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Kijk voor meer informatie over de  activi-
teiten in de agenda van www.barger-
oosterveld.nl, op de facebook pagina Bar-
ger-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. 
 
 

Kopij 
 

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!  Beperk uw kopij svp tot 

maximaal een halve A4 pagina.  
De redactie behoudt zich het  

recht voor aangeleverde kopij te  
corrigeren, in te korten of eventueel te wei-
geren. Anoniem aangeleverde kopij wordt 

in principe niet geplaatst. 
 

                      Kopij 2021 
 Editie  Kopijdatum 
 Februari  11 januari 
 April  1 maart 
 Juni  24 mei 
 September  23 augustus 
 November  11 oktober 
 December  8 november  

 
Bezorging: 

Fam. Van  der Helm 
 

Contact 
 

Redactie: 
Lizette Zwart-Wehkamp 

Antje Nijp-Zijlvaart 
Guusje Sijbom 

 

Kopij! 

   Agenda 

De volgende Dorpskrant verschijnt tussen  
26 maart en 3 april. Wij ontvangen uw kopij 
graag uiterlijk 
 

   1 maart 2021 

 
We ontvangen de kopij het liefst via mail:  
                          dorpskrant.bo@gmail.com. 
   
    Let op:  
   Omdat de Barnstee  momenteel 
   beperkt open is mag u uw kopij 
    ook in de  brievenbus doen bij:  
      Willem Grolstraat 120 of 
           St. Gerardusstraat 116 

                 Helaas is er ivm de ontwikkelingen omtrent         
Corona een lege agenda. Houdt u voor de activiteiten voor 

de komende maanden svp de berichtgeving van de  
organiserende instanties en/of social media in de gaten. 

Voor alle actuele nieuwtjes! 
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Dorpskrant  

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 

Plaatselijk Belang 5 

In de beugel 7 

St. Gerardusschool 9 

De Zeskante Steen 11 

SBO Seniorenvereniging 13 

Zonnebloem 13 

Vrogger 15 

Drents gedicht 17 

Tuintips 17 

Puzzel 19 

Recept 21 

Nieuws v/h Schoolpad 23 

Heel veel vragen aan 25 

Sporthal Meerdijk 27 

Vind ik leuk / stom 29 

Kinder & zo 31 

Kleurplaat 33 

Winnaar kleurplaat 34 

Verenigingen e.d. 35 

 

 

 

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

Beste lezers van de Dorpskrant. 
 
Daar is ie dan! De eerste Dorpskrant van dit nieuwe jaar. 
Volgend jaar, in 2022, bestaat de Dorpskrant 40 jaar! 
Dat zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! 
 
In deze Dorpskrant vindt u weer de verhalen die u van ons 
gewend bent. Er is nog steeds niet zo heel veel te vertellen. 
De activiteiten liggen nog steeds stil. Iedereen zal er wel aan 
toe zijn om weer gezellig met elkaar iets te ondernemen. 
Maar we moeten, vrezen we, nog even geduld hebben. 
 
We kregen ook een berichtje dat mevrouw Soelman (zij 
schrijft altijd een gedicht in de Dorpskrant) in het ziekenhuis 
ligt met een longontsteking. We wensen haar vanaf deze plek 
een spoedig herstel toe!  
 
In de puzzel van de kersteditie was helaas een foutje geslo-
pen. In het diagram stond Iemschoer, maar dat moest Iemker-
pad zijn. Excuses voor de gemaakte fout, maar voor de oplos-
sing van de puzzel had de fout geen invloed.  
We hebben heel veel goede inzendingen binnengekregen.  
De winnaar van de kerstpuzzel staat op pagina 19. 
 
We wensen u weer veel leesplezier! 
 
Lizette, Guusje en Antje. 

JAARGANG 39, NUMMER 1                         Februari 2021 

BARGER-OOSTERVELD 

Inhoud 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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Na een rustig verlopen jaarwisseling zitten we 
nu in 2021. Een nieuw jaar met de nodige plan-
nen en wensen maar voorlopig hebben we nog 
steeds te maken met de Corona-maatregelen. 
We zijn zeer beperkt in ons handelen.  
 
Het beleggen van een Algemene Ledenvergade-
ring is nog steeds onmogelijk.  
Ons Jaarverslag wat normaliter wordt gepre-
senteerd op bovengenoemde ledenvergadering 
staat inmiddels op de website van Barger-
Oosterveld (www.barger-oosterveld.nl) 
 
Wat willen we in 2021 zoal aanpakken?  
Op korte termijn hopen we dat de renovatie 
van de keienbak in ons centrum wordt gereali-
seerd. Het is daar nu een wat vervallen toe-
stand maar gelukkig ligt er nu een mooi plan 
opgesteld op initiatief van  bewoners van het 
centrum. Een belangrijk thema in het uiteinde-
lijke ontwerp is: Barger Oosterveld Flintenstad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijk onderwerp wordt natuurlijk ook hoe 
verder met de leegstand: ik bedoel hier de situ-
atie Halfweg, Boogie Bar en Flinthoek. De hui-
dige toestand is op termijn niet wenselijk.  
We hopen en verwachten dat nieuwe bouw-
plannen de nodige aandacht van ons zullen 
vragen. We denken hierbij vooral aan “Plan 
Zwart” en plan St. Gerardusstraat. 
 
Een belangrijk project waar we mee te maken 
krijgen is de Rondweg. Het plan is om dit jaar 
te starten met de aanpak van het ombouwen 
van de Rondweg tot doorstroomweg. Uiteinde-

lijk betekent dat de afsluiting van de Meerdijk!  
In het verleden hebben we hierover duidelijke 
afspraken gemaakt en het is aan ons om te zor-
gen dat die afspraken worden nagekomen.  
 
Uiteraard blijft het up-to-date houden van de 
speelvelden, het groenonderhoud en allerlei 
kleinere zaken onze inspanning vragen.  
 
Graag willen we ook een plan uitwerken hoe 
we willen dat Barger-Oosterveld er over 10 jaar 
uit zou moeten zien. Dit plan kan dan dienen 
als richtlijn van onze activiteiten.  
Helaas heeft onze oproep om vrijwilligers die 
mee willen werken om zo’n plan op te stellen 
zeer weinig reacties opgeleverd. 
 
Hetzelfde geldt overigens voor de oproep om 
nieuwe bestuursleden. De huidige bezetting 
van 5 bestuursleden is echt te weinig mede ge-
zien het feit dat enkele bestuursleden aan aftre-
den toe zijn.  
 

 
Hierbij dus nogmaals een oproep:  

 

Meld je als bestuurslid!  
Bedenk hierbij dat nog steeds geldt:  

Vele handen maken licht werk.  
 

Leo Mangnus 
Secretaris 
leomangnus@live.nl 

Bericht van Plaatselijk Belang 
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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 

Jos Fischer  

 
 

Elektrische fietsen  
vanaf € 1099,= 

 

demo's aanwezig 

 
 
 

Splitting 149 
Emmen  

Barger-Oosterveld 
Tel.: 0591- 62 50 30 
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  In de Beugel 

 

  Zo Dorps-
krantlezers,  
ik hoop van 
harte dat 2021 
een jaar wordt 
waar in wij 
afscheid gaan 
nemen van 
het Corona-
virus, alles 

weer normaal 
gaat worden en iedereen weer kan gaan en 
staan waar wij willen. Dat Corona gedoe had 
voor ons dieren wel één voordeel want er werd 
veel minder geknald rond de jaarwisseling.  
We moeten van dat virus af en weer terug naar 
normaal want dan wordt het weer veel gezel-
liger overal. Zo gauw het kan wil de Baas het 
vaccin toegediend krijgen zodat hij het virus 
niet krijgt want hij gaat nog steeds alle dagen 
naar het werk. 
 
2020 was wel een erg goed doppen spaarjaar 
want er is een bedrag van € 5.000,-  bij elkaar 
gespaard. Dus spaarders, bedankt allemaal! En 
gewoon doorgaan is mijn advies. 
Ergens in november vorig jaar zijn Obeliks en 
Ik weer naar Trimsalon De Tobbe in Nieuw- 
Amsterdam geweest dus stonden wij er weer 
netjes op want als Geleidehonden moet je je 
van je goede kant laten zien toch? Wij hebben 
daar een volledige behandeling gekregen. De 
haren weer lekker kort, gewassen, de nagels na 
gekeken en de oren schoon gemaakt maar toch 
luisteren we niet altijd goed! Die Obeliks heeft 
vaak van die drekoren wat er vies uitziet. De 
Baas en het Vrouwtje vonden dat wij ook weer 
lekker roken. Ik vind het stinken. Voor ons 
honden hoeft dat niet zo nodig, maar ja men-
sen vinden dit nu eenmaal dat dit zo hoort.  
Na het bezoek aan de trimsalon hoopten ze dat 
er dan in huis een tijdje wat minder haar te vin-
den zou zijn maar dat konden wij natuurlijk 
niet beloven. Die Obie had ook nog pech want 
onder zijn staart onder een klit vond Sharon 
(van de trimsalon ) een hotspot (een ontsteking 
op de huid die een vieze geur af gaf en vrese-
lijk kan jeuken (en als je er niet op tijd bij bent 

heel erg snel groter wordt) dus belde de Baas 
direct naar Sterkliniek Dierenartsen Emmen . 
Wij konden direct doorrijden zodat Obeliks 
behandeld kon worden. Hij is er weer behoor-
lijk ziek van geweest die ouwe man en dat was 
erg zielig dus heb ik hem maar met rust gela-
ten wat Ik best wel moeilijk vind want ik mag 
zo graag met hem stoeien. Een paar dagen later 
in het weekend nogmaals terug geweest want 
hij kreeg ook nog een hotspot onder zijn keel 
en moest er daar ook haar weggeschoren wor-
den zo dat het Vrouwtje (of zuster Clivia zoals 
de Baas haar noemde...) er zalf op kon doen. In 
de week daarop kwamen er nog meer plekjes 
bij waar ze gelukkig op tijd bij waren zodat het 
niet verder kon gaan. De Baas heeft zeker een 
maand op de bank geslapen zodat hij Obeliks 
kon toespreken als hij wou gaan likken. In die 
periode is de ouwe man alle dagen mee naar 
het werk geweest om er voor te zorgen dat hij 
overdag genoeg afleiding had en dus niet ging 
krabben of bijten aan de plekken die jeukten. 
Blij dat Sharon de hotspot gezien had bij Obe-
liks en gelukkig ben ik geen labradoedel 
(kruising labrador/poedel) met dat krullige 
haar dat heel erg snel kan gaan klitten.  De 
trimsalons mogen immers niet open.  
 
Als ik de Baas begeleid naar en van zijn werk is 
het nog donker waar ik geen bal aan vind. De 
Baas heeft nu weer zijn strepenjas aan zodat 
hij/wij beter zichtbaar zijn voor de mede weg-
gebruikers. Op deze jas zitten reflecterende 
strepen. En ik heb ook een lampje op mijn tuig. 
Obeliks en Ik moeten het maar gewoon doen 
met onze eigen natuurlijke jas hoe koud het 
ook wordt. Obeliks gaat ook nog steeds elke 
vrijdag mee naar het werk van de Baas wat 
heel gezellig is want dan liggen wij lekker sa-
men gebroederlijk in de mand voor het raam. 
Dit raam loopt tot aan de grond dus kunnen ze 
ons van buiten goed zien. Ik was bang dat ik 
niet zoveel te vertellen had omdat ik dacht dat 
er weinig gebeurt was maar als je eenmaal ach-
ter de PC zit komt er vanzelf van alles  
naar boven. Ik plof maar weer in mijn  
mand, en hier nog  gauw even een  
poot van Upton. 
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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 
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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 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

Voor meer informatie omtrent tarieven etc. 
stuur een  mail naar: 

Dorpskrant.bo@gmail.com 
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Of je worst lust! 
 
Bij deze titel denk je natuurlijk niet 
direct aan de carnavalsvereniging.  
Het is namelijk onze droge worstenac-
tie. Aangezien we een (te) rustige peri-
ode achter de rug hebben, waarin on-
der andere het eiergooien en de Prins-
opkomst niet door konden gaan en 
daarmee ook onze verlotingen niet, 
hebben we gedacht dat het goed zou 
zijn om deze droge worsten actie op 
poten te zetten.  
 
Mocht je nog geen droge worsten heb-
ben gekocht via de social media, dan 
kan dat alsnog door het onderstaande inleverstrookje in te vullen.   
We bieden de worsten aan in twee pakketjes: twee worsten (€ 5) of vier worsten (€ 10).  
Bij ieder pakket zit een presentje vanuit de carnavalsvereniging.  
 
De ambachtelijke droge worsten worden geleverd door één van onze vaste sponsoren, namelijk  
Slagerij Bert Stanneveld. Een win-win-situatie dus!  
Bestellen kan tot en met 14 maart. Daarna zullen we de bestelde pakketten gaan uitleveren. 

 
Zomercarnaval!? 
Achter de schermen werken we druk aan een ‘Plan B’. Zo zijn we met de gemeente in overleg 
om een zomercarnaval te organiseren in het weekeinde van 2 t/m 4 juli 2021. Hoe dat er uit zal 
zien? Eigenlijk net als het reguliere carnavalsweekend met een optocht en festivalterrein, maar 
dan wat warmer. Prins Patrick en Prinses Lisa blijven dus noodgedwongen nog een jaar de 
voortrekkers van onze carnavalsvereniging en wanneer er weer een ‘normaal’ carnavalsjaar 
aan gaat komen, komt er een nieuw prinsenpaar. Uiteraard moeten we even een slag om de 
arm houden en zal het zomercarnaval eenmalig zijn. In januari zijn er vervolggesprekken en 
het evenement kan pas doorgaan op het moment dat het veilig en zonder (gezondheids)risico’s 
kan worden georganiseerd. We houden jullie op de hoogte! 
 

                 Bestuur C.V. De Zeskante Steen 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
Invulstrook (inleveren bij M. Siekman, Bargerweg 59, 7826 BR Emmen) 

De Zeskante Steen 

Naam: Kruis aan welk pakket u wilt ontvangen: 

Adres: 0 4 droge worsten zonder kruidnagel (€ 10,-) 

Postcode/Plaats: 0 4 droge worsten met kruidnagel (€ 10,-) 

Telefoonnummer: 0 2 droge worsten zonder kruidnagel (€ 5,-) 

Geef aan hoe u wilt betalen:  
contant / tikkie* 

0 2 droge worsten met kruidnagel (€ 5,-) 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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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 

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 

mailto:Tel%20.0591-349312%20garagedrent@wanadoo.nl
http://www.autodrent.nl/
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Nieuws van de SBO 
Het bestuur van de SBO e.o. is in de week voor 
kerst op pad geweest om alle 140 leden per-
soonlijk fijne kerstdagen te wensen en een 
kerstpakketje aan te bieden.  
Het kerstpakketje bestond uit een lekkere rol-
lade en een heerlijk gekruide verse worst.  
Dit pakketje was voor de leden gemaakt door  
slagerij Bert Stanneveld.  
Het bestuur had in alle tasjes nog een kerst-
kaart gedaan. Alle leden waren thuis op deze 
twee dagen, dus we konden alles in één keer 
bezorgen. De leden vonden het een heel mooi 
gebaar. 
 
Het bestuur wil hierbij ook Bert en Carolien 
Stanneveld en hun medewerkers bedanken 
voor het maken van de 140 kerstpakketjes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedicht 
 
Als men ouder wordt en de jaren verstrijken,  
Dan merk je dat je gedachten gaan wijken.  
Je wilt nog veel maar het gaat vaak niet meer 
Je hebt toch je handen, je lichaam, je geest.  
Je deed steeds je best, maar dat is geweest.  
Soms denk je dat je leven geen waarde meer heeft,  
Je bent bang, dat je een ander wordt tot last  
En dat is iets wat in je geest niet past.  
Want geestelijk ben je vaak wel goed,  
Je kunt het soms niet meer aan,  
Voor velen heb je afgedaan.  
Maar wat geweest is, komt niet weer,  
Je moet er mee leven, al doet het vaak zeer.  
Maar heeft ook maar één in de wereld je nodig,  
Dan is toch het leven nog niet overbodig.  
Je kunt toch ook geestelijk een taak gaan verrichten  
En je leed met je medemens helpen verlichten.  
Een lach en wat blijheid, een zonnig gemoed,  
Wat vriendschap en liefde doet een ander zo goed,  
Want ook het gebaar van een vriendelijke daad,  
Brengt vaak het geluk waar het in het leven om gaat.  

 

Dit gedicht is geschreven door mevr. Geertje 

Scholten-Derksen in haar 90e levensjaar.  

Zij is lid van de Seniorenvereniging Dalen e.o. 

Het is nu begin januari 2021 en het rare jaar 
2020 is voorbij.  Het was voor sommigen een 
droevig jaar. Ik wens u allemaal een beter 
nieuwjaar. Een jaar waarin corona verdwijnt, 
we weer een beetje een  normaal leven hebben, 
we weer naar de kapper kunnen en uit eten, 
waarin de horeca open kan en we er weer op 
uit kunnen en op vakantie, kortom waarin we 
van dit nare virus verlost zullen zijn. 
 

In december is de Zonnebloem-Sinterkerstman  
nog bij de gasten van onze doelgroep langs 
geweest met een amaryllisbol, waarvan we 
hopen dat die mooi gaat bloeien  en konden 
we eind december in het kader van de actie 
“een klein gebaar” onze gasten laten weten dat 
we hen zeker niet vergeten zijn. 

Hoe het jaar zal verlopen is nog erg onduide-
lijk. Voorlopig kunnen we alleen ons bezoek-
werk doen bij de gasten die dat  op prijs stel-
len.  We duimen dat we snel weer bij elkaar 
kunnen komen om eens een gezellige middag 
door te brengen en een mooi uitstapje kunnen 
maken.  
 

Tot dan hoop ik dat u gezond blijft en dat we 
een beetje een mooi voorjaar gaan 
krijgen. 
 

Een tóch zonnige Zonnebloemgroet, 
 

Tilly Mangnus, 
secretaris Zonnebloem  

De Zonnebloem 
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“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 

 Kapsalons van Veen 
                     dames & heren 

 
 
 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 

  

Bel voor een afpraak: 

 0591-622090 
 
 

  Kapsalons van Veen 
  Splitting 44a 

  7826CN Emmen 
  Barger-Oosterveld 
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Door Ben Wösten 

Vrogger... 
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. 

“Dromen zijn bedrog”, hoor 
je vaak. Maar soms lijken ze echt. Laatst droomde ik 
dat mijn moeder ineens in de kamer stond waar ik 
zat te schrijven. Ze keek heel vreemd in het rond 
naar alle dingen van de moderne tijd, waar zij dus 
nooit weet van heeft gehad en ook in haar leven niet 
heeft gekend. Mijn mobiele telefoon lag op de tafel 
en dan vraagt ze: ”Wat is dat dan voor een raar 
doosje?” Ik zeg “Ma, dat is een mobiele tele-
foon“.”Telefoon? Waar is dan de hoorn waar je in 
moet spreken”? 
“Dat hoeft tegenwoordig niet meer ma”. Nou, dat 
vond ze maar raar. Dat woord telefoon snapte ze 
nog wel maar “Wat is dan mobiel?” “Dat betekent 
dat je er overal mee naar toe kunt gaan als je aan het 
bellen bent.” Moet er dan geen kabel aanzitten, jong? 
“Nee ma, er zit een batterijtje in net als vroeger in 
een zaklantaarn. Je kan er ook nog foto’s meema-
ken.” Toen viel ze bijna helemaal van haar stoel. “En 
heb je twee televisies? Wat zijn ze plat.” “Nou, die 
ene is een computer.”  
“Wat moet je daar dan mee?” “Daar zit een typema-
chine aan vast waarmee je verhalen en brieven kunt 
schrijven.  “Dat doe je toch gewoon met een pen of 
potlood?” Ze keek mij vol verbazing aan met de me-
dedeling dat er toch wel heel veel veranderd was 
sinds ze was opgestegen naar de hemel.  
“Wat woon je toch in een raar gebouw, allemaal hui-
zen aan elkaar vast?” 
“Ja ma, dat noemen ze een appartement. Dat is een 
gebouw met verdiepingen en allemaal huizen op, 
aan, onder en boven elkaar. “Och jong toch, dat vind 
ik helemaal niks. Zit je vastgeplakt tussen de buren. 
Je had vroeger toch zo’n mooi vrijstaand huis met 
een mooie tuin eromheen?” 
“Ja, maar we wilden graag naar een appartement. Al 
dat geklooi in de tuin, de hele week was je er mee 
bezig. We hebben nu een mooi balkon met bloemen. 
Daar kunnen we mooi zitten.” 
“Ja,” zegt ze, “Zodat iedereen je vanaf de straat kan 
begluren. Pas dan maar op dat je er niet aftuimelt. 
”Nou ma, het wordt nog erger. Ze bouwen tegen-
woordig hele hoge woontorens, dat noemen ze wol-
kenkrabbers.” “Krabben die dan in de wolken? De 
mensen zijn toch wel hovaardig geworden, net als 
die mensen uit de bijbel die de toren van Babel wil-
den bouwen, dat ging toen ook mis. Waarom moet 
het toch zo hoog? Er is toch land genoeg waarop ze 
gewone huizen kunnen bouwen? “Ach ja moe, het 
zijn allemaal van die prestigeobjecten. Zelfs Emmen 
moet er zonodig een hebben, die krijgen geleidelijk 
ook de verbeelding dat ze een stad zijn. ”Heb je 

soms nog meer van die moderne dingen?”, vraagt 
ze. “Ja moe, ik heb ook een elektrische fiets.”  
“Een elektrische fiets? Ben je nu helemaal van je lotje 
getikt? Zit daar ook een snoer dan aan voor de 
stroom?” Ze snapte er helemaal niets meer van. “Je 
wordt toch helemaal tureluurs van al die kabels en 
snoeren en lichtknopjes? Och, wat hadden wij het 
vroeger dan gemakkelijk en zorgeloos daar in die 
keet aan de Veldweg. Er zat alleen maar een draai-
moertje aan, waarmee je de petroleumlamp aan kon 
doen. Een krant en een radio, dat was alles wat we 
hadden. Lekker rustig en gezellig. ‘s Avonds met z’n 
allen rond de keukentafel met een lekker kopje leut 
met een stuk oudewijvenkoek en gezellig kletsen. 
Als kinderen speelden we vrij en blij tussen de hei-
destruiken en de turfbulten. Zondags naar de kerk 
was zowat het enige uitje dat we hadden. En dan 
was er ook nog twee keer een bedevaart. Voor de 
communie-uitreiking bij die bedevaart klonken er 
drie geweerschoten in plaats van een belletje. En als 
het afgelopen was, stonden op het kerkplein een 
aantal kraampjes waar je kersen kon kopen en kerk-
boeken en rozenkransen. Is dat nu nog zo?” 
“Nee ma, de bedevaart is er nog steeds, maar geen 
geweerschoten meer en ook geen vaandels en vlag-
gen. Maar aan het eind krijgen we allemaal op het 
kerkplein koffie met krentenbrood, heel gezellig. En 
als je echt honger hebt, kun je ook nog een hambur-
ger laten bakken.  “Hamburgers? Dat zijn toch Duit-
sers?” “Ja, dat ook, maar die ik bedoel zijn een soort 
platte beschuiten maar dan van vlees. Heel lekker.” 
“Ja, dat zal best maar geef mij maar een lekker plakje 
gebakken spek of een gehaktbal. Plots werd ik wak-
ker. Mijn lieve moeder was uit mijn kamer verdwe-
nen. Jammer eigenlijk. Ik had nog wel even met haar 
willen doorkletsen. 
 

Mijn droom 

Bedevaart in vroegere tijden 
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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 Ser-
re: 
“Piri Piri Kip” en “Varkenshaas  
Saté”-menu ook voor slechts €12,50 
 
Restaurant De Serre,  
Meerdijk 104, 7825 TH  Emmen 
Tel: 0591 741624 

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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Drents gedicht 
 

Onderstaand gedicht is aangeleverd door  
Hetty v,d, Kolk, schrijfster van de leuke verhalen in 

Nieuws van het Schoolpad... 

Tuintips Maart 
✽Neem je gazon onder handen. Maai het gras. 

Verticuteer als er veel mos en vuil in de gras-
mat zit. Dat maakt de grond weer open en be-
vordert nieuwe grasgroei. Daarna gazonmest  

✽Plant bodembedekkers op lastig te wieden 

plekken. Dit is vooral aan te raden tussen 
struiken en op hellingen.  

✽Vaste planten inplanten. Je kunt nu al winter-

harde vaste planten inplanten. Die kunnen 
zich dan vóór de zomer al goed ontwikkelen, 
zodat je dit jaar al maximaal plezier aan ze be-
leeft.  

✽Zomerbloeiende bolgewassen poten! Er 

bloeien nu heel veel voorjaarsbollen, maar er 
zijn ook verrassend veel zomerbloeiende bol-
gewassen, waarvan de bollen nu de grond in 
mogen. 

✽Hortensia’s snoeien. Snoei naast de sprietige 

en slecht groeiende takken ook een deel van de 
goede, oude takken bij de basis weg. Als je ie-
der voorjaar éénvijfde van die takken weg-
snoeit, wordt de hele struik in vijf jaar ver-
nieuwd. Hij bloeit dan beter door. Je moet nu 
ook de oude bloeiwijzen wegsnoeien. Doe dat 
niet te diep, want de (dikke) knoppen voor de 
nieuwe bloei zitten er al vlak onder. 

✽Laat bladhopen nog liggen (daar kan nog een 
egel, hagedis o.i.d. in winterslaap in zitten) 
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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 

Winkel open dinsdag t/m vrijdag 

van 9.30-17.30 uur 
Splitting 113 BOVeld  

Emmen 
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 Kruiswoordpuzzel 

De oplossing van de vorige puzzel is: de tijd van gezelligheid. De winnaar is: Esra Eleveld.  
Gefeliciteerd! U kunt uw prijsje ophalen bij de receptie van de Barnstee. 

Noteer de oplossing hieronder en lever in bij de Barnstee of mail naar:  dorpskrant.bo@gmail.com 

Naam:__________________________________    Adres: _______________________________________________ 

Oplossing: ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

De letters op nummers 33, 8, 60, 5 en 52  vormen de oplossing van deze puzzel! 
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Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

Voor meer informatie omtrent tarieven etc. 
stuur een  mail naar: 

Dorpskrant.bo@gmail.com 
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Recept 
BOERENKOOL-LASAGNE! 

Ingrediënten 
500 gr boerenkool (gesneden) 
12 lasagne-bladen 
1 teen knoflook 
1 ui 
250 gr champignons 
1 bol mozzarella 
500 ml melk 
50 gr bloem 
50 gr boter + 1 eetl boter 
peper en zout 
geraspte kaas 
 
Bereiding 
Verwarm de oven op 200 graden. Snipper de 
ui en knoflook en fruit deze in een pan met de 
eetlepel boter. Voeg de champignons toe en 
bak een paar minuten mee. Voeg daarna de 
boerenkool toe en roerbak tot hij iets geslon-
ken is. Breng de groenten op smaak met een 
beetje peper en zout. Maak de bechamelsaus. 
Smelt 50 gr boter in een pannetje. Voeg de 
bloem toe en roer door elkaar tot een roux. 
Giet beetje bij beetje de melk erbij en roer met 
een garde door elkaar tot een gladde saus. 
Laat een paar minuten indikken. Breng de 
saus op smaak met peper en zout. 
Vet een ovenschaal in en verdeel een beetje 
bechamelsaus over de bodem.  
Leg hier een paar lasagnebladen op. Verdeel 
hier weer een laag bechamelsaus over en 
schep hier ca. ⅓ van het boerenkool/
champignon-mengsel op. Scheur de mozzarel-
la in stukjes en verdeel hier er een paar van 
over de laag. Dek af met lasagnebladen en 
herhaal dit nog 2 x. Bestrooi de bovenzijde 
van de boerenkool lasagne met wat geraspte 
kaas en zet de ovenschaal ca. 45 minuten in de 
oven. 
 
Tip: wil je graag wat vlees toevoegen?  
Bak dan wat spekreepjes of hamreepjes mee 
met de boerenkool. 

Wist je dat….  
 

… je brein jong blijft van 
boerenkool? 
 

… boerenkool gewokt ook heel erg lekker is? 
 

… Nederland per jaar 7 miljoen kilo boerenkool 
oogst? 
 

...boerenkeel het lekkerst is als er een nachtje vorst 
over heen gegaan is? 
 

… het stomen van boerenkool het gezondst is? 
 

… boerenkool rijk is aan vezels en heel veel goede 
vitamines? 
 

… hoe groener de boerenkool, hoe verser! 
 

… als je boerenkool een paar minute blancheert 
kun je deze tot een jaar in de diepvries bewaren! 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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Blief liggen… ze komt d’r niet in. 

Katten zijn slim, heel slim. Ze gaan hun eigen gang. 

Tijdens Wim z’n middagdutje ligt Suze in elkaar 

gerold in z’n knieholtes. Wanneer ik een keukenla 

lostrek staan ze allebei al miauwend achter je. Ze 

willen een blikje of tenminste een stukje kaas. 

Ach er mag ook van alles, maar er is één ding wat 

niet mag ! En dat is… het dak op. Ons rieten dak is 

kwetsbaar. Maar deze twee donderstenen willen ’s 

nachts naar binnen en komen naar ons dakraam. 

Wanneer ze gewoon naar binnen kunnen hoor je 

een bons… en daar is er weer één die zich het liefst 

op bed nestelt. Zit het raam op een kier dan wordt 

er zielig gemiauwd en zie ik een pootje tegen het 

raam tikken. ‘Blief liggen’, zegt Wim dan. ‘Ze komt 

d’r niet in!’ Maar door al die nachtelijke bezoekjes 

was het riet van het dak die zomer al weer aardig 

losgeraakt bij ons dakraam. 

Onze rietdekker Kocks was pas geweest en heeft 

het voor tientallen euro’s keurig hersteld.  

Toen kwam onze onherroepelijke vraag aan de riet-

dek specialist: ‘Hoe houden we onze katten van het 

dak?’ We hebben de afgelopen jaren natuurlijk al 

van alles geprobeerd. Stukken regenpijp op de pa-

len van de houten schutting. Hielp niet! Ze zetten 

zich er gewoon op af. Prikkeldraad of gaas dan? 

Idem dito!  

Cor Kocks had een idee: ‘Zet d’r van die punten op 

van de Gamma. Of misschien een spuitbus om 

honden en katten uit de tuin te houden….?’ 

Dus: Wim naar de Gamma en Karwei. Diezelfde 

avond was het hele dak richting dakraam be-

sproeid met anti kattenspul. Toch hoorden we ’s 

nachts twee keer de bons naast het bed. Dat was 

‘em dus niet. Die pinnen is een ander geval. Iets 

leuks is er niet te krijgen, een vesting is er niks bij! 

Maar ja… als het maar helpt. Zo gingen de grote 

pinnen, eigenlijk bedoeld om palen vast in de 

grond te zetten, de schutting op. Ik zei die avond 

nog: ’Laote wi-j Suze vannacht maor binnen hol-

len’. Maar nee… Wim zou deze tactiek grondig uit 

proberen. De volgende morgen was het eerste wat 

ik vroeg: ‘En… heb ie-j wat eheurd?’ ‘Jao…’, grom-

de Wim, ‘zelfs twee keer’. 

Een tijdlang hadden we geen katten meer, maar af 

en toe kreeg ik heimwee naar ze.  

Er was één voordeel: ik kon rustig even de melk-

schuimer op het aanrecht laten staan. 

Maar nu hebben we Dirk, een dikke rode voormali-

ge asielkat. Dirk gaat nooit op het dak en zit nooit 

op het aanrecht.  Dirk vangt muizen en vreet ze op 

met huis en haar. Wim zit met verbazing te kijken 

hoe Dirk zich alweer neerkrult op mijn schoot. 

‘Volgens mij is Dirk helemaal jouw kat’.  Hij roept 

hem ook wel maar Dirk kiest steeds voor mij. Ik ga 

er natuurlijk even breeduit voor zitten met een 

zachte sjaal op mijn benen. Hij kan me soms heel 

verbaasd aankijken net of hij me nog niet eerder 

heeft gezien en niet weet hoe hij hier toch terecht is 

gekomen. Zo’n kat hadden we nog niet.  

Nieuws van ‘t Schoolpad 
 

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.  

http://www.hettysite.nl
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Splitting 55 

7826 CP Emmen  

Barger-Oosterveld 

Tel 0591 - 22 12 88  

 

www.oalestee.nl 

      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 
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Heel veel vragen aan... 

1. Heb of had je een bijnaam? Haha meerdere! De meest gebruikte is toch proppie of prop.  

2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je ze? Het leukste feestje van het jaar  

natuurlijk: CARNAVAL! En dat vieren we niet alleen maar met de gehele Carnavalsvereniging de Zeskante 

Steen. Daarnaast probeer ik ook altijd wel ff tijd te maken voor een biertje met mijn kameraden.  

3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je het toch weer mooi om terug te komen 

naar BO-veld?  In de garden village... inmiddels best leuk geworden haha. In verband met het bekende ge-

doe op dit moment hebben we het bij een weekendje Scheveningen gehouden.   

4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen? Hahah, daar krijg ik geen kans voor. Mijn  

      wederhelft zou me dan zoals gewoonlijk vast wel een slag voor zijn.   

    5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele partner.  Meerdere, 

    maar als ik toch één moet noemen dan is dat Jans Hoffard (spek).   

    6. Waarom vind je hem zo leuk? Vanwege zijn geniale en bijzondere uitspraken. 

    7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten? Valentino Rossi.  

    8. Wat zou je hem vragen? Wat hem blijft motiveren om te rijden in de Moto GP. 

     9. Wat ligt er onder je bed? Een kilo of  20 aan stof denk ik ;-) en   

     waarschijnlijk sokken.   

     10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld? Zalm van de Serre. 

     11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje? Carnaval  natuurlijk! 

      12. Waar kun je totaal niet tegen? Liegen. 

      13. Meest sexy persoon uit BO-veld? Mijn vriendin, anders krijg ik  

      ruzie (ze leest de dorpskrant ook sinds kort)       

      14. Leukste ervaring in BO-veld? Het allermooiste is dat ik afgelopen 

      jaar vader van geworden van onze dochter Feline. Daarnaast ook het  

      jaar dat ik prins carnaval was. Ervaringen om nooit te vergeten.   

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

      16. Het meest beschamende moment van je leven? Hebben mensen 

      beschamende momenten in hun leven dan ? Ik ben ze in ieder geval  

      nog niet tegen gekomen.   

      17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Carnaval en motoren.   

      18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld ? Niks! Het is toch  

      een mooi dorp zo? 

      19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken? Tosti met Zaanse 

      Mayo! Het blijft een klassieker.   

      20. Aan welke Bargeroostervelder geef je het stokje  

      door en wat wil je hem/haar vragen?  

      Ron Buurman, heb je zin in het nieuwe avontuur als bedrijfleider 

       bij Dinner Club Emmen?   
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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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Sporthal Meerdijk 
Stichting Sporthal Barger-Oosterveld 
 

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de 
laatste ontwikkelingen in de sporthal. We krijgen 
namelijk een nieuwe verwarming in de sporthal. 
Dat leek ons een goede gelegenheid om u als inwo-
ners van Barger-Oosterveld even bij te praten over 
de sporthal. Waarom een nieuwe verwarming? De 
oude installatie voldeed  niet meer aan de huidige 
voorschriften. En uiteraard, hij had zijn dienst meer 
dan bewezen vanaf 1996.  

 
Ter info: Natuurlijk heeft de installateur tijd en gelegenheid nodig om de nieuwe installatie te plaatsen. 
Direct na de jaarwisseling is en gaat Energiewacht starten met de aanleg. In die periode is de sporthal ge-
sloten. We hebben alle huurders op tijd geïnformeerd over deze sluiting. Daarnaast willen we graag als 
Stichtingsbestuur uitleg geven wat we in die afgelopen jaren hebben gedaan. Want de sporthal Meerdijk is 
voor en door inwoners van Barger-Oosterveld gebouwd.  Een klein beetje historie voor de nieuwkomers. 

Historie Sporthal: Destijds zijn  er  op initiatief van de zaalsporten in Barger-Oosterveld en het Plaatselijk 
Belang  allerlei acties opgestart om de oude gymzaal aan de Barnar te vervangen voor een volwaardige 
sporthal. We hadden het geluk dat in die periode ook de BVO Emmen bezig was om de Zuidtribune te 
bouwen. We konden dit perfect combineren en in 1996 hadden we een volwaardige sporthal. (De handbal-
vereniging heeft in dezelfde periode ook haar kantine gerealiseerd.) Voorwaarde was wel dat de sporthal 
zelfstandig als stichting moest worden geëxploiteerd. Vanaf het begin is er een bestuur benoemd , die be-
staat uit vertegenwoordigers van de diverse verenigingen uit Barger-Oosterveld. Dit bestuur is verant-
woordelijk voor het reilen en zeilen van de sporthal. 
 
Wat hebben we gedaan: 
In die afgelopen jaren is en hebben we veel gerealiseerd. Daar zijn we best trots op. In het kort wat we in 
die afgelopen jaren hebben gedaan: 
*  Energie: we hebben 124 zonnepanelen die zorgt dat we de elektriciteit grotendeels zelf opwekken.  
    Uiteraard hebben we in de hal alleen maar LED verlichting.  
*  Warm water: we hebben energiezuinige boilers.  
*  Verwarming: de nieuwe verwarming wordt energiezuinig. Het zijn warmtepanelen die er voor zorgen  
    dat de hal in korte tijd op tempratuur is en waarbij geen geluid of luchtstromingen zijn. 
*  Geluid: er zij maatregelen genomen om de geluidsoverlast te beperken. De Sporthal is voorzien van een 
    geluidwandsysteem met prachtige afbeeldingen. Door deze maatregelen voldoen wij aan de geluids 
    norm zoals gesteld wordt in het ARBO besluit “lesgeven”. 
Het onderhoudsniveau in onze hal staat op een hoog peil, zeker als je dat vergelijkt met de overige hallen 
in de gemeente. En, ook niet onbelangrijk, we zijn in die afgelopen jaren in staat geweest om elk jaar een 
gezond huisboekje te laten zien aan de gemeente. Onze sporthal is qua verhuur de best bezochte hal in de 
gemeente. Natuurlijk willen we niet te lang stilstaan bij wat er gerealiseerd is. Zeker de ontwikkelingen om 
de bouw van het nieuwe stadion van de BVO Emmen geeft genoeg stof om over na te denken. Het allerbe-
langrijkste is, dat inwoners van Barger-Oosterveld kunnen sporten in een sporthal waar alles aanwezig is 
om je favoriete sport te kunnen beoefenen.  
 
Tenslotte: 
Vanuit het bestuur zoeken we altijd inwoners die ons willen helpen met het besturen van deze mooie hal. 
Momenteel hebben we al een paar jaar een vacature in ons bestuur . We zoeken een secretaris. Het kost 
niet veel tijd en je krijgt er veel waardering voor terug. Meer informatie staat op de website van de sport-
hal of neem anders contact op met rein.boers@home.nl 
 
Met vriendelijke groet; 
Bestuur Stichting Sporthal Barger-Oosterveld 
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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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 VIND 

Leuk!   

PostNL 
Countryhelden Dolly & Kenny 

Schilderen met VerzAmeln (dochter van Johnny) 

Pakken 

wijn van 

3 liter 

Black Velvet (onze band) 

MELODY 

 
 

Pomeriaan hondje 

ZWARTE CROSS 

SOPHIE GEEFT HET STOKJE DOOR AAN HAAR BROER BRAM. NA JARENLANG GETREITER OVER EN 

WEER IS ZE ER LANGZAMERHAND ACHTER GEKOMEN DAT ZE TOCH WEL HEEL WIES MET HEM IS….  

MET: SOPHIE GOEREE! 

Mijn moeder Truus 
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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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     Kinder en zo 

Wat kun je doen tijdens de lockdown/vakantie: 
Zóóóóóó saaaaaai, alweer een lockdown. Maarrrrr, misschien kun je nu juist dingen doen waar je 
anders geen tijd voor hebt: 
 
Dikke tip 1: Duik de keuken in om iets lekkers te koken of bakken ( boterkoek, muf-
fins, zandkoekjes, chocolade koekjes, zelf chips maken etc) 
 

Dikke tip 2: Laat je vader, moeder, opa, oma of een ander ’slachtoffer’ plaats nemen 
bij jou in de stoel en geef ze een prachtige make-over. Leef je uit met make-up, glit-
ter en haarspullen!  
 

Dikke tip 3: Bij deze tip is is hulp van een volwassene nodig! Maak een stamboom van 
je familie. Ga op zoek naar je oud-overoveroverovergrootvader of moeder. Weet je 
waar jouw familie vandaan komt? Wie weet ben je een afstammeling van een be-
roemdheid! Op Myheritage kun je op zoek gaan en wie weet wat je ontdekt…… 
 

Dikke tip 4: Maak een speurtocht voor iemand anders. Zorg voor wat opdrachten on-
derweg, bijvoorbeeld: bij welk huisnummer zie je een rood dak, of welk nummer heeft het vierde huis 
aan je linkerkant, hoe heet de kerk waar je langs komt, hoe heet de straat waar je nu loopt? Je moet 

de route natuurlijk eerst zelf lopen     
 

Dikke tip 5: Vraag je ouders of jullie een autopuzzeltocht kunnen gaan rijden. Op 
www.autopuzzeltocht.nl kun je de mooiste routes downloaden ( wel tegen betaling). Onderweg ben je 
druk bezig met een autobingo, puzzels en vragen beantwoorden. Natuurlijk moet er wel wat lekkers 
mee voor onderweg! 

Wij wonen in Drenthe, de  
mooiste provincie van  
Nederland. Vroeger werd er  
veel dialect gesproken, maar  
tegenwoordig wat minder 
Tijd dus voor een lesje Drents! 
 

Wat is een? 
Taofel = --------------------------------- 
Vörk = ----------------------------------- 
Knien of kniene = ----------------------------------- 
Mieghummel = ----------------------------------- 
Stoete = ---------------------------------- 
Huus of hoes = ----------------------------------- 
Spieker =------------------------------------ 
Stark =  ---------------------------------- 
Fluustern = ----------------------------------- 
Kaomer = ----------------------------------- 
Eerappels = ----------------------------------- 
Piep = ----------------------------------- 
Mèens of meins = ----------------------------------- 
legelkaorI = ----------------------------------- 
Siepel = ----------------------------------- 
Deus = ----------------------------------- 
Kieken ( kiek’n) = ----------------------------------- 
Koezen ( koez’n) = ----------------------------------- 
Blieven ( blie’m) =------------------------------------ 
 
Kies uit: Aardappelen, ui, brood, pijp, tafel, mier,  
fluisteren, doos, vork, kiezen, spijker, konijn, egel, 
huis, blijven, sterk, mens, kijken, kamer. 

Zoek de verschillen! 

http://www.autopuzzeltocht.nl
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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 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

Voor meer informatie omtrent tarieven etc. 
stuur een  mail naar: 

Dorpskrant.bo@gmail.com 

http://www.vollemaan.info/
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Kleurplaat 

Naam: 

 

Adres:             Leeftijd: 

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en lever ‘m in bij de Barnstee.  

Zet hierboven je naam,  leeftijd en adres.  
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Winnaar van de kleurplaat uit de vorige Dorpskrant! 

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

Je kunt je kadootje ophalen bij de Barnstee. 

 

Deze prachtige kleurplaat moet je echt even 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 
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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 algemeen   0900 8844 

Brandweer Emmen   685345 

 

Dorpsagent:  Lineke Gienger, Tel. 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) 

 Fam. Suelmann, Keizersmantel 4 (zijkant huis) 
 

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 


