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Februari 
 

 21 Bingomiddag SBO e.o. 
 23 Seniorenmiddag  Zeskante Steen 
 27 Bezoek de Horst Zeskante Steen 
 28 Bezoek de Trans Zeskante Steen 

 
 

Maart 
 
 
 

 01 Karrenbouwersavond Oale Stee 
 02 Kindercarnaval Melody 
 02 Kleintje Carnaval Melody 
 03 Grote optocht Zeskante Steen 
 05 Ziekenbezoek Zeskante Steen 
 05 Slotavond Crazy Times 
 06 Haringhappen Oale Stee 
 07 Spellenmiddag SBO e.o. 
 12 Harmke Diepenbroek Vrouwenver. 
 21 Bingomiddag SBO e.o. 
 30 8e Melody Music Festival  Melody 

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 2018 

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  
               6 en 14 april. 
        Wij ontvangen  uw 
         kopij graag uiterlijk 

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

                    JAARGANG 37, NUMMER 1                  FEBRUARI 2019 

 

 

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, 
 
Voor u ligt de eerste Dorpskrant van 2019.  
Dit is al het 37ste jaar dat de Dorpskrant wordt uitgebracht. 
Dat is wel een prestatie, of niet dan? 
 
In deze krant vind u alle informatie over de komende 
carnavalsperiode. Verder zijn er natuurlijk weer de 
rubrieken die u van ons gewend bent.  
 
We hadden in de kersteditie een oproep gedaan aan de 
jeugd om een stripverhaal te tekenen. Helaas is hierop geen 
enkele reactie binnengekomen. Jammer!  
Maar er zijn wel weer een heleboel mooie kleurplaten binnen 
gekomen. De winnares, Lynn, heeft de kerstkleurplaat 
gekleurd en daarna beplakt met dotjes watten als baard, als 
bolletjes aan de kerstmutsen en aan de polsen en enkels. 
Heel mooi gedaan, Lynn!!! 
 
Kent u iemand die in het zonnetje moet worden gezet in de 
Dorpskrant? Een geboorte of een jubileum? Laat het weten! 
 
Wij wensen u weer heel veel leesplezier! 
De redactie, Lizette, Guusje en Antje 

 

Agenda 2  

Voorwoord 3 

Plaatselijk Belang 5 

In de Beugel 7 

Vrogger 9 

AED’s in ons dorp 11 

Recepten 13 

Ingrid Planken 15 

Gedicht: Cath S. 15 

OBS Op ‘t Veld 17 

Seniorenvereniging 19 

Zonnebloem 21 

Zieken en Ouderen 21 

Puzzel 23 

Vogeltjes 24 

St. Gerardusschool 25 

Heel veel vragen aan 27 

Nieuws van ‘t Schoolpad 29 

Vind ik leuk! 31 

Carnavalsposter 32 

Carnavalsinformatie 33 

Bijzondere Barger- 

Oostervelders 35 

Carnavalstips 37 

Toneelver. BO-veld 39 

Kinder & zo 40 

Kleurplaat 41 

Winnaar kleurplaat 42 

Verenigingen e.d. 43 

 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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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 
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We zijn alweer in 2019 ! De jaren vliegen voor-
bij. De jaarwisseling is voor zo ver ons bekend 
goed verlopen. Er was indrukwekkend veel 
mooi siervuurwerk. Over vuurwerk gesproken 
het volgende: Ik heb eerder melding gemaakt 
van het plan om ca. 9 ton vuurwerk op te slaan 
op ons bedrijventerrein. De Gemeente heeft  
hiervoor afgelopen zomer een vergunning ver-
leend. We hebben hiertegen bezwaar inge-
diend. E.e.a. is in strijd met het bestemmings-
plan en we vinden dat te gevaarlijk gezien de 
omwonenden en de aanwezige activiteiten. 
We zijn bij de bezwarencommissie ( Commissie 
van Advies voor de Bezwaarschriften) geweest 
en hebben daar onze bezwaren toegelicht. Deze 
Commissie heeft onze bezwaren gegrond ver-
klaard en de Gemeente geadviseerd haar besluit 
om een vergunning te verstrekken te herover-
wegen. Tot onze grote teleurstelling zet de Ge-
meente haar besluit toch door! Wethouder van 
der Weide heeft ons hierover telefonisch hun 
besluit toegelicht. De argumenten waren verre 
van overtuigend. Kennelijk kan het College van 
B & W zo maar zonder instemming van de Ge-
meenteraad het geldende bestemmingsplan 
aanpassen. Wij en de Gemeenteraad hebben de 
nodige tijd besteed aan de bestemmingsplannen 
maar kennelijk vindt  het College van B & W 
dat niet belangrijk. Ze doen hun zin zonder ons 
vooraf te raadplegen. Over luisteren naar de 
bevolking gesproken! 
De afspraak is dat de Gemeente vooraf de   
Overlegpartners informeert over dergelijke 
besluiten; dit is ook niet gebeurd! We bekijken 
nu hoe we verder actie nemen om deze opslag 
tegen te gaan. Zo, dit was het grote ongenoegen 
waarmee we 2019 zijn ingegaan. 
 
Gelukkig zijn er ook prettigere zaken. Terwijl ik 
deze bijdrage schrijf wordt de bouw van de  
Hooimijt afgerond. Een prachtig podium in ons 
centrum. We zijn nu druk met de aanschaf van 
een infodisplay die we willen aanbrengen bij de 
hooimijt. Op deze display kunnen alle berichten 
(excl. reclame) van verenigingen worden 
geplaatst. 

Verder komt er een tweede snelheidsmeter aan 
de Verlengde Splitting.  Het beheersen van de 
verkeerssnelheden blijft een punt van zorg. We 
hopen dat een tweede meter weer iets bijdraagt 
in de beheersing van de snelheid. Natuurlijk 
blijven er altijd bestuurders die zich niet aan de 
regels houden ; snelheidscontroles blijven dus, 
inclusief bekeuringen. 
 
Over de bouwplannen aan de Sint Gerardus-
straat heb ik nu nog geen verder info. De IJsclub 
bestudeert  de mogelijkheden nu zij het aanbod 
hebben gekregen om de grond in eigen bezit 
te krijgen. Zij hebben hiervoor groen licht 
gekregen op hun ledenvergadering. 
 
Eind januari hebben we weer Uitvoeringsover-
leg met de Gemeente . Hopelijk krijgen we dan 
duidelijkheid over wanneer de toegezegde 
tafel/bank komt bij de jeu de boulesbanen komt 
en wanneer de bank langs de wielerbaan komt. 
 
De Gemeente beraadt zich intern over ons ver-
zoek om een oversteek te realiseren over de 
Splitting op de hoek met de Oosterveldsestraat. 
Eind januari wordt ons de uitslag van dit 
beraad meegedeeld.  
 
We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden 
nu twee bestuursleden zijn uitgetreden. 
Harrie Schürmann heeft  zijn bestuurslid-
maatschap na ca. 30 jaar om gezondheidsreden 
beëindigd. We zijn Harrie zeer erkentelijk voor 
zijn geweldige inzet . Van Herman Gerdes heb-
ben we al afscheid genomen tijdens onze Alge-
mene Ledenvergadering. 
 
We zij nu nog met 6 bestuursleden en dat is te 
weinig !       
 
Namens het bestuur van het 
Plaatselijk Belang, 
 
Leo Mangnus.   
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Winkel open dinsdag t/m vrijdag 

van 9.30-17.30 uur 
Splitting 113 BOVeld  

Emmen 
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Zo, hier komen mijn eerste hersenspinsels van 
dit jaar, want voor denken heb ik tegen-
woordig tijd genoeg omdat ik, zo als jullie 
weten met pensioen ben. Maar achter de PC 
van de Baas zitten om mijn column te tikken is 
een leuke en nuttige tijdsbesteding.  
Het is nu weer wintertijd maar misschien was 
dit wel de laatste keer dat de tijd verzet werd 
want daar zijn ze over bezig heb ik gehoord. 
Wat mij betreft hoeft dat domme gedoe niet 
maar ja mensen hebben zo af en toe rare ideeën 
waar ik mijn kop niet over wil breken.  
Waar ik wel over na zit te denken is wanneer 
ik onze Upton (mijn opvolger) achter de PC 
van de Baas laat kruipen om mijn taak over te 
nemen om deze column in de Dorpskrant te 
gaan tikken, want tegenwoordig kijkt hij al 
stiekem over mijn schouder mee hoe ik dit doe. 
Ik denk dat hij in zijn 1e column begint met hoe 
de levensloop van een Geleidehond is.  
 
De Kerst, oud en nieuw zijn weer achter de rug 
maar toch hoop ik nog steeds op een witte 
wereld met veel sneeuw en strenge vorst. Onze 
weerman uit Friesland heeft een strenge 
vorstperiode voorspeld en hij had het zelfs 
over zo’n 20 graden vorst dus dat wordt als Ik 
hem mag geloven br br ijskoud.  
 
Ik weet dat het voor de ouderen lastig is, dan 
moeten de jongeren maar eens de handen met 
sneeuwschuivers uit de mauwen steken om 
het voor deze groep mensen veilig en ge-
makkelijk te maken, wat zeker ook voor de  
Gemeente geldt want die vinden heb ik het 
idee maar zo zo. Het onnuttig sneeuwvrij 
maken van de wielerbaan op de Meerdijk is 
tijdverspilling en daar wordt niemand blij van. 
Laten ze die energie maar steken in bijvoor-
beeld binnenwegen in de wijken want op de 
Meerdijk kan dan een ieder die van sneeuw-
pret houdt zich uitleven. Dat zoutstrooien van 
de Gemeente laat ook duidelijk te wensen over 
want in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 
18 januari had het ‘s avonds geregend, ‘snachts 
gevroren en ‘s morgens waren de fiets/voet-

paden op veel 
plaatsen spiegelglad 
vooral waar het regen-
water van de vorige avond bevroren was.  
Upton die op het werk van de baas voor het 
raam ligt heeft ‘s morgen enkele glijpartijen 
gezien en een collega van de Baas die niet door 
het centrum mocht fietsen omdat er markt is, 
zei dat het fietspad langs de Hondsrugweg ook 
plaatselijk erg glad was dus Gemeente: 
strooien als het moet is mijn devies want de 
techniek weet het tegenwoordig toch allemaal 
zo goed als je iedereen mag geloven. 
 
Met mijn gezondheid gaat het niet zo goed 
want ik verlies behoorlijk veel gewicht de 
laatste tijd, mijn botten zijn goed te voelen en 
ik val in. Ik woog altijd zo’n 37 á 38 kilo, in de-
cember 35,5 en op 17 januari woog ik nog maar 
33,7 kilo dus niet goed toch? Nu ik dit zit te 
tikken is voor mij de medische molen beginnen 
te draaien want eerst moet er urine van mij 
naar de Dierenarts gebracht worden (hopelijk 
kunnen ze daar iets uit halen) als dat niet vol-
doende is moet er bij mij bloed geprikt woeden 
voor verder onderzoek en ik hoop maar dat ze 
dan weten wat er aan de hand is want van die 
onzekerheid krijgen de Baas en het Vrouwtje 
de kriebels. Die onderzoeken duren voor je ge-
voel altijd te lang en nu maar hopen dat het 
niets ernstigs is zodat het met medicijnen 
onder controle gehouden kan worden.  
De Baas en het Vrouwtje zijn wel heel erg rea-
listisch want ze gunnen mij nog een leuk leven 
zonder pijn en geen lijdensweg omdat de rest 
van mijn leven hondwaardig moet blijven. Ik 
vind het ook allemaal nog zo gezellig hier bij 
de Baas, het Vrouwtje, ons draakje Nora en 
Upton want die laatste is een echt stoeikame-
raadje voor mij waar ik erg blij mee ben want 
hij houdt mij jeugdig en actief. 
  
Zo, ik plof nu maar in mijn mand 
voor de verwarming en hier dan 
een Poot van Obeliks 
 de gepensioneerde Geleidehond 
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Ben Wösten uit Ommen, oud-inwoner van Barger-Oosterveld, 

is nog steeds erg betrokken bij Barger-Oosterveld. In de rubriek 

’Vrogger’ leest u de herinneringen van hem aan het Barger-

Oosterveld van vroeger. 

Een schoon verhaal 
Een wereld zonder zeep zou een vreemde 
wereld zijn. Geen zeep voor ons huis, geen 
zeep voor onze kleding en geen zeep voor 
ons lichaam. 
 
Dit overkwam ons allemaal in de oorlog. Alle 
voorraden zeep waren op omdat de oorlog te 
lang duurde. Mijn moeder kon nog een beetje 
gebruik maken van een paar blokjes van die 
harde Sunlight zeep.  

U allen wel bekend, 
denk ik. Maar er 
was dus ook geen 
waspoeder meer. Ik 
weet nog dat ze 
schijfjes sneed van 
zo’n blokje Sun-
light in de wasketel 
om de kleding mee 
te wassen. Uitein-
delijk kwam de 
bevrijding en was 
de ellende wat zeep 
betreft grotendeels 
voorbij.  

 
 
Ik zie nog mijn 
moeder toen ze 
eindelijk weer 
eens een stukje 
luxe toiletzeep 
had. Ik heb nog 
steeds het beeld 
voor ogen dat ze dat zeepje voor de neus hield 
om de lekkere parfumlucht te ruiken. Vooral 
voor vrouwen was en is dat toch belangrijk. 
Mijn moeder kon er althans heerlijk van ge-
nieten.  
 
Maar wat is zeep eigenlijk en waar komt het 
vandaan? Zeep is net zo oud als de Drentse 
hunebedden en de Egyptische piramiden. In 
beide zijn scheermessen gevonden.  Dat im-
pliceert dat ze bekend waren met scheerzeep.  
De eerste rendier-jagers die eeuwen geleden 
trokken door wat nu Barger-Oosterveld heet, 
waren waarschijnlijk nog niet bekend met 

zeep.  
Het is niet helemaal bekend wie zeep heeft 
uitgevonden. Er wordt beweerd dat het de Ro-
meinen, de Feniciërs, de Galliërs dan wel de 
Germanen zouden zijn, maar dat zijn gissing-
en. Het oudste zeepnieuws werd opgetekend 
door Plinius de Oude in het jaar 79 voor 
Christus.  
In zijn geschreven encyclopedie “Naturis His-
toria” vermeldt hij een zeep die ge-maakt was 
van geitenvet en as. De Galliërs (voormalige 
bewoners van wat nu Frankrijk is) gebruikten 
zeep als haarverfmiddel. 
Een soortgelijk product gebruikten de Ger-
manen die het ook als pommade toepasten. Bij 
de lichaamsreiniging gebruikten ze toen nog 
geen zeep, maar warme en koude baden en 
oliën en zalven. 

 
De grootste geneesheer van de Oudheid, Gale-
nus noemde zeep voor het eerst als rei-
nigingsmiddel. Sinds de zevende eeuw was de 
zeephandel geconcentreerd in de Italiaanse en 
Zuidfranse havenplaatsen.  
In de 15e eeuw was Venetië de voornaamste 
zeepmarkt. Een paar eeuwen later moesten zij 
hun dominerende positie afstaan aan Savona,  
Genua en Marseille. 
 
Maar hoe zat het met de Nederlandse zeep-
bereiders? Een zekere Jan Wagenaar in Amster-
dam, stadshistorisch schrijver van beroep, 
maakte gewag van het feit dat Amsterdam 
reeds in de 15e eeuw verscheidene zeepziederi-
jen had.  
In 1523 gold er een voorschrift dat elke 
zeepzieder op alle 
zeepvaten, die hij uitgaf of 
verkocht, zijn eigen per-
soonlijke merk moest laten 
branden. Van elk zeepvat, 
met een gloeiend ijzer van 
het zeepziedermerk voor-
zien, viel voortaan de maker 
van de zeep af te lezen en 
op hem kon dus ondeug-
delijkheid van het product 
worden verhaald. 
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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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AED staat voor Automatisch Electrische Defibrillator. 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme  

weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische 

schok.  Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo.  Een AED 

is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen.  Dit resetten noemen we 

defibrilleren.   Een AED is van levensbelang  bij een hartstilstand!    

Weet u waar in ons dorp de  AED’s hangen? 

24 uur per dag bereikbaar: 
 Fam. Oldenhuis, Willem Grolstr. 24 (bij voordeur) 
 Barnstee, Barnar 5 
 R.K. Kerk, Splitting 142 (buiten bij zijdeur) 
 Fuhler, Handelsweg (bij ingang aan hek) 
 
Bereikbaar tijdens openings– en trainingsuren: 
 Kantine SVBO, Parkstraat 1 
 Sporthal Meerdijk 
 Autobedrijf HaBo, Handelsweg 8 
 De Groot Installatiegroep, Navigatiesstr. 3 

 
Alle AED kasten zijn vrij toegankelijk en zonder slot 

Hoe werkt nu zo’n AED? 

Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer moet plakken. Als dat 

gebeurd is, analyseert de AED het hartritme en je krijgt precies te horen wat je moet  doen: door-

gaan met reanimeren of op de knop drukken om een schok toe te dienen. 

De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat of als iemand bewusteloos is, maar 

het hart goed functioneert.   

Iedereen mag een AED gebruiken. Maar het is wel beter om dit te leren en oefenen tijdens een 

reanimatiecursus.  

Je leert hoe een AED werkt en je oefent met het aansluiten en bedienen. Als je dan een keer echt 

een AED moet gebruiken geeft dat zekerheid en gaan er geen kostbare mi-

nuten verloren.  

Wilt u ook een reanimatiecursus volgen? Neemt u dan contact op met: 

EHBO Vereniging Barger-Oosterveld 

Willem Grolstraat 24 

7826 EP Emmen ehbobargeroosteveld@gmail.com  

mailto:ehbobargeroosterveld@gmail.com
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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 

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 

http://www.sknn.net/
mailto:Tel%20.0591-349312%20garagedrent@wanadoo.nl
http://www.autodrent.nl/
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Zwolsche stoof  
van Jonnie Boer 
Ingrediënten 4 personen 

 
- 850 gram rundersukade (of riblappen) 
- 1 prei 
- 1 ui 
- 1 wortel 
- 2 el Zwolsche stoof (kruiden) 
- 1 potje zilveruitjes 
- 4 el balsamico azijn 
- 2 dl rode wijn 
- 6 dl runderbouillon 
- zonnebloemolie (of olijfolie) 
- 150 gram roomboter 
 

Bereidingswijze 
1. Snijd de prei en wortel fijn en snipper de ui. 
Snijd het vlees in stukken van ongeveer 2 cm. 
2. Verhit in een pan olie en bak hierin het vlees 
rondom bruin. Schep het vlees uit de pan. 
3. Bak in de pan de fijngesneden groenten. Blus 
dit af met rode wijn en laat dit iets verdampen. 
Voeg hierbij de balsamico azijn, Zwolsche Stoof 
en het gebakken vlees. 
4. Voeg bouillon toe en doe de deksel op de 
pan. Laat het vlees ongeveer 3 uur, op zacht 
vuur, gaar sudderen. 
5. Voeg de boter aan het vlees toe en laat de 
stoof nog even doorkoken. 
6. Voeg als laatste zilveruitjes toe en verwarm 
minimaal 10 minuten. 

Dit gerecht is ideaal om van te voren te maken. 
En juist voor het carnaval een ideale bodem 
voor een feestavond.  

Monsieur Carnaval 
 
Aan het einde van het carnaval, dat verdriet 
van het weten dat dit hele feest zich pas het  
volgend jaar zal herhalen..., maar we zijn hier 
om het te veranderen!  
En om de aswoensdag op te vrolijken, hebben 
we een Absolut-wodka recept gevonden!!! 
 
Ingrediënten 
 
3 delen wodka 
2 delen cherrylikeur 
2 delen citroensap 
2 delen sinaasappelsap 
1 deel bananenlikeur 
1 plak banaan 
1 rode kers (maraschino berry) 
 
 
 
Vul een shaker met ijsblokjes en voeg alle in-
grediënten toe. Schud en zeef in een glas gevuld 
met ijsblokjes.  
 
Garneer met  
banaan en een marachino bes. 
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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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Kikkergezang. 

 

De grote vijver was dichtgevroren, 

de kikkertjes in de diepte verloren, 

konden niet kwaken en springen 

maar beloofden elkaar half in hun dromen, 

mochten ze eenmaal weer boven komen, 

dan zouden ze als nachtegalen zingen. 

 

Het dooide en 't ijs smolt aan alle kant, 

ze peddelden opwaarts en gingen aan land 

en zaten daar breed en eigen gereid 

en kwaakten net als in vroeger tijd. 

Ze konden weer dromen en springen 

en gingen als nachtegalen zingen!!!              Uit de “Oude Doos”  van Cath.S. 

 
Ingrid Planken heeft per 1 januari 2019 een hondentrimsalon geopend aan 
de Splitting 81 in Barger-Oosterveld. Met haar grote passie voor honden 
wilde ze al heel lang haar eigen salon beginnen. De wens werd alleen maar 

groter na het bezoeken van hondententoonstellingen waar ze kennis maakte met andere 
hondenrassen en mensen met dezelfde passie voor honden.  
 

Ingrid volgt op dit moment de Vakopleiding Hondentoiletteren aan het Huisdier Kennis 
Instituut. Een pittige opleiding met minimaal 80 dagen stage en zowel een theorie- als 
praktijkexamen. 
 

Bij Hondentrimsalon Passion for Dogs komt de 
hond op de eerste plaats komt en wordt deze met 
veel liefde en respect behandeld zodat u met een 
goed gevoel weer naar huis gaat. U bent van harte 
welkom om tijdens de behandeling te wachten in de 
salon met een kopje koffie/thee maar u mag 
natuurlijk ook de hond met een gerust hart 
achterlaten en weer ophalen op een afgesproken tijd. 
 

Voor meer informatie over o.a. prijzen en behandelingen: 

www.hondentrimsalonpassionfordogs.nl 
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± 40 OCCASIONS 
(Allerlei merken) 

 

Sint Gerardusstraat 151 
7826 CD Emmen 

Barger-Oosterveld   ~  Tel. 0591 622159 

 

 

“Verander van leefstijl door  
gezonde voeding & beweging” 

 

Als voeding en beweginscoach begeleid ik mensen met 
gewichtsproblemen. Maar ook voor andere vragen m.b.t. 
voeding en beweging kunt u bij mij terecht. Neem contact met 
mij op voor een gratis kennismakingsgesprek! 
Tevens wandelgroep. 

Marieke, Barnar 26 
Tel. 06-30373947 

info@mariekevoedingenbeweging.com 
www.mariekevoedingenbeweging.com 
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Thematisch werken  
 
Onlangs hebben we als team de keuze gemaakt 
om op de middagen volledig  thematisch te 
gaan werken. De kinderen werken op verschil-
lende nieuwe en verfrissende manieren aan 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en tech-
niek.  
 
Kinderen van groep 1 t/m 8 werken op hun 
eigen niveau aan hetzelfde project, individueel, 
in groepjes en klassikaal. Tegelijkertijd werken 
ze aan hun 21e -eeuwse vaardigheden: ze leren 
samenwerken, nemen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen prestaties, maken gebruik van 
ICT,  leren probleemoplossend denken, zijn 
creatief en kritisch, vergaren informatie online 
en uit boeken en communiceren en discussiëren 
met elkaar. Er worden betekenisvolle activitei-
ten aangeboden, waarbij veel ruimte is voor de 
belangstelling en de inbreng van kinderen.  
 
Dit past goed bij onze visie op ondernemend, 
ontdekkend, onderzoekend en talentvol onder-
wijs. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf 
via thematisch onderwijs. Want, wat je zelf 
ontdekt, onthoud je beter! 
 
We hebben een grote hoeveelheid informatieve 
boeken aangeschaft en een online programma, 
waarbij kinderen veilig informatie op internet 
kunnen zoeken. 
 

 
Net uitgepakt 
 
 

Talentmiddagen 
Er is weer een mooi nieuw aanbod voor de 
kinderen. Deze ronde van drie talentmiddagen 
kunnen kinderen op zoek naar hun talenten op 
het gebied van: 
 koken 
 techniek 
 mandala’s tekenen  
 programmeren met Ozobots 
 werken met speksteen 
 weven en borduren  
 

 
Techniek  
 
Moestuin  
Op dit moment zijn we bezig met 
voorbereidingen om in het voorjaar het werken 
in de moestuin weer op te pakken. We hadden 
al drie moestuinbakken in gebruik (op het 
speelterrein van de voormalige peuterspeel-
zaal), maar gaan dit uitbreiden. Daar schakelen 
we ouders en externen bij in.  
Wordt vervolgd. 
 
Nieuwsgierig? 
Bent u nieuwsgierig naar het onderwijs en het 
pedagogische klimaat op Op ’t Veld? Neem dan 
contact met ons op voor informatie en een  
rondleiding.  

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  

http://www.obs-optveld.nl
mailto:locatieleider@obs-optveld.nl
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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 

bereikbaar 

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 

Hatha Yoga in de Barnstee 
 

Donderdag van 19:00-20:00 uur  
en van 20:15-21:15 uur. 

 
Voor meer informatie: 

www.zachteryoga.nl 
 

Email: zachter-yoga@outlook.com 
Of bel: 06 83789493 

 
zachteryoga 

De maaltijdenservice van Pure Kost biedt u elke 
week een nieuw menu met mooie, verse 

gerechten variërend van Hollandse pot tot 
verrassende wereldgerechten. Ik kom deze 

maaltijden dagelijks bij u bezorgen. 
 

Benieuwd naar het menu van aankomende 
week?  

Bel gerust 06-15625330 en ik breng deze graag 
bij u langs. 

 

Kijk ook op www.purekost.nl  voor meer 

informatie of check de  Facebookpagina 
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De kerstmiddag voor onze leden was op 20  
december en was zeer geslaagd. Er waren zo’n 
80 leden aanwezig en het was heel gezellig in 
de grote zaal bij Melody. Er was live muziek. 
Eerder waren dat de Vier Neven, nu zijn dat na 
een wisseling van enkele bandleden, de Baco’s.  
We begonnen de middag met koffie en thee met 
een kerstkransje erbij. De middag werd muzi-
kaal begonnen met samenzang: Komt allen te-
zamen… Daarna speelde de band kerstliedjes, 

maar ook jaren 70 en 80 muziek. Zoals van de 
Cats, van George Baker, maar ook Duitstalig. 
In de eerste pauze werden lootjes verkocht voor 
de verloting. In de tweede pauze was de trek-
king. Er waren door de lokale middenstanders 
mooie prijzen meegegeven. Zo was er van 
Gringhuis een rollade en een verse worst, van 
de Spar en van Melody waardebonnen en van 
slagerij Bert Stanneveld vleespakketten, zoals 
speklappen, karbonades, rollades, droge en 
verse worsten. Zelfs van COOP-supermarkt 
van der Weide in Nieuw Dordrecht kregen we 
een boodschappentas vol. Van de Barnstee kre-
gen we een fles berenburg en van de Serre ook 
flessen drank. Dank aan alle middenstanders 
die de prijzen beschikbaar hebben gesteld. 

Tegen half vijf stopte de band ermee. We heb-
ben allemaal genoten van hun mooie muziek. 
Er werd vanmiddag ook nog gedanst.  
Antje Nijp werd door Tiny Bos op het podium 
geroepen en kreeg een kerststukje aangeboden 
voor het vele werk dat ze voor de vereniging 
doet. Dit werd zeer gewaardeerd door Antje. 

Een half uurtje later gingen we beginnen aan 
het stamppottenbuffet. Dat was echt heerlijk. 
Onze welgemeende complimenten aan de men-
sen van Melody.  
De bediening en het eten was perfect! Tegen 
zeven uur was de zaal leeg en kon ook het 
bestuur naar huis. 
 
————————————————————— 
 
Op 3 januari hadden we de nieuwjaarsvisite. 
Het gezellig met elkaar het nieuwe jaar vieren. 
De opkomst was met ruim 30 leden minder dan 
voorgaande jaren, maar er heerste een griepgolf 
in het dorp… 
 
De nieuwsbrief voor de leden is weer in het 
begin van februari bezorgd met daarin alle 
nieuwtjes, activiteiten die we gaan doen met 
daarbij de opgavestrookjes… Wat hebben we 
zoal in de planning? In februari is er carnaval 
middag voor de senioren bij Melody, in maart 
een spellenmiddag, in april de jaarvergadering 
en de paasmiddag bij Melody en de rest is nog 
een verrassing.  
Wilt u ook lid worden van onze gezellige 
vereniging? Neemt u dan contact op met het 
secretariaat. Telefoon 0591-853359. 
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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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U hebt het wellicht gemerkt: we zijn eind vorig 
jaar niet bij u langs geweest om via de Sinter-
klaaslijsten u een bijdrage te vragen voor onze 
Sint– en Kerstcadeaus. Voor een aantal vrijwil-
ligers was deze gang langs de deuren met een 
intekenlijst een bijna onoverkomelijk bezwaar. 
Daarom is besloten om hiermee te stoppen. 
Hierdoor hebben we natuurlijk minder inkom-
sten. Onze hoop is nu dat u straks in  het voor-
jaar, als we weer loten gaan verkopen, een extra 
lot zult willen aanschaffen. De bijdrage die u 
anders met de Sintactie had gegeven, kan dan 
misschien gestoken worden in één of meer extra 
loten. 
 

Nog even iets anders ter verduidelijking:  
de Zonnebloem is er voor mensen die door 
lichamelijke beperking of leeftijd in een 
isolement  dreigen te komen. De leeftijdgrens 
voor de echte doelgroep was eerder 80 jaar.  
Het aantal 80-jarigen groeit echter en deze men-
sen zijn vaak nog aardig mobiel. Daarom is 
besloten de leeftijdsgrens voor speciale 
Zonnebloemactiviteiten (reizen, Ziekendag, 

Sintcadeautjes) te verhogen tot 85 jaar.  
De gezellige middagen en picknicks kunnen 
door meer gasten worden bezocht. 
 

Zo’n gezellige middag staat gepland voor  
12 februari en onze gasten zijn ook weer uit-
genodigd door de Carnavalsvereniging. 
Verslag hiervan komt in de volgende 
Dorpskrant. Ik wens de carnavalvierders veel 
leut en plezier en ik wens iedereen een mooi 
voorjaar toe. 
 

Tilly Mangnus, 
secretaris Zonnebloem  

afdeling Barger Oosterveld 

Uitnodiging Voorjaarsmiddag 2019 
 

Op woensdag 24 april houden wij de Voorjaarsmiddag voor Zieken en Ouderen in de  
St. Gerardusparochie te Barger-Oosterveld. De voorjaarsmiddag begint om 11.00 uur en eindigt 
na een gezellig samenzijn in het  Parochiehuis om 14.00 uur.  
 
U krijgt niet meer een persoonlijke uitnodiging, maar via deze weg u bent van harte welkom!  
Wilt u de voorjaarsmiddag bezoeken? Wilt u zich dan voor 3 april a.s. opgeven bij Mieke of 
Sientje op één van de onderstaande telefoonnummers? 
De mensen die gehaald en gebracht moeten worden, kunnen ook even bellen met: 
 

 Mieke Möhlmann, Bargerholt 17, tel. 0591-629094 
 Sientje Schoenmaker, De Traden 11,tel. 06 42904169 
 
Mieke Möhlmann wil per 1 januari 2020 stoppen met haar 
werkzaamheden. Wie neemt het stokje van haar over?  
Voor informatie even bellen met Mieke. 
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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
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Noteer de oplossing hieronder en lever in bij de Barnstee.  
U mag de oplossing ook mailen naar:  dorpskrant.bo@gmail.com 
 
 

Naam:___________________________    Adres: _______________________________________ 

 

Oplossing: _____________________________________________________________ 

 De winnaar van de puzzel is:  dhr. E. Zijlstra 
 De oplossing was: de redactie wenst u een zorgeloos jaar, vol geluk, vriendschap en warme gezelligheid. 

U kunt het prijsje afhalen in de Barnstee. Van harte gefeliciteerd! 

 

* De uitkomst van 20 verticaal is de oplossing van deze puzzel. 



24 

  

 
 

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 

 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 

Denkt u ook aan de vogeltjes als het koud is? 

 

Het kost vogels in de winter veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 
graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten soms 10 procent 
van hun gewicht. Je kunt de vogels helpen door bijvoorbeeld de volgende tips: 

- Hang vetbollen en gedopte pinda’s op in een netje 

- Een slinger doppinda’s lijkt leuk, maar het kost vogels veel energie om de doppen 
open te pikken.  

- Speciale vogelpindakaas vinden ze erg lekker!  

- Merels en lijsters zijn gek op appels die een 
beetje rot zijn of op bevroren vruchten. 
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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 

Op de Sint Gerardusschool werken we met vrije 
teksten in alle groepen. Taal is namelijk meer dat 
alleen schrijven. Dat kan door te vertellen, 
tekenen, opschrijven en alle variaties die je daarbij 
kunt bedenken. Door het schrijven van vrije tek-
sten zijn kinderen heel gemotiveerd. Je schrijft im-
mers over iets wat je leuk vindt. Kinderen in de 
groepen 1 en 2 ervaren taal door een tekening te 
maken over wat zij beleefd hebben. Wanneer de 
juf of een kind uit een hogere groep het verhaaltje 
erbij laat schrijven, leert een kind dat je je ook kunt 
uitdrukken met letters.  
 
De kinderen willen dan graag een woord uit hun 
eigen verhaal naschrijven of stempelen en dat kan 
natuurlijk ook. Naarmate de kinderen in de hogere 
groepen komen, zijn de vrije teksten een vast 
onderdeel van het onderwijs. De kinderen maken 
hun tekst mooier door de tekst te illustreren, een 
tekening erbij te maken of door er een mooie lijst 
omheen te doen. De teksten worden dan ten toon 
gesteld.  De kinderen zij trots op hun creaties en 
leren tegelijkertijd. Hoe leuk is dat? Hieronder 
staan voorbeelden van vrije teksten uit groep 6. 
 
Ontsnapping uit de dierentuin 
Er was eens een dierentuin. De dierentuin was su-
per populair. Maar op een dag ontsnapten er twee 
dieren. Een giraffe en een pinguïn. Juf Marjolein 
heeft een grote tuin, dus ze kunnen zich wel in 

haar tuin verstoppen. De pinguïn 
en de giraffe zagen juf Marjolein 
naar buiten komen en verstopten 
ze zich snel achter de struiken. 
Nadat ze leuk gespeeld hadden 
in de tuin, liepen ze op straat. 
Toen gingen ze naar het restau-
rant. De pinguïn zei: "Zullen we 
met de die-ren in de dierentuin 
een grap uithalen?". "Goed 
idee!", zei de giraffe. Een half uur 
later liepen ze naar de bioscoop. 

Ze waren bij de bioscoop en gingen Frozen kijken. 
Na de film liepen ze naar de die-rentuin. De giraffe 
zei: "Dit was een hele leuke dag!". "Ja, spelen in de 
tuin van juf Marjolein, grappen uithalen, het was 
echt heel leuk.", zei de pin-guïn. "Morgen weer?", 
vroeg de giraffe. "Jazeker", zei de pinguïn.  
(verhaal van Mika en Merlijn) 

 
 

De inbraak in de dierentuin 
Er waren twee dieren ontsnapt uit de dierentuin. 
Een olifant en een tijger. Ze kwamen tegelijkertijd 
terug bij het hek. "Weet je waar ik ben geweest?", 
vroeg de olifant. "Nee", antwoordde de tijger. "Bij 
de snackbar.", zei de olifant. "Ik ben bij de 
speelgoedwinkel geweest.", zei de tijger.  
"Oh nee, het hek is dicht.", zei de tijger. "Hahaha.", 
lachten de katten die op het hek zaten. "Hoe 
komen we nu binnen?", vroeg de olifant. "Weet ik 
niet.", zei de tijger. "Ik weet 
hoe je binnen komt.", zeiden 
de katten. "Roep oehoeh-
oehoe." Dus dat deden ze. 
Toen kwam er een uil aan en 
deed het hek open. De tijger 
en de olifant renden zo hard 
als ze konden naar hun 
hokken. Net op tijd want de 
dierentuin ging open.  
(verhaal van Loïs en Robine)  

 

 
De ontsnapte hand-

bal en voetbal 
"Ik heb geen zin in de 
wedstrijd, jij dan?", 
vroeg de handbal. 
"Nee, ik heb er ook 

geen zin in, het doet zoveel pijn.", zei de voetbal. 
"Zullen we ontsnappen?", vroeg de handbal. "Ja, 
dat is een goed idee!", riep de voetbal. Ineens 
kwamen er andere ballen en riepen: "wij gaan niet 
mee!". "OK", zeiden de handbal en voetbal. Ze gin-
gen naar buiten en kwamen de pestkoppen tegen, 
de volleyballen. De grootste pestkop zei: "Wat doe 
je hier?" "We wilden even een frisse neus halen." 
en toen renden ze heel snel weg.  
 
Ze kwamen in de kleedkamer en de volleybal zei: 
"Misschien kunnen we door de WC, dat is de enige 
manier om te ontsnappen." "OK.", zei de voetbal. 
Ze spoelden zichzelf door de WC en ze kwamen 
uit in het riool. De handbal vroeg: "Zullen we op 
de trap klimmen?". "Ja!", riep de voetbal. Ze klom-
men de trap op en kwamen op straat voor de 
sporthal. Ze klommen over het hek. Ze gingen 
langs de pestkoppen en toen deden ze mee met de 
wedstrijd en zeiden tegen elkaar: "Dit is toch veel 
leuker dan ontsnappen!". 
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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 
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Heel veel vragen aan... 
Laura kreeg het stokje door van 

Mady Heijne.  

1.Heb of had je een bijnaam? Lautje, Lauri, Lau, Mama 

2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je 

ze? Feesten en lekker eten met familie en vrienden 

3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je 

het toch weer mooi om terug te komen naar BO-veld?  Een 

nachtje naar het “Scheperhotel” na de thuisbevalling van ons 

tweede zoontje Boyd. Ik vind het fijn om hier bij familie in de 

buurt te zijn en onze straat, de Sint Gerardusstraat, ziet er ieder 

seizoen weer prachtig uit door de grote, oude bomen. 

4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen? 

Een vakantiehuis in de zon. 

5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele 

partner…). Mijn opa Jan Peter 

6. Waarom vind je diegene zo leuk? Opa houdt van 

ouwehoeren en heeft in zijn lange leven (3 maart wordt hij 89) al 

veel meegemaakt en kan hier mooi over vertellen. 

7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend of 

onbekend)? Mijn moeder (overleden in 2012) 

8. Wat zou je hem/haar vragen?  Of ze vaak bij ons is. 

9. Wat ligt er onder je bed?  Vloerbedekking 

10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld?  Good Fellas 

11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje?  Toch wel carnaval.. 

Laura Peter 

12. Waar kun je totaal niet tegen?   Van die chagrijnige, energievretende mensen. 

13. Meest sexy persoon uit BO-veld?  Mijn eigen vent. 

14. Leukste ervaring in BO-veld?  Op ons dertiende een dag voor de optocht besloten met 

vriendinnen mee te doen aan de optocht. Met een sloopauto op een aanhanger en een stereosetje aan. 

Het sloeg nergens op maar wij hadden de dag van ons leven. 

15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak?  Jack. De naam van de oudste, die inmiddels 

2,5 is, overal en nergens de wereld op zijn manier aan het ontdekken is en zich regelmatig verstopt. 

16. Het meest beschamende moment van je leven? Even snel op en neer rijden met een lege tank en 

zonder portemonnee. 

17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Kerkklokken op een zonnige zondagmorgen in de lente. 

18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld? Ik zou wel een voetpad willen voor de kinderen in 

onze straat en het speelzand in de speeltuintjes vervangen door rubberen tegels, zodat de katten dit niet 

meer als toilet gebruiken. 

19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken? Nee, ik ben blij als ik een nachtje niemand hoor. 

20. Aan wie geef je het stokje door?  Sientje Kap! 
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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 schildert en maakt kinderboekjes.  Hetty 
heeft een eigen site  (www.hettysite.nl)  en in de 
Dorpskrant vertelt  ze over wat haar zoal bezig houdt.... 

Nieuwe uitvinding? 

Wat dit nu toch voor dingen zijn? Het hangt 
gewoon aan de kapstok en ik kan niet 
bedenken waar dit voor is. Het zijn twee lange 
stukken ijzerdraad met een soort haak aan het 
eind. Wim kennende heeft hij ergens iets voor 
uitgevonden.  
 
Zo hadden we bij een van de vorige huizen op 
een verstopplekje in de tuin een stuk ijzerdraad 
met een haak. Daarmee kon je in geval van 
nood,  lees: sleutel vergeten en de buren niet 
thuis,  door de brievenbus het slot van de voor-
deur openen. Maar dit lijkt me weer iets anders. 
Maar wat…? 
 
We zijn bezig om de benedenverdieping op te 
knappen.  De grote emmer latex, gebroken wit, 
is nog lang niet leeg. Nu wordt de laatste muur 
in de keuken afgemaakt.  
 
D.w.z. ik haal het kastje leeg en maak het 
schoon, pak het weer in, en Wim schildert. 
Daarna pak ìk de kwast ter hand om de kleine 
hal te doen. Maar eerst moet het leeg. 
 

 

 

 

 

Ik ben 
altijd 
wat jaloersig als ik mensen zie met van die 
enorme hallen, maar die kunnen vast niet 
zoveel bergen als wij in ons kleintje. De kapstok 
alleen bergt bovenop al 15 petten, vier mutsen 
en drie sjaals. Dan de jassen, voor buiten en 
voor de dag en daaronder op een rijtje de laar-
zen en klompen. Ik ben er nog niet, want in het 
hoekje staan de opgerolde Nederlandse vlag, 
twee wandelstokken en drie paraplu’s.  

 
Aan de andere kant van dat halletje hangen aan 
het kinderkapstokje de hondenriemen, een zak-
lampje aan een touwtje en in een hoekje staat de 
onmisbare en verplichte brandblusser met 
daarboven het sleutelkastje. Het schilderen gaat 
sneller dan het leegpakken, uitzoeken en weer 
inpakken. De stapel petten is gereduceerd tot 
zes stuks. Wanneer Wim terugkomt van de kof-
fie bij buurman Jans en zijn Geesje laat ik hem 
deze vreemde haken zien: 
 

’Wat mot dat bie-j ons an de kapstok?’ ‘O..', 
zegt Wim,… ‘da’s niks gien  
bizunders, daor ku-j kippen mee vangen. Jans 
had d’r ok zo ene. Ie slaot ze zo um de poot 
en… kip ik heb je..’! 

Foto:  
Wim en buurman Jans gaan kippen 
vangen. 



30 

  

  

 

 



31 

 
 

 VIND IK leuk! 
MUSEA 

  Mijn vrouw en gezin (getipt door mijn lieve echtgenote...)   

Dat ik het stokje doorkreeg van mijn oud-

buurman Herrald 

Fietsen en wandelen in de mooie 

omgeving van ons prachtig dorp 
Dat we elkaar 

hier groeten 
met “Moi” of 

“Kalm an” 

De  interessante dorpsgeschiedenis van B.O. Veld 

Het invullen van dit soort lijsten;  

    ik kan er geen genoeg van krijgen. 

                            VAKANTIES! 
DIKKE ,  SAAIE GESCHIEDENISBOEKEN  

COR GEEFT HET STOKJE DOOR AAN JOHNNY AMELN. WIE KENT 

HEM NIET; TEKENLERAAR BIJ DE BARNSTEE EN LID VAN DE OCBO. EEN 

MAN MET EEN INDRUKWEKKENDE BAARD EN  HUMOR. JOHNNY MAG EEN 

LIJSTJE MAKEN VAN DE 10 ZAKEN DIE HIJ STOM VINDT.   

MET: COR SIEKMAN 

HEINO 
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Beste inwoners van Flintenstad, 
 
Eind februari zal het carnaval in Flintenstad weer los barsten. Carnavalsvereniging De Zeskante 
Steen heeft, in samenwerking met sociale partners en de horeca, weer een prachtig programma 
op weten te stellen. 
 

 De aftrap is op zaterdag 23 februari, dan is in Melody de Seniorenmiddag  

 Woensdag 27 en donderdag 28 februari verzorgt de carnavalsvereniging een Bonte 
 avond in verpleegtehuis De Horst en bij de cliënten van Stichting De Trans. 
 

 Vrijdag 1 maart barst het feestgeweld echt los. In café Oale Stee wordt dan weer de altijd 

 drukbezochte Karrenbouwersavond gehouden. Publiekstrekker op deze avond is nie-
 mand minder dan Henk Dissel. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom. 
 

 Zaterdag 2 maart staat in het teken van de kinderen uit Barger-Oosterveld en omstreken; 

 het kindercarnaval is altijd druk bezocht en het belooft weer een mooi spektakel te 

 worden. Zaterdagavond viert het dorp Kleintje Carnaval. Beide evenementen vinden 
 plaats in Melody. 
 

Zondag 3 maart komt dan het moment waar heel Drenthe naar uit kijkt; De Grootste Optocht 
van het Noorden. De inschrijving is inmiddels gesloten;  op moment van schrijven hadden 
maar liefst 93 deelnemers zich aangemeld. De optocht start om 14.00 uur. Vanaf 13.00 uur is het 
dorp afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Iedereen is uiteraard van harte welkom. Er wordt 
geen entree geheven. Daarna barst het feest los in residentiecafé Oale Stee, Melody en De Boogie 
Bar. Bij de Boogie Bar zal een grote tent geplaatst worden, zodat alle bezoekers feest kunnen 
vieren waar zij dat graag willen. In alle cafés zullen de bekende carnavals-DJ’s het publiek weer 
de tent uit laten swingen.  
 

Met betrekking tot de optocht vragen wij  uw aandacht voor hetvolgende: 

 Het dorp is van 13.00 tot 17.00 uur niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.  
Dit houdt in dat u niet meer met o.a. auto's het dorp in of uit kunt rijden. 

 Van 13.00 tot 17.00 uur wordt het busvervoer omgeleid. Er rijden gedurende die periode dus 
geen bussen door het dorp. 

 Op het industrieterrein en De Meerdijk moeten op de optochtdag alle wegen vrij zijn.  

 Geparkeerde auto's/vrachtwagens enzovoorts zullen worden weggesleept. Hier ontvangen 
de bedrijven op het industrieterrein en op De Meerdijk nog een brief over. 

 De parkeerhaven tegenover Modehuis Ruuf Gerdes en Tattoo Mutz, naast de Sint Gerardus-
school zal gebruikt worden om een snackwagen te stallen. Buurtbewoners zullen hierover 
bericht ontvangen met het verzoek daar op zondag 3 maart geen auto's te parkeren.  Ook hier 
zouden auto's eventueel weggesleept kunnen worden. 

 

Dinsdag 5 maart brengt de carnavalsvereniging, onder aanvoering van Prins Erik I en Prinses 

Geke I nog een bezoek aan de zieken van het dorp, om vervolgens ’s avonds de carnaval af te 

sluiten tijdens de Slotavond in De Boogie Bar/Crazy Times. Op woensdag volgt nog het tradi-

tionele haringhappen in residentie Oale Stee en daarna kunnen de maskers en verkleedspullen 

weer een jaar de kast in. De carnavalsvereniging zal echter niet zo lang pauzeren, want in 2020 

staat het 50-jarig bestaan van de vereniging op het programma. De Zeskante Steen kennende, zal 

dat ook groots gevierd gaan worden. 

          Met vriendelijke groet, bestuur C.V. De Zeskante Steen 
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Jos Fischer  

 
 

Elektrische fietsen  
vanaf € 1099,= 

 

demo's aanwezig 

 
 
 

Splitting 149 
Emmen  

Barger-Oosterveld 
Tel.: 0591- 62 50 30 



35 

 
 

            Door Ben Wösten 

Tiny Bos,  
bijna een leven lang vrijwilliger.  

 
Barger-
Oosterveld mag 
zich gelukkig 
prijzen met de 
vele vrijwil-
ligers die het 
dorp rijk is.  
Op deze manier 
blijft ’t Veld een 
levendige ge-
meenschap.  
Er zijn altijd 
heel veel zaken 
die niet zouden 
gebeuren als er 
geen vrijwil-
ligers waren. 
 
Een van die vele 
vrijwilligers is 
Tiny Bos.  
Zij was en is op 

veel fronten actief. Al op jonge leeftijd zette ze 
zich in voor dingen die in haar ogen belangrijk 
waren. 
Op 15 jarige leeftijd was ze betrokken bij het 
organiseren van en meedoen met de wandel-
club D.J.B. (De Jeugd Barger-Oosterveld).  
Tiny was al bij de club betrokken vanaf 1962. 
Aanvankelijk was ze leidster en later bestuurs-
lid totdat de club uiteindelijk werd opgeheven. 
 
Vier jaar lang had ze zitting in de ouderencom-
missie van de  Sint Gerardus Majellaschool. 
Samen met de andere leden van deze com-
missie zamelde ze oud papier in; de opbrengst 
hiervan kwam ten goede aan allerlei school-
activiteiten zoals schoolreisjes. Deze papier in-
zamelactie bestaat nog heden ten dage steeds. 
 
Tiny Bos was ook verscheidene jaren actief bij 
de Stichting Cultureel en Maatschappelijk werk 
vanuit de Barnstee.  
Ze begon hier vanaf 1975, eerst als vrijwilligster 

waarbij ze zich bezig hield met allerlei activi-
teiten. Vanaf 1985 was ze zelfs deels beheerder 
én schoonmaakster. Na haar werk bij de Barn-
stee zette Tiny zich in voor het bejaardenwerk 
bij de SBO. Dit werk doet ze inmiddels al meer 
dan tien jaar. De werkzaamheden bestaan uit 
het organiseren van feestelijke bijeenkomsten 
tijdens verschillende feestdagen zoals Kerstmis 
en Pasen. Ook worden reisjes voor de gepen-
sioneerden georganiseerd. Hierbij is Tiny nog 
steeds volop betrokken. 
 
Maar tussen alle werk als vrijwilligster moest 
er ook nog gewerkt worden voor brood op de 
plank. Vanaf haar 15e jaar werd ze te werk 
gesteld bij de EMKA in Emmen.  
Daarna heeft ze ook nog enige tijd gewerkt op 
de Danlon (nylon kousenfabriek) in Emmen.  
 
Tiny haar ouders waren Cornelis (Kees) Fuhler 
en Maria Gesina Grummel. Haar vader was 
vroeger een bekende imker in Barger-
Oosterveld. 
(wandelclub DJB) 

 
Tiny  Bos is nooit officieel onderscheiden voor 
al haar vrijwilligerswerk. Maar ik vind dat ze 
alsnog een grote pluim heeft verdiend voor 
haar betrokkenheid  bij al die bovengenoemde 
activiteiten. Men kan hier terecht zeggen: “ere 
die ere toekomt”. 
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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 
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Nog even en Barger-Oosterveld 
verandert weer in Flintenstad! 
Vier jij ook elk jaar carnaval en 
ben je op het einde altijd helemaal 
gesloopt? Met deze tips overleef 
jij de carnaval en hoef jij geen 
dagen bij te komen! 

 

1. Drink niet op een lege maag 
Zorg voor een goede bodem 
voordat je begint met drinken. 

Alcohol op een lege maag zorgt ervoor dat je een stuk sneller dronken bent. En ja, patat, pizza 
en shoarma werken dan toch echt het beste..! 

2. Neem zakdoekjes mee 
Deze tip is vooral voor de vrouwen. Heb je al een kwartier in de rij voor het toilet 
gestaan en is dan ook nog eens het toiletpapier op? Met zakdoekjes ben je helemaal 
voorbereid op deze vervelende situatie. Voor mannen is dit een minder groot 
probleem... 

3. Trek laagjes aan 
Vooral als je meeloopt tijdens optochten is dit een hele belangrijke. En ja, natuurlijk 
maakt alcohol je weer warm, maar als jij vanaf ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
buiten staat werkt ook dat niet meer. Draag thermokleding onder je outfit zodat je 
carnaval niet klappertandend hoeft mee te maken. 

4. Probeer voldoende water te drinken 
In de gemiddelde kroeg wordt het erg warm met al die carnavalisten. Als je niet genoeg water 
drinkt, in combinatie met het drinken van (veel) alcohol, kun je uitdrogen. Bovendien kun je 
met water je kater (een beetje) voorkomen, win-win dus! 

5. Eet ei 
Eieren bevatten cysteine, dat helpt de giftige stoffen van alcohol op te ruimen. Er is geen 
verschil tussen gebakken of gekookte eieren, het helpt allebei super goed! 

6. Drink geen koffie! 
Ook al heb je zo’n zin in een lekker bakje koffie als je wakker wordt met een kater; doe het niet! 
Koffie werkt, net als alcohol, uitdrogend en lost je kater dus niet op! Drink een kop thee of een 
paar glazen water als je wakker wordt. 

  7. Maak lol! 
  Carnaval staat bekend als een grote gekkigheid;alles kan, alles mag en iedereen is 
  leuk tegen elkaar. Geniet van de alcohol, je vrienden en de lol die je maakt.            
  Als je de dag erna wakker wordt met een stevige kater,  
   maar toch terug kan denken aan een super gezellige 
     avond, dan verzacht dat de kater ook al... 
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Splitting 47 

7826 CN  
 Barger-Oosterveld 

Emmen 
Tel: (0591) 62 22 42 

Volle Maan biedt verloskundige zorg aan in 
de regio Zuidoost Drenthe. 

 
Een zwangerschap is een bijzondere periode in je 
leven waarin veel gaat gebeuren. Maar ook een 
periode waarin je graag op een prettige manier 

begeleid wil worden. Wij bieden deskundige hulp, 
dichtbij huis, echo’s op de praktijk, twee vaste 
gezichten en keuzevrijheid, zodat jij op een zo 

zorgeloze manier kunt genieten van je 
zwangerschap. 

 
Hoofdlocatie: 

Van Echtenskanaal NZ 161, Klazienaveen  
 

Kijk voor meer informatie op: 

www.vollemaan.info  

of bel 06– 13455229 
 

Yvonne Eikens & Lorette Heller 

http://www.vollemaan.info/


39 

 
 

 

15,16, 22 & 23 
 MAART 2019 

   zalencentrum Melody Barger-Oosterveld 
 

 

 

 

Aanvang 19.30 uur 

Zaal open 18.30 uur 
Voorverkoop kaarten start 

ZATERDAG 2 MAART. 

 Van 10-12 uur bij Melody! 
Daarna zijn de kaarten verkrijgbaar bij Warenhuis  

Ineke Lubbers! 
 

Kaarten à € 8,50  (incl. koffie/thee /lekkers) 
 Maximaal 6 kaarten per persoon 

 

HERRIE MET  

OOM KERRIE! 

ORIGINELE TITEL “TRIENE HEF DE BROEK AN”, EEN BLIJSPEL IN DRIE BEDRIJVEN 
VAN STEPHENS EN LINTON, BEWERKT DOOR BEN TEN VELDE 
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   Kinder en zo 

WOORDZOEKER: 
 

Zoek de woorden die hieronder staan en streep ze 

weg! 

Winter, sneeuw, koud, ijzel,  
ijs, strooien, kerstmis, wanten, 
 sjaal, winterbanden, gladheid, 

zuurkool, december, slee,  
schaatsen, muts, ski 

Effe lachuh... 
 
Een schildpad klimt 
in de boom. Na een 
uur is hij eindelijk boven. Hij springt en valt keihard 
op zijn buik. Even later klimt hij weer omhoog. Hij 
springt weer en valt net zo hard als de eerste 
keer. Zo gaat hij maar door. Iets verderop 
zitten twee vogels in de boom. Zegt de ene: 
‘Wanneer vertellen we hem dat we hem hebben 
geadopteerd?’. 
 
In een file doet een bestuurder zijn raampje 
open. De man in de auto naast hem denkt dat 
hij vast iets wil zeggen en doet ook zijn raampje 
open. Dan zegt de ander: ‘Heb jij ook een scheet 
gelaten?’.  
 
Waarom kun je een muis niet melken?  
Er past geen emmer onder. 
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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! 
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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 
www.sintgerardus.nl 
 
O.b.s. Op ‘t Veld Tel: 629364 
administratie@obs-optveld.nl  
www.obs-optveld.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 


