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Kijk voor meer informatie over de  acti-
viteiten in de agenda van www.barger-
oosterveld.nl, op de facebook pagina 
Barger-Oosterveld Online, of neem 
contact op met de organisator van de 
activiteit. 

 
Bibliobus:  
Op maandag van 16.10-16.50 uur bij de 
kerk voor kinderen en volwassenen. 
Op donderdag bij St. Gerardusschool 
van 08:30 -  10:00 uur voor de kinderen. 
Op donderdag bij OBS op ‘t Veld  
van 10.05  - 11.00 uur voor de kinderen. 
 
Bloedprikken:  elke donderdag van  
08.15 - 09.00 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 2020 
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 20 en 28 
juni. Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk 

   25 mei 2020! 
We ontvangen de kopij het liefst via mail:  
dorpskrant.bo@gmail.com. 
   
         Let op: Omdat de Barnstee momen-
   teel gesloten is mag u uw kopij  
               ook in de brievenbus doen bij: 
    Willem Grolstraat 120 
    St. Gerardusstraat 116 
 

 

Juni 
 
 20 Stratenvolleybaltoernooi VVBO 
 26  Voetbalfeest SVBO 
 27  Voetbalfeest SVBO 

Helaas is er ivm de recente ontwikkelingen omtrent Corona 
een behoorlijke lege agenda....  Houdt u voor de activiteiten 
van juni svp de berichtgeving van de betroffen organiseren-

de instanties en/of social media in de gaten. 

ONLINE 

@ 

Like en volg de 
Facebook pagina  

Barger-Oosterveld 
Online! 

Voor alle actuele nieuwtjes! 
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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) 

Leon Kolmer (wkolmer@home.nl) 

 

Bent u geïnteresseerd in het sponsoren  
van de Dorpskrant?  Neem dan contact op via: 
dorpskrant.bo@gmail.com  

Agenda 2  

Voorwoord 3 

Corona pagina 5 

Plaatselijk Belang 7 

Column: HOss 9 

Dorpsfeest 2020 11 

Volleybaltoernooi 13 

Paintball Emmen 13 

Seniorenvereniging 15 

Bedankje van fam. Loves 15 

O.B.S. Op ‘t Veld 17 

Zonnebloem 19 

In de beugel 21 

Evacuées in B.O.-veld 23 

Oorlog en Vrede 25 

Herinneringen oorlog 27 

Gedicht Cath. S. 27 

Nieuws van ‘t Schoolpad 29 

Heel veel vragen aan 31 

Toneel: nieuwe data 33 

Vind ik leuk / stom 35 

Bijzondere 

Barger-Oostervelders 37 

Recepten 39 

Paasknutselen 41 

Winnaar kleurplaat 42 

Verenigingen e.d. 43 

 

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

Beste lezers van de Dorpskrant. 
 
Op het moment dat we deze Dorpskrant maken heeft het  
Corona virus heel Nederland in de greep. De situatie wijzigt 
per dag en we weten dus niet hoe het er voor zal staan op het 
moment dat u dit leest. We hopen dat u gezond en veilig bent 
en blijft. Gelukkig zijn er in Bargeroosterveld heel veel vrijwil-
ligers die onze oudere en hulpbehoevende medebewoners 
helpen en in de gaten houden. Laten we dat de komende tijd 
vooral ook met zijn allen blijven doen!  Op de volgende pagi-
na vindt u meer informatie hierover. 
  

Bij de redactie is veel kopij binnengekomen op onze oproep in 
de vorige Dorpskrant, om verhalen in te sturen over het the-
ma “75 jaar vrijheid”. Het zijn interessante verhalen die we 
graag in de Dorpskrant willen plaatsen. Hierdoor zijn enkele 
rubrieken dit keer komen te vervallen. Deze zullen er de vol-
gende keer wel weer in staan. 
 

Heeft u al een keer gekeken op onze Facebook pagina Barger-
Oosterveld Online? Naast de website van Barger-Oosterveld 
die gewoon blijft bestaan, komen op de Facebook-pagina re-
cente nieuwtjes die niet kunnen wach-
ten tot de Dorpskrant verschijnt. 
 
We wensen u weer veel leesplezier! 
Lizette, Guusje en Antje. 

mailto:gringhuis@hotmail.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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Corona.... 
 

De Corona crisis heeft helaas ook impact op de Dorpskrant. Deze 
wordt normaal gesproken namelijk in elkaar gezet door een groep 
geweldige mensen van de dagbesteding van de Trans en helaas zijn 
daar de activiteiten ivm het Coronavirus stop gezet.  
 

We hebben daarom besloten om de Dorpskrant voor deze keer elders te laten drukken/printen 
maar dan in beperkte oplage om zo de kosten engiszins laag te houden. De Dorpskrant wordt de-
ze keer dan alleen bezorgd bij onze oudere en zieke dorpsgenoten waarvan de namen/adressen 
bekend zijn bij de Zonnebloem, de SBO en de werkgroep Zieken & Ouderen (kerk).  

De krant wordt vervolgens uiteraard ook online gezet op de website van Barger-Oosterveld 
(www. bargeroosterveld.nl) en op de Facebookpagina Barger-Oosterveld Online. 
 

Heeft u in uw omgeving mensen die geen lid zijn van bovengenoemde verenigingen en de krant 
niet online kunnen lezen wilt u dit dan svp melden bij de redactie? Wij zorgen er dan voor dat zij 
ook een exemplaar krijgen (dorpskrant.bo@gmail.com) 
 

Laten we hopen dat de Dorpskrant van juni gewoon weer vertrouwd bij iedereen op de deurmat 
komt te liggen... 
 

Hulp nodig? 
 

We weten nog niet hoe de situatie over een tijdje zal zijn maar het kan natuurlijk zijn dat u vanwe-
ge bepaalde redenen hulp nodig bent. Misschien dat iemand voor u de boodschappen kan doen, 
heeft u een andere praktische vraag of wilt u gewoon even een praatje met iemand.... 
 

Vrijwilligers van de Zonnebloem, de SBO en de Werkgroep Zieken en ouderen houden contact 
met hun leden. Mocht het zo zijn dat u op welke manier dan ook hulp nodig bent laat het ons dan 
alstublieft weten! (dit geldt ook als u géén lid bent van genoemde verenigingen!)  
 

U kunt dan hetvolgende doen: 
- een berichtje naar ons mailen: dorpskrant.bo@gmail.com 
- een berichtje via Messenger achterlaten op Facebook (Barger-Oostereld Online)  
- bellen naar één van de volgende telefoonnummers:  
 Sandy de Leeuw (de Zonnebloem)   06 40121250 
 Antje Nijp (SBO)      06 29130722 
 Sientje Schoenmakers (Zieken & Ouderen) 06 42904169 

Denkt u in deze periode ook aan onze plaatselijke ondernemers? 
 
De ondernemers hebben het zwaar te verduren. U kunt ook onze eigen ondernemersh helpen 
door gebruik te maken van de diensten die zij nog leveren. Uiteraard met inachtneming van de 
overheidsmaatregelen / afspraken die er gelden! 
 

Wat je bijvoorbeeld kan doen (voor zover van toepassing): 
-  Koop cadeaubonnen 
-  Laat eten bezorgen of haal het af 
-  Doe boodschappen bij de locale winkels / koop bij  lokale ondernemers 
-  En mogen we er straks weer op uit, doe dat dan en breng misschien net  
even een extra bezoekje aan onze ondernemers! 
 
Prioriteit één tijdens de corona-crisis is gezond blijven, maar daarnaast is het ook belangrijk om te 
zorgen voor anderen. Aan het gezond houden van onze middenstand kunnen we allemaal ons 
steentje bijdragen. Doe je voordeel met deze tips zodat de ondernemers het hoofd boven water 
houden en we hen ook na de crisis kunnen blijven bezoeken. 
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Bij ons koopt u een kwaliteitsproduct met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding met 

een ruim aanbod in kleur, merk en design. 
 

Voor stoffering van: 

 Linoleum • PVC (stroken) • Tapijt (tegels) • 

Vinyl • Parket • Laminaat 

Allround browstyling: 
Henna 

Verven 

Epileren 

Harsen 
 

Lash Lifting: 
Mooie techniek om een mooie elegante krul in je ei-

gen wimpers te creëren inclusief het verven van de 

wimpers 
 

Visagie: 
Gala- /feest make-up 

Bruidsmake-up 
 

Harsen gelaat en lichaam 

 

Miranda van den Akerboom-Grummel 
Willem grolstraat 98,  mob. 06-29173017 

 

@  
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Ofschoon nu al het nieuws wordt bepaald door 
het Coronavirus, gebeuren er gelukkig ook nog 
andere zaken. 
 

Het zal natuurlijk iedereen opgevallen zijn dat 
de display bij de Hooimijt in gebruik is geno-
men.  De eerste berichten/aankondigingen zijn 
er al op vermeld. Jammer dat de Toneelclub 
door het Coronavirus moest melden dat de 
voorstellingen pas in het najaar kunnen plaats 
vinden. Alle verenigingen kunnen van deze dis-
play gebruik maken. Dit kan door het bericht te 
zenden aan Antje Nijp, an.nijp@home.nl Recla-
meboodschappen worden helaas niet toegela-
ten.  
 

 
 
Ik heb in de vorige Dorpskrant een oproep ge-
daan om mee te denken over hoe we willen  dat 
Barger Oosterveld er over 10 jaar uit moet zien. 
Helaas hebben we daar tot nu toe weinig  
aanmeldingen op ontvangen. Aanmelden kan 
nog steeds bij ons.  We zullen deze oproep ook 
nog op facebook plaatsen. We hopen nog steeds 
dat ook de jeugd zich hiervoor meldt; het gaat 
ook om hun toekomst. KOM OP, MELD JE 
AAN ! 
 

In de afgelopen periode zijn we vaak benaderd 
over hondenpoep overlast. Het is voor ons on-
begrijpelijk dat er honden worden uitgelaten op 
speelveldjes. Bovendien loopt men de kans om 
tegen een stevige bekeuring op te lopen. Hon-
denbezitters, wees zo netjes om de overlast  te 
vermijden ! 
 
 

Wat is er verder nog te melden ? 
Zoals te lezen is op de display wordt er in sep-
tember een Dorpsfeest georganiseerd. U vindt 
hierover in deze Dorpskrant meer informatie. 
Op ons verzoek aan de Gemeente  om ook in de 
Raatakkers, restant  Barnar en Majella-straat een 
renovatie aan het riool en wegen uit te voeren is 
gereageerd met de mededeling dat dit nu is op-
genomen in de lange termijnplanning; in 2023-
2025 staat de uitvoering gepland. 
 

In het voorjaar vindt er weer een inspectierond-
je “speelplaatsen” plaats door de Gemeente. De 
doelen van het speelveld aan de W.Grolstraat 
worden binnenkort voorzien van nieuwe net-
ten. 
 

Voor het boek over de geschiedenis van Barger-
Oosterveld is inmiddels bij diverse instanties 
subsidie aangevraagd. De auteurs streven er 
naar om het boek in dit najaar uit te brengen.  
Helaas kon hun presentatie op onze Algemene 
Ledenvergadering niet doorgaan maar mogelijk 
komt er voor het op de markt brengen van het 
boek nog een informatie- bijeenkomst. 
 

Over de bouwplannen is nu geen extra info be-
schikbaar. Hopelijk kan ik in de volgende 
Dorpskrant wel  meer info geven. 
 

Jammer dat het weer niet echt meewerkte aan 
Carnaval. Gelukkig heeft het feest en de optocht 
er niet al te veel onder geleden. Ook nu weer 
heeft de Carnavalsvereniging haar uiterste best 
gedaan om de boel netjes achter te laten. Op 
maandag was Area al druk doende om de afval 
op te ruimen. 
 

Leo Mangnus 
Secretaris Pl. Belang 

mailto:an.nijp@home.nl
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Moi. 
 
Zoals u in de Dorpskrant van februari heeft kun-
nen lezen, was de strijd tussen het hondje van de  
buren en mijn persoontje geëindigd in remise, 1-1. 
Nu had ik zelf niet de intentie om nog wat aan die 
stand te veranderen en volgens mij het hondje 
evenmin. Wel gromde hij soms als hij mij opmerk-
te. Deed hij dat niet en ik had hem eerder opge-
merkt dan hij mij, kon ik het niet laten om pla-
gend ksssst naar haar te roepen met het gevolg 
dat ze gromde. Dat was ook de enige communica-
tie wat er nog was tussen mij en het scharminkel.. 
Het zal zo ongeveer een driekwart jaar later zijn 
geweest dat ik op een avond laat thuis kwam van 
een vergadering of zoiets. Na mijn fiets in de 
schuur te hebben gezet hoorde ik een piepend ge-
luid. Ongedierte dacht ik. En onder het lopen naar 
de achterdeur was het er weer, een piepend/
jankend geluid. Ik hoorde het, nam het in me op, 
en dat was het dan ook. Het alcohol-percentage 
zorgde ervoor dat ik alleen maar dacht: zo snel 
mogelijk op bed, want morgen is het weer vroeg 
op. Die betreffende morgen was het koud. Het 
had gevroren het was eind april en bij overgang 
van nacht naar de dag is het meestal het koudst. 
De dagen daarvoor was het prachtig weer. We 
hadden de tuinmeubelen al naar buiten gezet en 
in de zon was het in de luwte goed vertoeven. Ik 
maakte aanstalten om naar mijn werk te gaan, 
toen ik weer het piepend geluid hoorde die ik die 
avond tevoren ook had gehoord. Ik bleef staan .. 
En ja daar was het weer maar, nu veel zwakker. 
Het geluid kwam uit de erfafscheidingen (die uit 
kippengaas en hedera bestond) vandaan. Ik liep 
richting waar het geluid vandaan kwam en wat ik 
toen zag... Het mormel van de buren zat vast met 
haar kopje in het gaas. Kwaad, verbazing, lach, 
onverschilligheid, medelijden. Dat waren mijn 
emoties die razendsnel op elkaar volgden. De si-
tuatie was als volgt; Er waren een paar draden 
stuk in het hekwerk en daardoor was er een groter 
gat ontstaan. En juist op die plek had het hondje 
zijn kopje door het gaas gestoken en was verstrikt 
geraakt. Haar nekje en bekje zaten onder het 
bloed. Ze was uitgeput en onderkoeld. Ik knielde 
bij haar neer en probeerde haar op een of ander 
manier los te krijgen. Het draad zat strak om haar 
nekje en er was een stuk draad om haar snuitje en 
daardoor ze alleen maar een piepend geluid uit 
kon brengen. De buren hadden die avond daar-
voor lopen zoeken naar het diertje, hadden haar 

naam geroepen maar, door dat draad om haar 
snuitje konden ze haar niet horen. Ik voelde dat ik 
snel moest handelen. Met een draadstang heb ik 
haar voorzichtig los geknipt. Ze was bevrijd maar, 
bleef roerloos liggen.Voorzichtig pakte ik haar op. 
Ze voelde koud aan, haar hartje ging als een ra-
zende tekeer. Snel heb haar op een tuinstoel, die 
in de opkomende zon stond neergelegd, ben naar 
binnen gerend en heb een bad-handdoek gehaald. 
Heb haar in die badhanddoek gewikkeld, ben op 
de tuinstoel gaan zitten en heb het hondje tegen 
me aan gedrukt. Ze keek me even aan met haar 
kraaloogjes likje een keer op mijn hand en sloot 
haar oogjes. Wij hebben wel een uur of twee zo 
gezeten. Door in de zon te zitten kwam er weer 
een beetje leven in het beestje. Ik haalde wat water 
en ze dronk er een klein beetje van. Kort daarna 
kwam de buurvrouw thuis van haar nachtdienst. 
Ik overhandigde haar het diertje en vertelde wat 
er gebeurd was. Na een paar dagen liep het hond-
je weer parmantig in de achtertuin van de buren. 
Maar er was door die gebeurtenis iets veranderd, 
we werden vrienden. Dat verschrikkelijke mormel 
en ik werden de beste vrienden. Als ik van mijn 
werk kwam stond ze tegen het hekje van de buren 
mij op te wachten, ik stapte dan van mijn fiets 
pakte haar, knuffelde haar en zette haar weer te-
rug. Dit gebeurde elke dag. En wat voor een weer 
het ook was, regen, storm, hagel,  ze stond elke 
avond bij het hekje. Als ik ‘s avonds in de tuin 
ging zitten en ze hoorde dat, blafte ze net zo lang 
tot de buurman of buurvrouw het hekje los deed. 
Ze rende dan naar me toe en sprong op mijn 
schoot, ging tegen me aanliggen en dikwijls vielen 
we gezamenlijk in slaap.. we werden dikke 
maatjes. Ik noemde haar Hektor, de buren hadden 
haar een andere naam gegeven maar ik vond Hek-
tor wel een lollige naam voor een dergelijk klein 
hondje. En het woordje hek kwam er in voor. En 
laten we eerlijk zijn daardoor werden we de beste 
vrienden. Ik kocht speeltjes en honden-koekjes en 
al wat meer waar je hondjes mee kunt verwennen. 
De jaren verstreken en beste lezers, aan alles komt 
een eind. Haar kopje werd steeds grijzer. Het har-
de rennen ging ook niet meer. Toen ze op een 
mooie zomeravond bij mij op schoot lag en ik haar 
aaide keek ze me aan, likje mijn hand, sloot haar 
oogjes en ik voelde hoe het leven uit haar weg 
vloeide. Ze had voor de eeuwigheid haar oogjes 
gesloten. Tranen rolden over mijn wangen en 
drupte op het levenloze hondje. Onder het schrij-
ven van deze laatste zin 
voel ik een traan uit mijn 
ooghoek, langs mijn neus 
op de toets h vallen.  
De H van Hector... 
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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 



 

Barger-Oosterveld bestaat140 jaar!  
 

En dat gaan we natuurlijk met elkaar vieren!  De organisatie-
commissie van de Feest4Daagse (2018) zal ook dit keer een mooi 

feest organiseren. O.a. de Oldtimer Club, Culturele Commissie en de 
scholen zullen hier aan meewerken. 

 
Houdt u onze Facebook pagina (Dorpsfeest Barger-Oosterveld) in de ga-
ten voor het laatste nieuws! In de volgende Dorpskrant meer informatie!  

 
We hebben op dit moment helaas geen idee in hoeverre de ‘Corona-Crisis’ 

impact zal hebben. Vooralsnog gaan we er van uit dat we in September met 
elkaar een mooi feest kunnen vieren! 
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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 

 

 

 

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 levenslan-

ge garantie!! 
 

Voorbeelden 4 seizoenenband:  
(Prijzen zijn vanaf en incl. Montage, BTW, balan-

ceren 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 

 Kapsalons van Veen 
  Dames & heren 

 
 
 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 

  Bel voor een af-
spraak: 

 0591-622090 
 
 

  Kapsalons van Veen 
  Splitting 44a 

  7826CN Emmen 
  Barger-Oosterveld 

http://www.sknn.net/
mailto:Tel%20.0591-349312%20garagedrent@wanadoo.nl
http://www.autodrent.nl/
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35e VVBO  STRATENVOLLEYBALTOER-
NOOI  ZATERDAG 20 juni 2020  

  

Wij hopen op 20 juni weer te kunnen gaan strijden om wie zich dit jaar kampi-
oen stratenvolleybal mag noemen. Hopelijk ligt op 20 juni het ergste van het 
vreselijke coronavirus weer achter ons. Mocht de situatie nog steeds reden om 
het af te gelasten dan houden wij jullie daar middels onder andere social media 
mee op de hoogte.   
  
Het toernooi wordt gehouden op de bijvelden van voetbalvereniging SVBO.  

 
• Alle inwoners van Barger-  
• Alle leden van VVBO en hun gezinsleden vanaf 16 jaar.  
  
Enkele regels:  
- Het is een gemengd toernooi. 
- Bij het veldvolleybal staan er altijd 6 personen in het veld waarvan 2 da-
mes.  
- Indien een team geen 2 dames in het veld heeft staan, dan is deze wedstrijd verloren met 30-0.  
- Per team mag niet meer dan de helft bestaan uit competitiespelers.  
- Elk team zorgt voor een scheidsrechter en teller   
- Alleen mensen die zich hebben aangemeld kunnen meedoen!  
  
Het inschrijfgeld voor het volleybaltoernooi bedraagt € 25,- per team. Te voldoen voor aanvang 
van het toernooi.  
 Mail naar: stratenvolleybal.boveld@outlook.com voor een opgaveformulier.  
  
Indien je niet een compleet team samen kunt stellen en jij/jullie willen wel graag meedoen mail 
ons dan ook. 

     Uiterlijke inschrijvingsdatum: 1 juni 2020 !!!!   

Rik Westera, 22 jaar oud, is de drijvende kracht achter Paintball Emmen. Het team van Paintball 
Emmen verzorgt  talloze uitjes voor teams en groepen. In de indoor hal bevindt zich een speel-
ruimte van maar liefst 1600 vierkante meter. Dit terrein is voorzien van obstakels waardoor het 
spel levensecht wordt. Ons team instrueert en ondersteunt zodat een fantastisch uitje gegaran-
deerd is! 

Onlangs is er veel veranderd, zo is de kantine verbouwd tot  een sfeervolle en vooral gezellige 
bar is. Ook hebben is het aanbod uitgebreid met onder an-
dere Lasergame en Arrow battle.  Er wordt stap voor stap 
uitgebreid. Als u nieuwsgierig bent het er uitziet kunt u 
gerust langs komen voor een gratis bakje koffie of thee. 

Voor meer informatie kijkt u op :     

   www.paintballemmen.nl 
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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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Carnaval 
Op zaterdag 15 februari was er door de Zeskan-
te Steen een carnavalsmiddag georganiseerd 
voor de senioren in ons dorp bij Melody. Erg 
druk was het niet, erg gezellig was het wel. De 
leden van onze vereniging die naar de carna-
valsmiddag waren geweest hebben erg genoten. 
Vooral het kofferspel vonden ze leuk, maar ook 
het optreden van de dansmariekes vonden ze 
mooi.  
 
Uitstapje 
Op donderdag 12 maart had de senioren-
vereniging een middag georganiseerd bij Rob-
ben in Hebelermeer. Normaal gesproken hou-
den we in maart een spellenmiddag, maar de 
animo hiervoor liep wat terug. Vorig jaar waren 
er maar 30 leden die mee deden, dus wilden we 
eens iets anders. Met de bus naar Robben, daar 
eerst met elkaar kegelen en daarna samen lek-
ker eten. We hadden dit in onze nieuwsbrief 
vermeld en gingen ervan uit dat ook dit keer 
niet zoveel leden belang-stelling zouden heb-
ben. Maar… er waren 64 aanmeldingen! En dat 
met twee kegelbanen.  
 

Het is door Tiny Bos opgelost. Niet iedereen 
deed mee met kegelen, maar nog wel 48 perso-
nen. Deze 48 personen werden in vier groepen 
verdeeld van 12 personen per groep.  
Eerst gingen er twee groepen kegelen en bleven 

de anderen in het restaurant, daarna werd er 
gewisseld en konden de andere twee groepen 
kegelen. Iedereen kon twee beurten kegelen en 
de scores werden bijgehouden. 
 
Tiny had als aardigheidje een prijsje mee geno-
men, ze had 5 droge worsten bij Stanneveld ge-
haald. De beste spelers van de vier groepen kre-
gen allemaal een droge worst. Die vier win-
naars waren: Annie Welling, Bertus Roelofs, Jo 
Bos en Bertus Zaan. Jo Bos gooide zelfs nog een 
“zwien”. De slechtste spelers kregen allen de 
poedelprijs, een kwart droge worst, want er 
was maar ééntje meer over. 
 

Tegen half zes kregen we allemaal nog een 
snitselmenu die bestond uit kleine gepaneerde 
snitsels en plakken fricandeau, drie schalen met 
rauwkost, een grote schaal met warme groenten 
en een schaal met lekkere gebakken aardappel-
tjes met spek en uien. Tegen half zeven keerden 
we huiswaarts. 
 
Jaarvergadering/paasmiddag 
Voor 9 april staat onze jaarvergadering met 
aansluitend de paasmiddag in de planning, 
maar zoals de situatie nu is, (ik schrijf dit op 15 
maart) weten we nog niet of het door kan gaan.  
We hopen dat het coronavirus aan ons voorbij 
gaat en dat we straks allemaal gezond en wel de 
zomer in gaan! 

Beste inwoners 

 

Langs deze weg willen wij  jullie 

bedanken voor de kaarten en  

medeleven van mijn  

longtransplantatie. 

 

Henk en Marietje Loves 

en kinderen 

Naar nu blijkt zat er in de puzzel van 
de vorige Dorpskrant een fout. Het 

woord pinguin stond niet goed in het 
diagram en daardoor kon de puzzel 

niet worden opgelost. 
We bedanken Gré Sijp voor het mel-

den van de fout! 
 

De redactie. 
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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 ge-
wichtsproblemen. Maar ook voor andere vragen m.b.t. voe-
ding en beweging kunt u bij mij terecht. Neem contact met mij 
op voor een gratis kennismakingsgesprek! 
  

Marieke, Barnar 26 
Tel. 06-30373947 

info@mariekevoedingenbeweging.com 
www.mariekevoedingenbeweging.com 

 

@  



17 

 
 

Barnar 5A , 7826 EP Emmen    ( 0591-629364)     www.obs-optveld.nl   

  

Locatiedirecteur: Rik Lieberom         locatieleider@obs-optveld.nl              

O.b.s. Op ‘t Veld  

 
Bij de Bakker 

In januari hadden wij, groep 1 en 2, het thema De 
Bakker. We hebben allerlei dingen gemaakt, zoals 
taart, gebakjes. Maar ook in het echt appelflappen en 
cup cakejes gemaakt en geproefd in de klas. Dus me-
ten en wegen kwam regelmatig aan de orde. Ook het 
bakkerswinkeltje in de klas was een succes. Zelf din-
gen verkopen, prijzen bepalen, zelf dingen kopen en 
betalen. Een hele ervaring rijker. Natuurlijk was het 
bezoek aan een echte Bakker het hoogtepunt.  

 
Bij Echte Bakker 
Herman Sche-
pers gingen we 
op bezoek en 
werden verwel-
komd door 
Herman. Hij 
had drie grote 
werktafels waar 
de kleuters aan 

konden werken. Op elke tafel lag een groot vel deeg 
en daar mochten de kinderen allerlei vormen uitste-
ken en versieren. Daarna gingen deze vormpjes de 
oven in. De kleuters werden toen getrakteerd op ranja 
en heerlijke soesjes. Toen nog een rondleiding bij het 
banket gedeelte en de winkel. Tot slot kreeg ieder 
kind een doosje om daar de eigengemaakte koekjes in 
te doen. Het was een super geslaagde ochtend voor 
alle kleuters! 
 

Groep 5/6
Komende maand gaan we bezig met het thema “De 
Boerderij”. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Een aantal leerlingen is een excursie naar een boerde-
rij aan het voorbereiden. We gaan daar kijken naar 
wat koeien met melk te maken hebben. Ze gaan de 
boer interviewen over zijn werk. Ook gaan we kijken 
naar de kalveren. In de klas gaan we daarnaast begin-
nen met de broedmachine. We gaan een aantal kui-
kens uitbroeden. Een aantal kinderen is al druk bezig 
om uit te zoeken hoe dat allemaal gaat en wat er voor 
nodig is.  Een leuke maand voor de boeg dus. 
 

Dino project 
Groep 3 en 4 heeft de afgelopen periode gewerkt over 
het thema Dinosauriërs. We hebben van alles ontdekt 
en geleerd. Dit door middel van filmpjes en boeken. 
Uiteindelijk ontstond er een museum waar al onze 
kunstwerken tentoon zijn gesteld. Groep 4 heeft ook 
geleerd hoe je eigen presentatie moest maken op de 
Chromebook. Aan het einde zijn de ouder(s) en/of 
andere belangstellende op school geweest en hebben 

onze eind presentatie bewonderd. Dit door middel 
van een wist u dat je, liedje, rondleiding door het mu-
seum, bekijken van de presentaties en aan het einde 
een Kahoot quiz. Wij kijken terug op een ontzettend 
leuk en leerzaam project! 
 

Carnaval 
Eindelijk was 
het dan zover, 
op woensdag 11 
februari hebben 
we samen met 
de kinderen van 
de Sint Gerar-
dus school Car-
naval gevierd in 
de Oale Stee. In 
december heb-

ben we samen met de carnavalsvereniging “De Zes-
kante Steen” een overleg gehad, waarbij we het allen 
een goed idee vonden om het feest samen te gaan vie-
ren.  
Vanaf dit jaar is ook onze school betrokken bij de mini 
prins(es) verkiezing. Dit jaar mochten wij de mini-
prins leveren. Dit is Matthijs Snippe geworden uit 
groep 7. Volgend jaar mogen wij de miniprinses leve-
ren. We hebben een hele leuke feestochtend gehad, 
met leuke optredens en we werden getrakteerd op 
ranja, chips en een snoepje na afloop. Voor een herha-
ling vatbaar!  

 

       “We doen het samen!”  

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 

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

rechten variërend van Hollandse pot tot verras-
sende wereldgerechten. Ik kom deze maaltij-

den 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 in-

formatie of check de  Facebookpagina maal-

Bij Hondentrimsalon Passion for Dogs 
komt de hond op de eerste plaats en wordt deze 

met veel liefde en respect behandeld.  
U bent van harte welkom om tijdens de 

 behandeling te wachten in de salon met een kopje 
koffie of thee maar u mag ook de hond met een 
gerust hart achter laten en later weer ophalen. 

  
Gediplomeerd hondentrimster: 
 Ingrid Planken 
 Splitting 81 
 7826 CR Emmen 
 06 2868 1524 

Email: Info@hondentrimsalonpassionfordogs.nl 

www.hondentrimsalonpassionfordogs.nl  
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Bij het verschijnen van deze Dorpskrant is  
Carnaval al lang achter de rug. Onze Carna-
valsvereniging “de Zeskante Steen” had weer 
een bijzonder leuke middag in elkaar gezet 
voor Zonnebloemgasten en Senioren.  
Deze middag was erg geslaagd en één van onze 
vrijwilligers (Wilma) werd nog verkozen tot 
prinses van de middag ! 

 
 
De “Zeskante Steen” had wel wat meer bezoe-
kers verdiend. Ze hadden voor een vermakelijk 
programma gezorgd met sketches en liedjes en 
het was helemaal geen “hoempapa-middag” 
maar juist een heel gezellige bijeenkomst. Vol-
gende keer meer bezoekers ! 
Op 11 februari was het ook weer een gezellige 
boel bij Melody tijdens de Zonnebloemmiddag. 
Er was o.a. een optreden van het trio “Van  
Allus Wat”, we hadden een verloting met hele 
mooie prijzen, het eten en drinken, verzorgd 
door Henk en zijn mensen, was zoals altijd 
weer prima voor elkaar (dankjewel !).  
We namen afscheid van Tiny Wagemaker, die 
al geruime tijd  haar werkzaamheden als vrij-
williger heeft moeten staken. Ook werden twee 
van onze vrijwilligers (Henriëtte en Ina) verrast 
met een speld en oorkonde  van de Zonne-

bloem als dank voor hun inspanningen voor 
onze vereniging gedurende meer dan 10 jaar.  
Henriëtte als bestuurslid activiteiten en Ina als 
penningmeester.  Speld en oorkonde werden 
uitgereikt door Annie Hommes (penning-
meester van de regio Drenthe Zuid-Oost) en 
onze voorzitter Sandie de Leeuw. 

             

 
Half april gaat ook weer de landelijke verkoop 
van Zonnebloemloten van start . Er zijn mooie 
prijzen te winnen. Al deze acties  om onze acti-
viteiten voor onze gasten betaalbaar te houden.  
Van harte aanbevolen dus ! 
 

Ik wens u een zonnig, mooi voorjaar toe. 
Tilly Mangnus,  

secretaris Zonnebloem Barger-Oosterveld 

De Voorjaarsmiddag van de Werkgroep Zieken & Ouderen gaat 

NIET DOOR. Voor meer informatie kunt u bellen met  

Sientje Schoenmakers. Tel. 06 42904169 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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Eerst wil ik het even hebben over de foto die bij 
mijn column in de Dorpskrant te zien is. Hij is 
echt niet zo mooi dus moet er iets gebeuren. 
Daar komt binnenkort verandering in. Een ech-
te fotograaf gaat mij op de foto zetten. De baas 
wil er misschien ook wel bij op, vind ik niet no-
dig want het gaat natuurlijk om mij!  
 
Ook zal ik de datum beter in de gaten houden 
want voor de vorige Dorpskrant was Ik eigen-
lijk wel erg laat dus als verontschuldiging kan 
ik melden dat ik er nog aan moet wennen en ik 
zal wat vaker over de schouder van de Baas 
gluren als hij in zijn agenda kijkt. 
 
Die Baas van mij had het er altijd over dat hij 
meer met mij zou gaan lopen maar daar kwam 
niks van tot begin dit jaar. Hij gaat nu wat va-
ker ‘s avonds met mij op pad, wij lopen dan 
verschillende routes en dat is ook goed voor 
ons als team. Het is dan nog wel donker waar 
hij geen last van heeft, maar Ik moet dan extra 
goed opletten wat voor mij geen probleem is. 
Het is alleen niet zo gezellig, Ik kan/mag dan 
niet los lopen wat Ik wel begrijp want je weet 
maar nooit. Wij komen dan weinig mensen te-
gen dus kan Ik mij goed concentreren. Ik hoop 
maar dat de Baas het vol houd om deze wande-
lingen met mij te doen want dat is voor hem en 
mij  goed om er voor te zorgen dat wij niet te 
zwaar worden omdat Hij een zittend, en Ik een 
liggend beroep heb op het Drenthe College. Nu 
jullie dit lezen is de zomertijd waarschijnlijk al 
in gegaan dus is het ‘s avonds weer langer licht 
en is de wandeling niet meer zo saai omdat er 
dan voor mij om mij heen meer te zien is.  

Ik zie er naar uit om ook 
weer heerlijk samen met 
mijn BFF Binck op pad te 
gaan, heerlijk te kunnen 
rennen en dan zie ik 
buurvrouw Joke tenmin-
ste weer wat vaker, want 
die heeft altijd koekjes bij 
zich.  Obeliks gaat nog 
steeds bijna alle vrijda-
gen mee naar het werk 

waar hij met volle teugen van geniet omdat hij 
dan heel veel aandacht krijgt. Eigenlijk zou hij 
alle dagen wel mee willen want als wij  ’s mor-
gens zonder hem de deur uit gaan is hij boos. 
Als de Baas ons dan voor dat wij weg gaan een 
koekje geeft, wil hij deze niet hebben en draait 
hij zijn kop weg zo dat het koekje in de mand 
valt. Ik zie dat hij dan een blik heeft van jullie 
gaan weg zonder mij, dan houd dat koekje ook 
maar want die hoef ik dan ook niet te hebben. 
Hij eet hem pas op als wij weg zijn die lelijke 
Draak.  
 
Ik vind het ook best wel gezellig als hij er bij is 
maar om elke dag heen en weer naar het werk 
te lopen is voor onze Obi gewoon te veel omdat 
het al een oude man is dus beschermen de Baas 
en het Vrouwtje hem tegen zich zelf. In zijn 
hoofd is hij nog een pup vind hij maar zijn lijf 
denkt daar anders over want na zo’n dag op 
het werk is hij best wel moe en slaapt hij heel 
erg veel. Wij zijn ook allebei gek op kinderen 
want toen het dochtertje die zo’n 1,5 jaar oud is 
van een collega van de Baas even op het werk 
was hadden wij feest want die kleine meid zat 
mooi tussen ons in wat wij super leuk vonden. 
Hoe druk die Obi normaal ook is, als er zo’n 
kleintje in de buurt is doet hij net als Ik heel erg 
voorzichtig alleen kust hij zo graag die klefbek, 
ik ben niet zo. 
 
Obi en Ik vinden het ook heerlijk om zo af en 
toe naar het Valtherbos te gaan waar een mooi 
losloopgebied voor honden is dus geen gezeur 
van honden aan de lijn. Als de Baas ons dan uit 
de auto heeft getild gaan wij er als 2 hazen van-
door en dan is die domme broer van mij (Obi 
Dus) het drukst van ons twee. Je kunt wel zien 
dat die Obeliks ouder is maar ze zeggen niet 
voor niks hoe ouder hoe gekker. Obi is de 
drukste van ons twee.  
 
Zo, dit was het dan voor deze keer en  voordat 
Ik mij in mijn nieuwe mand  
laat zakken in de bijkeuken 
nog gauw even een Poot van 
Upton  de Geleidehond. 
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Onderstaand artikel is een bijdrage van de 
Historische Kring, aangeleverd door Cor 
Siekman en Johnny Ameln en gaat over 
evacuées die in 1944 in ons dorp kwamen. 
 
Hongerwinter West-Nederland 
De Hongerwinter in Nederland was de winter 
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog van 
1944 en 1945. Er was grote schaarste aan voed-
sel en brandstof, met name in de steden van 
West-Nederland. Mensen eten alles om te over-
leven; bloembollen, suikerbieten en zelfs huis-
dieren. 
 
Evacués in Barger-Oosterveld 
Eind 1944 was het duidelijk dat er vergaande 
maatregelen getroffen moesten worden. In de-
cember 1944 vroeg directeur van het Rijks-
bureau voor Voedselvoorziening het Inter-
kerkelijk Overleg (IKO) of zij konden helpen. 
Het IKO kwam in 1940 voort uit een samen-
werking van verschillende kerken in Neder-
land, zowel protestante en katholieke. Het doel 
was kinderen uit de steden in het westen naar 
het oosten en het noorden van het land te zen-
den. Dit was vooral voor de Rooms-katholieken 
moeilijk omdat er weinig geloofsgenoten in het 
noorden van Nederland wonen. In totaal wor-
den naar schatting tussen de 40.000 en 50.000 
kinderen van een mogelijke hongerdood gered. 
Bij de familie Groen aan de Schansstraat was 
evacué Hennie Heemskerk ondergebracht. Zo’n 
tien jaar later bezoekt ze de familie Groen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links de 
moeder des huizes en knielend  
voor de sneeuw pop Hennie Heemskerk.  

 
Die gastvrijheid heeft veel kinderlevens gered. 
De meeste evacués die in Barger-Oosterveld 
werden opgevangen kwamen via bemiddeling 
van de IKO. In totaal kwamen er rond de zestig 
kinderen naar Barger-Oosterveld bij vooral  
katholieke gezinnen.  
 

Broer en zus uit Vlaardingen bij boer Kimmann 
In januari 1945 kwam er vanuit het westen een 
groep kinderen. De meeste uit Den Haag maar 
ook twee uit Vlaardingen. Het zijn de 14-jarige 
Herman de Vette en zijn 9-jarig zusje Elly. 
 
Jeugdfoto broer  
Herman met zijn zusje 
Elly de Vette.  
“Schafttied en stoete” 
vond Elly mooie woor-
den uit de streektaal die 
in Barger-Oosterveld 
werd  gesproken.  
 
(Bron foto:  
Herman de Vette jr.) 
 

Helemaal verlaten van familie waren ze niet. 
Hun oom Matthé Zurlohe was kapelaan in de 
parochie van Barger-Oosterveld. Ze worden 
ondergebracht op de boerderij van de familie 
Kimmann. In Vlaardingen was er een tekort aan 
voedsel waardoor de twee evacueetjes wat ver-
zwakt waren. De eerste week kregen ze eerst 
lichte kost om langzaam weer aan te sterken. 
Uit de briefwisseling tussen Herman en zijn ou-
ders kwam naar voren dat de twee kinderen het 
enorm naar hun zin hadden. Elly gaat in juli 
terug naar haar ouders in Vlaardingen. Herman 
mag nog een maand langer blijven om mee te 
helpen met de graanoogst. 
 

Maartje en Cor, evacués uit Rotterdam 
Een heel bijzondere geschiedenis is die van 
Maartje van Leeuwen en haar broertje Cor uit 
Rotterdam. Tot en met 14 mei 1940 woont het 
gezin Van Leeuwen in Rotterdam wijk Kralin-
gen. Op deze dag wordt de stad  door Duitse 
bommenwerpers gebombardeerd. Maartje was 
toen twaalf jaar en kon zich deze dag nog goed 
herinneren:  
“Voor het bombardement was er luchtalarm.  
De kinderen moesten van vader aan de buiten-
muur zitten en mochten absoluut niet van hun 
plek gaan. De woningen in onze straat waren 
zwaar beschadigd en onbewoonbaar ver-
klaard.”  
                           Vervolg op pagina 23 
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Door gebrek aan woonruimte en voedsel beslis-
te de gemeente Rotterdam dat een deel van de 
kinderen elders buiten de stad moest worden 
ondergebracht. Kinderen beneden vier jaar 
mochten bij de ouders blijven. Was men ouder, 
dan kon men door de gemeente worden aange-
wezen om naar een pleeggezin buiten Rotter-
dam te worden gestuurd. Of je wilde of niet. 
Haar broertje was vijf jaar en kwam in aanmer-
king.” In het najaar 1940 reisde Cor samen met 
andere kinderen met de trein naar Emmen. Hier 
stonden families uit Emmen klaar om een kind 
uit te zoeken.  
 
Cor ging mee met mevrouw Horlings naar Bar-
ger-Oosterveld. Het kinderloze echtpaar Reint 
en Tetje hadden daar een bakkerszaak. Cor 
groeide op in Barger-Oosterveld. Hij gaat naar 
de openbare lagere school en past zich goed 
aan. De familie Van Leeuwen probeert regelma-
tig op bezoek te komen bij Cor.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trots poseren Maartje van Leeuwen en haar broertje 
Cor voor de camera.  
(Bron foto: Maartje van Leeuwen.) 

 
Maartje komt jaren later bij de familie. Tot 1944 
verbleef Maartje bij verschillende gastgezinnen 
door het hele land. Elke keer voor een periode 
ongeveer drie maanden. Uiteindelijk is ze tij-
dens de Hongerwinter in Barger-Oosterveld bij 
de familie Horlings en broertje Cor gekomen. Ze 
was zestien jaar en kon zich vrij snel aanpassen. 
Het leven was anders dan de grote stad maar ze 
vond het erg fijn hier.  
Ze hielp mee in de bakkerij en ventte brood 
rond. Toen de oorlog voorbij was vroegen haar 

gastouders of ze wilden blijven. Er was vol-
doende werk en men kon goed met elkaar op-
schieten. Maartje en Cor hebben dit met hun 
ouders overlegd en die vonden het goed. Beide 
kinderen wilden wel graag hier blijven, men 
was vrijer en het voelde hier fijn.  
 
Maartje vertelt: “Het is nu moeilijk voor te stel-
len dat men toen zo’n keuze heeft gemaakt. Het 
waren toen gewoonweg andere tijden. Het con-
tact met de familie in Rotterdam bleef goed. 
Men visite elkaar regelmatig.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maartje hielp ook flink mee in de bakkerij. Soms ging ze 
met paard en wagen het dorp rond om te venten, maar 
meestal gebeurde dit met de fiets. 
(Bron foto: Maartje van Leeuwen) 

Bronvermelding: 
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/
kinderuitzendingen-in-de-hongerwinter.  
(geraadpleegd in maart 2019). 
 
E-mail verkeer tussen Herman de Vette jr. en  
J. Ameln (juni 2016). 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Bombardement_op_Rotterdam.  
(geraadpleegd in januari 2019). 

Interview J. Ameln en C. Siekman met mevrouw  
M. Jalving-Van Leeuwen in oktober 2017. 

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/kinderuitzendingen-in-de-hongerwinter
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/kinderuitzendingen-in-de-hongerwinter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Rotterdam
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Oorlog en vrede - 75 jaar vrijheid 
 

Dit jaar wordt er overal aandacht besteed aan de bevrijding, 75 jaar geleden. Veel mensen, vooral 
ouderen, denken nog vaak terug aan de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog. 
Hebben wij in Barger-Oosterveld iets van die oorlog mee gekregen? Zelf denk ik niet dat er erg 

veel nare dingen zijn gebeurd in ons dorp. Veel narigheid kan ik me niet zo herinneren. Omdat ik 

in 1939 ben geboren heb ik de oorlog wel meegemaakt, maar niet erg bewust. Vlak na de bevrij-

ding, in het midden van 1945, ging ik voor het eerst naar school. Van de oorlog kan ik me vooral 

herinneren dat Duitse soldaten met paarden en karren voor ons huis langs kwamen. Vaak zaten 

schoolkinderen, waaronder mijn oudere broers, bij die soldaten op de wagens en sprongen er bij 

ons huis weer af. Een gratis ritje zeg maar, een beetje ironisch. Mijn zus Lenie die een jaar jonger 

is dan mij, riep ook naar de soldaten dat ze mee wou ‘varen’ en die soldaten zwaaiden dan naar 

haar. Maar het meest erge waar wij mee te maken kregen was het bombardement op de Purit fa-

briek in Klazienaveen. Grote angst brak toen bij ons uit. Want mijn vader werkte in de oorlog im-

mers op die fabriek, samen met andere dorpsgenoten. Plots kwam het bericht van het bombarde-

ment bij ons binnen. Mijn moeder rende met mij aan de hand de straat op. In de verte richting 

Klazienaveen zag je vliegtuigen steeds naar beneden duiken. Grote paniek bij mijn moeder dat er 

wel iets vreselijk kon gebeuren met haar man, mijn vader.  
 

Er waren meer Barger-Oostervelders die 

daar werkten, waaronder mijn oom Kees 

Fuhler. Men wachtte met grote angst af tot 

er bericht kwam of er mensen om waren 

gekomen. In die tijd was er amper tele-

foon om je op de hoogte te brengen. Maar 

na heel lang wachten kwam zeer gelukkig 

mijn vader thuis. Je zag aan zijn gezicht 

dat hij grote angsten had uitgestaan. Hij 

ging aan de tafel zitten en kon geen 

woord meer uitspreken. Na een hele tijd 

en bakken koffie kon hij eindelijk weer 

wat zeggen.   

 

De fabriek had wel een schuilkelder, maar die was niet groot genoeg dat daar alle werknemers in 

konden. Dat werd dus dringen, ook omdat er maar één ingang was. Mijn vader vertelde dat hij en 

andere mannen het bouwland achter de fabriek in waren gesneld en dat ze zich hadden kunnen 

verschuilen achter een bult zand. Zo hadden ze zich uiteindelijk kunnen redden. Een aantal ande-

re werknemers hadden dat geluk niet. Er vielen acht doden en een aantal zwaargewonden. Het 

rare aan dit bombardement was wel dat het gebeurde door Engelse bommenwerpers, terwijl er 

op de Purit bijna uitsluitend Nederlandse arbeiders werkten. In mijn onnozelheid denk ik dan: 

hadden ze niet beter gewoon een paar geallieerde soldaten ernaartoe kunnen sturen met een ge-

weer om de Duitse directie uit te schakelen? Niemand, begreep ik later, snapte het. Het gebeurde 

ook nog op een tijdstip dat de oorlog bijna ten einde liep. Op een paar maanden na.  

Er waren trouwens meer angstige momenten, bijvoorbeeld als Duitse bommenwerpers vlak over 

ons dorp scheerden. Als dat gebeurde moesten wij op de grond gaan liggen tegen de buitenmu-

ren aan. Dat was dan de meest veilige plek mochten, de huizen gebombardeerd worden.  Dat is 

gelukkig nooit gebeurd, tenminste niet in Barger-Oosterveld. Toen de oorlog voorbij was en wij 

bevrijd waren van de bezetters, mocht ik een keertje mee met moeder op de fiets naar Emmen. 

Boten met turf bij de Puritfabriek 

Door Ben Wösten 
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 Je zag toen overal tanks staan van onze bevrijders, de Canadezen en de Polen. In café-restaurant 

Groothuis aan de markt was een heel peloton Duitse krijgsgevangenen ondergebracht. Mijn moe-

der en ik konden ze zien door de kelderraampjes. Ze lagen daar verspreid op de grond. Mijn 

moeder scharrelde ook sigaretten voor mijn vader op.  

Met een aantal eieren ging ze naar een van de Canadese tanks en ruilde deze in voor sigaretten. 

Ze kreeg dan een blikken doosje met 50 sigaretten. Het waren Engelse sigaretten van het merk 

Players. Mijn vader kon weer even vooruit met de rokerij. Die tanksoldaten hadden allesbehalve 

verse eieren en dus was dat een gewild ruilobject.  Wat ik mij ook nog zeer goed herinner was het 

Zweedse wittebrood dat bij de bevrijding te krijgen was. Het werd opgesmeerd met een laag bo-

ter en een flinke laag witte suiker. De lekkerste 

boterham die ik ooit heb gegeten.  Een gebakje 

kon daar niet tegenop. Het was zo lekker omdat 

we vooral in de laatste oorlogsjaren eigen ge-

bakken brood aten met stroop die mijn moeder 

zelf had gemaakt van suikerbieten die we haal-

den bij de boeren. Er was ook bijna geen rogge 

meer te krijgen voor het bakken van het brood. 

De bevrijding kwam wat dat betreft precies op 

tijd. Redelijk snel na de bevrijding was er weer 

van alles te koop. Ik weet niet exact waarom mijn vader en andere arbeiders tijdens de oorlog op 

de Puritfabriek gingen werken. Normaal werkten ze in het veen en bij de boeren om aardappels 

te krabben en de oogst binnen te halen. Ik heb zwaar het vermoeden dat ze daar op last van de 

Duitse bezetter moesten werken en anders waren ze waarschijnlijk op transsport gesteld naar 

Duitsland. Op het ontslagbewijs staat vermeld dat mijn vader op de Purit werkte van 1941 tot 

1946. De oorlogsjaren dus. Het is mij niet bekend hoeveel andere personen uit ons dorp op 

transport naar Duitsland zijn gesteld. Wijlen mijn zwager Benne Gebbeken in ieder geval wel. En 

van Annie de Groot vernam ik dat ook haar vader Teun de Groot afgevoerd is geweest naar een 

concentratiekamp in Helgoland. In dat kamp werd hij tewerk gesteld in de keuken. Maar het eten 

voor de kampgevangenen was zeer magertjes. De vader van Annie deelde daarom wel eens stie-

kem aan sommigen wat extra brood uit. Dat was uiteraard ten strengste verboden. Als de Duitse 

bewakers erachter kwamen kreeg hij veel stokslagen en sloegen ze hem bont en blauw. Toen hij 

eindelijk weer thuiskwam zat zijn hele lichaam onder de wonden en bloeduitstortingen.  

 

Een andere vader uit Barger-Oosterveld, die bij het begin van de oorlog nog niet de Nederlandse 

nationaliteit had, maar wel de Duitse, werd door het Duitse leger opgeroepen voor de dienst en 

moest hij zijn jonge gezin verlaten. Het gaat hier om Bernard Ahlen, beter bekend in ons dorp als 

‘Duutse Bernard’. Hij kwam met de Duitse troepen terecht in Rusland. Aan het eind van de oor-

log kwam hij in kampen terecht in Siberië. Pas in 

1948 kwam onze dorpsbewoner terug op Barger-

Oosterveld en kon hij zich gelukkig weer met zijn 

nog jonge gezin herenigen. Acht lange jaren was hij 

weggeweest. Bernard was van beroep metselaar. In 

mijn tijd als metselaar heb ik wel eens samen met 

hem op de bouw gewerkt. Hij heeft me weleens ver-

teld wat hij voor vreselijke dingen had meegemaakt 

daar ginds in Siberië…. 

Tanks in de straten in Emmen 

Het monument voor slachtoffers van het bombarde-
ment op de Purit. Foto Bennie Wolbers  
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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 rege-

len. Tevens is het mogelijk om vanuit hetzelfde Zalencen-
trum 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 

• Familiefoto’s 
• 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) op:      

www.huizinga-fotografie.nl 
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Onderstaande herinneringen aan de oorlog kregen we van mevrouw Leny Arling-Kocks. Be-
dankt voor deze mooie verhalen! 
 
Bombardement Purit 
Het was oorlog. Ik was een jaar of 6 en we waren buiten aan het 
spelen want het was voorjaar en mooi helder weer. Er vlogen 
vliegtuigen over. Daar keken wij niet van op want dat gebeurde 
dagelijks en ook wel ‘s nachts. Ze vlogen over Klazienaveen en ze 
lieten iets vallen. Het glinsterde in de zon en toen het beneden 
was hoorden wij een plof en er kwamen dikke stof-wolken en 
rook naar boven. Wij kinderen vonden dat wel mooi om te zien. 
Maar plotselijng kwam ons mam naar buiten rennen. “Kom kin-
deren, gauw naar binnen, want de Purit wordt gebom-bardeerd!” 
Toen moesten wij binnen onder de vensterbank zit-ten. Zelf ging 
ze wel voor het raam staan om alles goed te bekijken... 
 
Beschieting Oosterveldse straat 
Op een zondagmiddag vloog een vliegtuig uit het Westen naar het 
Oosten over ons huis. Toen hij ons huis voorbij was draaide hij om en schoot, ratatatatatat. Wat 
bleek? Aan de Oosterveldse straat (toen nog Dordse straat), stond een voertuig wat voor vijande-
lijk werd aan gezien en daar schoten ze op. Geert Jansen die daar woonde had een geit die achter 
het huis liep. Die hebben ze finaal van de romp geschoten. Bij ons naast de schuur stond een trac-
tor van de dorsvereniging . Mijn vader was doodsbang dat ze daar ook op zouden schieten. Wij 
werden onder de heg geduwd. Maar de tractor is niet beschoten. Wel zat er later een gat in het 
dak van de schuur. Een verdwaalde kogel denk ik.  

 
Bentesprieten. 
Mijn broers en ik gingen altijd naar het Scholtensveld 
(tegenwoordig Oostersebos) om zilverpapier te zoeken dat uit de 
vliegtuigen werd gegooid. Ook gingen we bentesprieten plukken. 
‘s Zomers is een benteplant groen maar ‘s winters zijn ze geel en 
dan willen ze heel goed branden. Die plukten wij en namen ze mee 
naar huis voor mijn vader. Hij verbouwde tabaksplanten in de tuin 
en als de bladeren groot genoeg warden werden ze op een touw 

geregen en op zolder gehangen om te drogen. Van zo’n droog tabaksblad draaide hij een sigaar. 
Die stak hij aan met een door ons geplukte bentespriet die hij eerst in de kachel had gehouden  
want lucifers waren schaars in de oorlog. 

De middag dat er gebombardeerd werd. 
't Vliegveld was wellicht het doelpunt 
maar ze vlogen ver er naast. 
Met het werpen van de bommen 
hadden zij wel heel veel haast. 
In het mooie Enschede 
brachten zij verwoesting aan. 
Daarbij zijn heel veel mensenlevens, 
heel veel bij verloren gegaan. 
Pa en ma wandelden zachtjes 
achter hun drie kinderen aan, 
want ze wilden om 't mooie weer 
met hun kroost naar 't park toegaan. 

Maar er kwam een bommenwerper 
en die wierp zijn moordtuig neer, 
en die kleine arme stumpers 
hebben nu geen ouders meer. 
Daarom vrienden luister even, 
luister naar naar mijn wijze raad; 
Wordt er luchtalarm gegeven 
blijf dan toch niet op de straat. 
 

Gedicht uit de W.O. 2 
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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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Aan het Schoolpad woont Hetty. Een Achterhoekse in Drenthe. Hetty schildert en schrijft kinderboekjes en 
verder over alles wat haar bezig houdt op haar website www.hettysite.nl en o.a. in de Dorpskrant.  

Waarom wij bordercollies hebben? 
  
We hadden net ons eerste caravannetje ge-
kocht-- een Knaus Schwalbennest uit 1962-- 
toen Tom Woodgate, die voor zijn Engelse be-
drijf inspecties moest uitvoeren bij Holvrieka 
Ido, op een zondag bij ons op bezoek kwam. 
Hij logeerde in hotel ten Cate, maar vond het 
erg gezellig bij ons geloof ik. Hij vroeg of we 
wel eens in Engeland geweest waren. "Nee"... 
zei ik... "dat water ertussen hè, maar als we 
ooit eens naar Engeland gaan zou ik het liefst 
naar het Lake District willen". Tom werd hele-
maal exited. "Lake district..? That's were we 
used to live. When you ever decide to come 
over.. we'll put our caravan for you on a 
campsite at Derwentwater for a few weeks". 
Het jaar erop maakten we de overtocht.  Het 
werd een vakantie om nooit te vergeten! 

Die eerst aanblik van het Lake District was in-
drukwekkend. Overal kunstig gestapelde ste-
nen muurtjes tot hoog in de bergen om de 
schapen op hun plek te houden, prachtige me-
ren en het stadje Keswick vlak bij de camping. 
Wat wil je nog meer?! We hadden zicht op het 
meer: Derwentwater. In de caravan was een 
boekje met 12 wandelroutes en drie ervan be-
gonnen in Keswick. Wanneer je de wandeling 
om het meer wilde maken en halverwege zag 
je het niet meer zitten… dan kwam de pendel-
boot langs en je kon zo mee! Handig hè?  
In de veertien dagen hebben we zeker 8 routes 
gevolgd. Op een gegeven moment liepen we 
in de heuvels boven  het Buttermere toen we 
twijfelden over het pad naar beneden.  Toen 
we daar uiteindelijk  aankwamen stond een 
echtpaar , dat uit Heemse bij Hardenberg 
kwam, ons op te wachten. “Wi’j konnen al 
heurn an jullie taal daj bi’j ons uut de buurte 
komt”. En samen hebben we koffie gedronken.  

Het regende wel vaak, vooral ‘s morgens. 
Meestal werd het tegen de middag droog. Het 
meer is in die veertien dagen minstens een me-
ter gestegen, maar het deerde ons niet. We be-
zochten Maryport, de geboorteplaats van Tom 

Woodgate en Wigton waar hij opgroeide. Daar 
werden we ook uitgenodigd door Margaret, 
de zus van Tom. Keith had een MG waar hij 
tochtjes mee maakte en waar hij heel trots op 
was. Lieve en hartelijke mensen. We maakten 
kennis met een echte High Tea. De Engelsen 
zitten daar verder niet zo met het weer. Met 
een “The usual weather…isn’t it”, word je ont-
vangen als het regent. 

We maakten ook een dagtocht naar de Dales 
en….. toevallig gaf Richard Fawcett een de-
monstratie met z’n zes bordercollies, onze eer-
ste kennismaking met dit ras. Hij had z’n kin-
deren bij zich en die knoopten de honden met 
een gewoon stukje touw aan een paal en hin-
gen er een stuk karton boven met hun naam. 
Toen begon Richard te vertellen: over zijn har-
de bestaan als schapenboer in de Dales, over 
zijn leven met de honden en over het verschil 
in intelligentie. Zo stuurde hij zijn hond Ben er 
op uit om de schapen op te halen die ver naar 
achteren liepen. Eén streep en de hond vloog 
er achteraan en omheen en dreef ze naar Ri-
chard. Toen liet hij zien hoe Ziggy het aanpak-
te. Hij gaf Ziggy met z’n fluitje de opdracht 
om een ander stel schapen op te halen. Die 
ging eerst naar een heuveltje links om te kijken 
waar ze precies liepen en haalde ze toen op. 
Richard jureerde ook bij officiële sheepdog-
trials tot in de USA toe.  

Onze vakantie kon niet meer stuk! Vind je het 
gek dat toen Laska overleed wij het eerst aan 
een bordercollie dachten? Dat werden Kim en 
Scott en nu Storm. 

 

http://www.hettysite.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 

  
 
 
 

SLECHTS 

11,- 
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1. Heb of had je een bijnaam? Volgens mij 

niet... 

2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en 

met wie deel je ze?  Voetballen in SVBO 35+ , 

met veel jongens waar ik vroeger ook mee heb 

gevoetbald bij SVBO. 

3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waar-

om vind je het toch weer mooi om terug te 

komennaar BO-veld?  Ibiza!! Het is altijd leuk om 

gewoon weer in eigen dorp te zijn bij 

vrienden en bekenden. 

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

zou winnen? Hmmm das best lastig ik ben best 

tevreden. Een mooie lange reis door Amerika lijkt 

me wel wat. 

5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je 

eventuele partner…). Spekkie ( Jans Hoffard ) 

toch wel een bijzondere man uit ons dorp denk ik. 

6. Waarom vind je diegene zo leuk? Overal waar 

hij komt zie ik de mensen lachen, dus hij 

brengt altijd wat vrolijke verhalen met zich mee. 

7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend 

of onbekend)? Een groot artiest of wereld beroem-

de voetballer. 

8. Wat zou je hem/haar vragen? Of het leven echt 

zo mooi is, met al dat geld en roem. Ik denk name-

lijk dat het vaak tegen valt en mooier lijkt dan het is. 

9. Wat ligt er onder je bed? Niks, vloerbedekking. 

10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld? Pizza broodje gezond van de Melody. 

11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje?  Koningsdag! vooral bij mooi weer een feest met muziek 

en veel gezelligheid. 

12. Waar kun je totaal niet tegen? Als er bij ons in de winkel ( 100%Voetbal Emmen ) gestolen wordt en de da-

ders vaak dezelfde dag al weer vrij lopen. 

13. Meest sexy persoon uit BO-veld?  Willem van Naomie Teuben! 

14. Leukste ervaring in BO-veld? Het wonen in Barger-Oosterveld. 

15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak? Poeh! 

16. Het meest beschamende moment van je leven? Dat zijn er wel meerdere. Vaak zijn het momenten na een 

iets uit de hand gelopen feestje. 

17. Favoriet geluid uit BO-veld? De kerklokken.   

18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld ? Dat de oude Boogie Bar terugkwam voor onze jeugd, om daar 

dezelfde prachtige tijd te kunnen en mogen beleven die wij er hebben gehad. 

19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken? Nee, laat mij maar lekker slapen. 

20. Aan wie geef je het stokje door en wat wil je hem/haar vragen? Aan toekomstig “mister 

SVBO “ Richard Veringa !! Ik vraag hem al zo vaak iets, dat ik op dit moment geen vragen meer voor hem heb. 

.  

Heel veel vragen aan... 



32 

  

  

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/
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De gekochte kaarten blijven geldig voor November! 
 

  GROEN 13 maart  wordt: 6 november  

  BLAUW 14 maart  wordt: 7 november 

  GEEL   20 maart  wordt: 13 november 

  ROOD 21 maart  wordt: 14 november 
 

Kunt u niet op de bovengenoemde data, dan krijgt u uw 

geld terug. Het kaartje dan dan worden ingeleverd 

 bij Melody.  

 

Voor vragen kunt u bellen naar: 

Tiny Jansen 06 54378803 

Judith Gerdes 06 41453851 

 

;’T KON HIER  

WEL SPOKEN... 
 

BLIJSPEL IN 3 BEDRIJVEN DOOR HENK ROEDE 

We waren er helemaal klaar voor! Na maanden van repeteren en het opbouwen 

van ons prachtig decor was het dan eindelijk zover. Helaas gooide het Corona-

virus roet in het eten... 
 

Zoals u reeds op social media en op het op het publicatiebord bij de hooimijt 

heeft kunnen lezen hebben we de voorstellingen verschoven naar November. 
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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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 VIND IK Leuk! 
Corona-vrij.... 

LBP 
FC EMMEN 

STIJN GEEFT HET STOKJE DOOR AAN DE KERSVERSE BARGEROOSTERVELDER GERT 

VAN DEN BOS, EEN PRIMA MANIER OM ZICH VOOR TE STELLEN!! 

Ski-vakanties! 

MET: STIJN LUBBERS 

Loopafstand BO-Veld/Oude Meerdijk 

Dorpsfeest BO-Veld 

Dat we weer in 
alle gezondheid 
naar buiten 
kunnen 

DAT MIJN MOEDER ZO 
VERSCHRIKKELIJK GOED 

KAN KOKEN! 

Het grote aantal FC Emmen   
Supporters uit BO-Veld 

Kelderbier van Melody, lekker spul! 
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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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Bennie Heijne, in Memoriam 
Overleden op 17 januari 2020 
 

Bennie Heijne 
was een man met 
een grote mate 
van sociale be-
trokkenheid. Na 
zijn normale 
werk als timmer-
man stak hij heel 
veel vrije tijd in 
allerlei activitei-
ten bij verenigin-
gen en clubs op 
zijn Barger-
Oosterveld. On-

danks zijn drukke bezigheden vergat hij 
zijn gezin niet. Hij was echt een familie-
man. In het weekend trok hij erop uit met 
zijn gezin; ze bezochten  interes-sante 
plaatsen en hadden mooie vakanties. 
 

De vele vrije tijd die hij in het verenigings-
werk in Barger-Oosterveld stopte werd be-
loond met een aantal ere-lidmaatschappen.  
Vooral de voetbalclub SVBO had zijn liefde 
en aandacht en dat al vanaf zijn 14e jaar. 
Ook bij de Hout-en Bouwbond FNV, waar-
van hij 70 jaar lid was, was hij zeer betrok-
ken als bestuurslid. Datzelfde gold voor de 
ouderenvereniging de ANBO in de functie 
als voorzitter. Voor zijn inzet bij de ANBO 
ontving hij de gouden speld van verdien-
ste. En op dezelfde dag dat hij die speld 
ontving, werd Bennie Heijne Koninklijk 
onderscheiden in de Orde van Oranje-

Nassau.  Dat ontlokte bij hem de volgende 
volzin: “Want op een dag twee keer gede-
coreerd, is het vrijwilligerswerk weer op-
gewaardeerd” 
 

Maar evenals bij veel andere gezinnen trof 
ook het noodlot het gezin van Bennie Heij-
ne; eerst het verlies van zijn echtgenote 
Froukje en daarna het zware verlies van 
zoon Lute.  
 

Zijn jeugdjaren versleet Bennie aan de 
toenmalige Hoogweg samen met vier 
broers en een zus. Later verhuisden ze naar 
de Bargerweg. Na zijn trouwen met Frouk-
je Strating in 1955 gingen ze in de Barnar 
wonen. Daar kregen ze 6 kinderen. Tot aan 
zijn overlijden bleef hij hier wonen. 
  
                                                                                 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barger-Oosterveld verliest met 
Bennie Heijne een mooie man, 

voor velen zal hij nog jaren in de 
herinnering blijven... 

Ook achter het spreekgestoelte 
stond hij zijn mannetje. 

I.v.m. het Corona Virus is de Barnstee momenteel gesloten! 
Zodra we weer open gaan nemen we telefonisch contact op met de gebruikers.  

 
Alleen het bloedprikken gaat voorloopig vooralsnog gewoon door.  Dit wordt per week 

bekeken door Treant. Mocht u twijfelen of het bloedprikken doorgaat neem dan 
 contact op met Treant. 
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Bacon en ei muffins 
Deze leuke hartige muffins van bacon en ei zijn erg 
lekker bij de paasbrunch of het ontbijt 
  
Ingrediënten 
6 eieren 
8 plakjes bacon of ontbijtspek  
Peper en zout 
2 bosuitjes 
Boter om in te vetten.  
50 gr geraspte kaas 
  
Materialen 
Muffinbakblik 
  
Bereiding 
Verwarm de oven op 180 graden. Vet de vormpjes 
een beetje in met boter (de bacon is ook al vet).  
Leg de plakjes bacon/spek in de muffinvormpjes. 
Leg eventueel nog een extra stukje op de bodem 
zodat het ei er niet zo snel door heen loopt.  
Hak de bosuitjes in dunne ringetjes. Klop de eieren 
met wat peper en zout los en roer de geraspte kaas 
en bosui er door heen.  
Schenk het eiermengsel in de baconvormpjes tot net 

onder de rand. Zet het bakblik ongeveer 15 minuten 

in de oven totdat de eieren helemaal gestold zijn. Je 

kunt dit met een saté-prikker controleren.  

Leuk hapje om te serveren met ontbijt of brunch. 

 
 
 
 

 
Quiche met gerookte zalm en  
asperges 
 
Ingrediënten: 
5 vellen hartige taartdeeg 
100 gr gerookte zalm 
6 groene asperges 
1 ui en 3 eieren 
150 ml kookroom 
handje geraspte kaas 
handje paneermeel 
snuf peterselie 
snuf peper 
snuf zout 
 
Benodigdheden: 
Quichevorm 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat de vel-
len deeg voor hartige taart ontdooien. Beleg daarna 
de quichevorm met de vellen. Zorg dat de vellen 
elkaar steeds ongeveer 1 cm overlappen. Druk de 
randen goed aan. Prik met een vork wat gaatjes in 
de bodem en bestrooi met een klein beetje paneer-
meel. Breng water aan de kook en kook de asperges 
5 minuten. Laat daarna afkoelen. Snipper het uitje. 
Meng de eieren en kookroom in een kom en voeg de 
ui, peterselie, peper en zout toe. 
 
Beleg de bodem van de quichevorm met de gerook-
te zalm en de asperges. Giet daarna het ei-kookroom 
mengsel eroverheen. Strooi er daarna wat geraspte 
kaas over. 
 

Zet 25 minuten in de oven en laat goed afkoelen. 

Controleer met een satéprikker of de quiche gaar is. 

Laat de quiche anders nog een paar minuten langer 

in de oven staan. 

 

Geen worteltaart??? 
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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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       Dit keer is er helaas niet voor iedereen een papieren Dorpskrant waarin je even lekker 
een puzzeltje kan oplossen, een kleurplaat kan maken of lijntjes kan trekken in een dool-
hof. We hebben daarom iets anders bedacht! Een Paasknutselwedstrijd voor 0-100 jaar! 
 

Maak een bloemstuk, hanger, kleedje, schilderij, kunstig beschilderde eieren, ketting, 
guirlande, raamdecoratie , enzovoort met het THEMA PASEN. 
 

Maak van jezelf met je kunstwerk een mooie foto en stuur deze vóór 25 mei aanstaande 
naar dorpskrant.bo@gmail.com 
 

We hebben deze keer een iets groter prijsje dan normaal.... Voor de kinderen is er voor de 
winnaar een waardebon te besteden bij een bekende speelgoedzaak. Voor de winnaar on-
der de volwassenen hebben we een andere verrassing...  

Misschien brengen onderstaande plaatjes je op een idee, kijk in tijdschriften,vraag je va-
der, moeder, en anders ff googelen.... ;-) 
 

We laten ons verrassen! 
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Winnaar van de kleurplaat uit de vorige Dorpskrant! 

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

‘Dorpskrant’ of op de Facebookpagina Barger-Oosterveld Online 

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

Gefeliciteerd Vera!  De Barnste is nu gesloten maar we zorgen dat jij je cadeautje zo 

snel mogelijk krijgt! 
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Sportverenigingen: 
 

Sporthal Meerdijk Tel. 621421 
 
SVBO, Handbalvereniging 
Gheijne@planet.nl 
 
SVBO, Voetbalvereniging  Tel. 624853 
email@vvsvbo.nl, www.vvSVBO.nl 
 
Manege de Tempeliers 
www.manegedetempeliers.nl 
P. Van Uem 06 55887333 
 
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: Melanie Oosting 

tel: 06 20307118 

 

Defibrillatoren (AED) in Barger-Oosterveld:  

24 uur per dag bereikbaar: 

 Fam. Oldenhuis (voordeur), Willem Grolstr. 24 

 Fam. Zwart (voordeur), Iemschoer 22 

 Barnstee (voordeur), 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: J. Suelmann 
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 

 


