New York is 23 meter hoog en heeft 
 30.000 lampjes. 

- De hoogste kerstboom van Europa staat in Lissabon;  
deze is 76 meter. 

- De duurste kerstboom staat in Abu Dhabi; deze  
is behangen met goud,  parels en diamanten. De boom  
is 14 miljoen euro waard! 

elkaar. 
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   Kinder en zo 

1=kerstboom, 2=kaars, 3=rendier, 4=ster, 5=kado, 6=bel 

Maak de puzzel aan de hand van 

de tekeningen! 

WINTERMOPJES 

In december zwemt Jantje in de zee. 
“w-w-w-wat heb ik het k-k-k-koud zeg! Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan!” 

 

Hoe komt het dat de Kerst-man nooit vooruit gaat?  
Hij roept altijd hohoho! 

 

 

Wat vind je wel in december, maar 
niet in andere maanden van het jaar? 

 

Welk klokje geeft wel de tijd aan 
maar niet de uren?  

 

de letter D 

een sneeuwklokje                                         
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Kleurplaat 

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en lever ‘m in bij de Barnstee. Zet hierboven je naam,  

leeftijd en adres. De winnaar van de vorige keer vind je op de volgende pagina! 

Naam: 

 

Adres:             Leeftijd: 
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De winnaar van de Kleurplaat in de vorige Dorpskrant zie je hier boven! 

Gefeliciteerd!  Je mag je prijsje bij de Barnstee halen! 

Deze prachtige kleurplaten zijn ook in kleur te bewonderen!   
U vindt deze Dorpskrant namelijk ook op www.barger-oosterveld.nl (in het mapje ‘Dorpskrant’) 

Winnaar van de kleurplaat uit de vorige Dorpskrant! 

warme 
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Sportverenigingen: 
 

Sporthal Meerdijk Tel. 621421 
 
SVBO, Handbalvereniging 
Gheijne@planet.nl 
 
SVBO, Voetbalvereniging  Tel. 624853 
email@vvsvbo.nl, www.vvSVBO.nl 
 
de Tempeliers, Ruitervereniging Tel. 626863 
J.Schrik-Stegeman@hccnet.nl 
 
VVBO, Volleybal 
 Ilona Benes: 06 30645944 of 0591 394866  
 

Scholen: 
 
St. Gerardusschool Tel. 622465 
stgerardus@primenius.nl 
 
O.b.s. Op ‘t Veld Tel: 629364 
administratie@obs-optveld.nl  
 

Buurtsupport: 
Contact: Paul Steffens, tel. 0591-313903 
p.steffens@buurtsupport.nl 

Belangrijke informatie: 
 
Alarmnummer   112 
 
Huisartsenpost   0900 1120112 

Scheper Ziekenhuis   691911 

Politie   0900 8844 

Brandweer Emmen   685345 
 

Dorpsagent:  Lineke Gienger, Tel. nr.: 0900-8844  
lineke.gienger@politie,nl 

Wijkverpleegkundige (i.o.) : Kirsten Oldenhuis 

koldenhuis@tangenborgh.nl  tel: 06 10303873 
 

Defibrillatoren (AED) in Barger-Oosterveld:  

24 uur per dag bereikbaar: 

 Fam. Oldenhuis (bij voordeur), Willem Grolstr. 24 

 Barnstee, Barnar 5 

 R.K. Kerk, Splitting 142 

 Fuhler, Handelsweg (bij ingang aan het hek) 
 

Bereikbaar tijdens openings– en trainingsuren: 

 Kantine SVBO, Parkstraat 1 

 Sporthal Meerdijk 

 Autobedrijf HaBo, Handelsweg 8 

 De Groot Installatiegroep, Navigatiestraat 3  

Website Barger-Oosterveld:  

www.barger-oosterveld.nl 

 

Barnstee info@barnstee.nl. Tel: 624599.www.barnstee.nl 
Voorzitter: Herman Hemel, Beheerder: Eddie Knorren 
  
Carnavalsvereniging de Zeskante steen 
M. Siekman, tel. 06 24138892, mjsiekman@hotmail.com 
  
Culturele Commissie culturelecommissieboveld@gmail.com 
 
Dorpsteam Contact: j.lubberts@emmen.nl.  
  
Dweilorkest ‘Dinges’ 
Telefoon: 06-14059645, dweilorkestdinges@gmail.com 
www.dweilorkestdingesemmen.nl 
  
EHBO vereniging Barger-Oosterveld 
ehbobargeroosterveld@live.nl, F. Oldenhuis  
tel: 0591-620363 www.ehbobargeroosterveld.nl  
  
Gemengd zangkoor “het Flintenkoor” 
Secr.: Onne Postma, Ronerbrink 3, Emmen.tel 618362 
  
MiVeBa, Middenstandsvereniging Barger-Oosterveld 
H. Lubbers Tel: 625111 
  
MTB, Motorclub Barger-Oosterveld 
Voorzitter: Jos Sijbom. Tel: 315261, sijbom@ziggo.nl 
  
Muziekvereniging de Orreblaozers 
D. Prinsen Tel. 354375 
EGMprinsen@planet.nl, www.orreblaozers.nl 
  
Muziekvereniging Volharding 
J. Möhlmann, tel. 06-54384629 
Info@muziekvereniging-volharding.nl 
  
OCBO, Oldtimerclub Barger-Oosterveld 
info@ocbo.nl, www.ocbo.nl,  
Secretaris: Marcel Schepers, Iemenkörf 5 
  
Plaatselijk Belang—Voorzitter: H. Gerdes 
Secretaris L. Mangnus Tel. 629643, leomangnus@live.nl 
  
R.K. Kerk St. Gerardus Majella 
Splitting 142, 7826 CT Emmen, stgerardus@hetnet.nl 
Parochiesecretariaat tel. 622404,  
Geopend op dinsdag en donderdagmorgen van 9.-12. 
  
Seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o. 
Secretariaat: Tel. 853359, Willem Grolstraat 120 
  
Toneelvereniging Barger-Oosterveld 
Tiny Jansen, tel. 620296. U vindt ons op Facebook! 
  
Uitvaartvereniging H.B.S. info@uitvaartverzorginghbs.nl 
  
Vogelvereniging de Lustige Zangers 
G. Jansen Tel. 06 12493643 
  
Vrouwenvereniging Barger-Oosterveld e.o. 
Voorzitster Tina Post Tel. 621789 
  
IJsvereniging ‘Hou Vol’ D. Schomaker Tel 646014 
  
de Zonnebloem  
Voorzitster Sandie de Leeuw-Fuhler, 06 40121250 
Secretaresse Tilly Mangnus, Tel. 629643 

Wijzigingen/toevoegingen graag melden aan de 
redactie; dorpskrant.bo@gmail.com of tel: 624599.   

Verenigingen/instanties Barger-Oosterveld 

mailto:j.lubberts@emmen.nl
http://www.ehbobargeroosterveld.nl/
mailto:leomangnus@live.nl


 

PROGRAMMA 

! 


