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Kijk voor meer informatie over de   
activiteiten 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. 
 

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  

weigeren. 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 

 

dorpskrant.bo@gmail.com 

Kopij! 

   Agenda 

De volgende Dorpskrant verschijnt tussen  
18 en 27 juni. Wij ontvangen uw kopij graag  
uiterlijk op 
 

   24 mei 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 

Loop voor Lucas 7 

Zonnebloem 9 

In memoriam: Cath.S. 11 

Seniorenvereniging 13 

Vrogger: gedicht 15 

SVBO meisjesvoetbal 17 

Puzzel: sudoku 19 

Recepten voor Pasen 21 

Nieuws v/h Schoolpad 23 

Heel veel vragen aan 25 

Pasen: gedicht 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 Cultureel Werk. 

 
Beste lezers van de Dorpskrant. 
 
Er is dit keer wat minder kopij binnen gekomen dan gebrui-
kelijk. Dat is jammer maar geen groot probleem, er is altijd 
genoeg om de krant mee te vullen! Vooral berichten/
inzending over/voor Barger-Oosterveld en door haar inwo-
ners zijn van harte welkom!  
 
Een mooi voorbeeld hiervan is de inzending op pagina 7  
over de inzamelingsactie voor Villa Joep: de Loop voor Lu-
cas.  Dat is een sponsorloop om een mooi geldbedrag bij el-
kaar te krijgen voor onderzoek naar de meest  
erge vorm van kinderkanker: neuroblastoom.  
Dus inwoners van Barger-Oosterveld, steun dit goede doel! 
 
Verder hebben we op pagina 11 aandacht besteed aan het 
overlijden van onze vaste gedichtenschrijfster, mevr. Robben, 
met daaronder nog een laatste gedicht van haar. We zullen 
haar gedichten missen. 
 
We wensen u weer veel leesplezier en mooie Paasdagen waar 
we hopelijk een lekker terrasje kunnen pikken! 
 
Lizette, Guusje en Antje. 

JAARGANG 39, NUMMER 2                         April 2021 

BARGER-OOSTERVELD 

Inhoud 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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Helaas zijn we nog steeds beperkt in ons hande-
len. De corona-maatregelen zijn nog steeds van  
kracht en ik vrees dat dat nog wel even zo blijft. 
Het wil natuurlijk niet zeggen dat er niets ge-
beurt.  
 
Gelukkig kon de ijsbaan weer open zodat voor-
al de kinderen weer eens konden schaatsen. 
 
Na lang wachten zijn er dan toch nieuwe netten 
aangebracht op het speelveld aan de W. Grol-
straat. 
 
De verwijdering van de bak met keien in het 
centrum komt er aan en ter plaatse komt dan de 
echt grote kei met bankjes er omheen. 
 
Er wordt gewerkt aan plannen om allerlei acti-
viteiten in het centrum mogelijk te maken met 
als doel bevordering woon/leefklimaat, inte-
greren jong en oud en nieuwe inwoners, bevor-
deren kunst en cultuur. Te denken valt aan een 
kerstmarkt, koningsdag, carnaval, Nederlandse 
avond,  toneel/cabaretavond, klassieke muziek, 
blaaskapellen enz. Het is ook een kans voor bei-
de scholen om hier aan mee te doen.  
Om een en ander mogelijk te maken is aanpas-
sing van de omgeving van de hooimijt nodig 
zodat e.e.a. ook kan doorgaan bij minder goed 
weer. Die aanpassingsmogelijkheden worden 
nu door een groep inwoners bekeken. 

 

Ons bereiken steeds 
meer klachten over 
vervuiling van de om-
geving. Bij deze een 
dringende oproep om 
onze omgeving 
schoon te houden. Het 
is een kleine moeite en 
het effect is geweldig 
als iedereen hier aan 
meedoet. Niet denken 
van een ander ruimt 
het wel op maar zorg 
zelf dat er geen vuil/
afval wordt achterge-
laten. 

Op onze oproep om nieuwe bestuursleden heb-
ben we slechts één reactie gehad. We zijn daar 
natuurlijk wel blij mee, maar we hebben meer 
kandidaten nodig !  
 

Bij deze herhaal ik  
onze oproep voor nieuwe  

bestuursleden; meld je  aan! 
We hebben echt een grotere bezetting 

van het bestuur nodig.  
 
 
Er komen binnenkort grote projecten op ons af 
zoals de aanpassing Rondweg, de bebouwing 
van het GZI-terrein, de ontwikkeling van 
bouwlocaties in Barger-Oosterveld en het ver-
volg van de Boogie Bar, Flinthoek en Halfweg. 
In al deze projecten wordt van ons een inbreng 
verwacht. 
 
We moeten ook nog aan de slag met de uitwer-
king van de visie hoe we willen dat Barger-
Oosterveld er over 10 jaar uitziet. Ook voor zo’n 
werkgroep hebben we eerder een oproep voor 
kandidaten gedaan.  
Ook hier kwam slechts één reactie op.  
Eigenlijk wel een beetje teleurstellend of vindt 
iedereen het wel goed? Het kan toch niet zo zijn 
dat een klein bestuur alles maar moet doen en 
besluiten.  
 

 Ook hier 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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De Loop voor Lucas (Gerdes) - inzamelingsactie voor Villa Joep  

 
 
Het leek ons een goed idee om naast alle informatie, nieuwsberichten en fo-
to’s die wij delen op social media rondom De Loop voor Lucas ook een stuk 
in onze mooie Dorpskrant te plaatsen. Zo is iedereen in Barger-Oosterveld 
goed op de hoogte van onze actie en stand van zaken.  
 

De Loop voor Lucas is een inzamelingsactie voor Villa Joep. Villa Joep is een fonds op 
het gebied van neuroblastoom kinderkanker. Jaarlijks krijgen 25 tot 30 jonge kin-
deren in Nederland de diagnose neuroblastoom. Hun genezingskans is schrikbarend 
laag. Daarmee is neuroblastoom 1 van de meest agressieve vormen van kinderkan-
ker. Dat blijkt ook uit de cijfers: 60% tot 70% van de kinderen met de zwaarste 
vorm van neuroblastoom overlijdt. Daar wil Villa Joep verandering in brengen door 
middel van onderzoek speciaal gericht op deze vorm van kinderkanker.  
 

Begin 2018 werd bekend dat Lucas leed aan zeer ernstige neuroblastoom kinderkan-
ker. Na vele onderzoeken, chemotherapieën en andere behandelingen heeft onze  
Lucas deze strijd niet mogen winnen en is in augustus 2019 overleden.   
Wij willen geld inzamelen voor Villa Joep. Daarom gaan wij wandelend vanaf Barger 
Oosterveld naar het Sauerland. De wandeltocht bedraagt bijna 300 kilometer.  Wij 
hopen met deze looptocht geld in te zamelen en een mooi bedrag op te halen voor 
alle kinderen die nu nog in behandeling zijn of nog behandeld moeten worden. Er is 
nog steeds veel onderzoek nodig voor deze agressieve vorm van kinderkanker. 
Dit avontuur stond eerst gepland voor eind april begin mei 2021 maar door de huidi-
ge situatie rondom het coronavirus zijn we genoodzaakt om de wandeltocht te ver-
plaatsen naar eind april begin mei 2022.  
 

De teller staat momenteel op ruim €15.000 euro. Wij zijn het afgelopen jaar al ver-
rast door super acties zoals bijvoorbeeld de verkoop van zelfgemaakte armbandjes 

van Roos en Guusje Koops,  
€500 euro van de Veldkers met de ver-
koop van hun boek bij Spar Schijf en Plus 
Fischer en de mooie actie van vv SVBO 
met de inmiddels legendarische bingo.  
 

Wilt u ons meehelpen? Volg ons dan 
op Instagram en Facebook en klik op 
de “doneer knop”.  
Ook worden er de komende maanden een 
paar mooie acties gehouden waarbij we 
hopen mooie bedragen op te halen. Al-
vast bedankt!  
 

Mark Gerdes, Jurrian Wesseling, Dion 
Gerdes, Wim Louissen en Mark Gerdes  

https://villajoep.nl/neuroblastoom
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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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De Zonnebloem 
Na een voorjaarsvakantie met schitterend weer wordt het weer tijd om mijn bijdrage voor de 
Dorpskrant van april te schrijven. Veel meer dan vorige keer valt er eigenlijk niet te melden. 
Door het welbekende vervelende virus is het nog steeds niet mogelijk om een gezellige middag 
of een leuk uitstapje te organiseren. Voor zover ik het nu kan overzien kunnen we voorlopig 
geen groepsactiviteiten hebben, wél kunnen we onze alleenstaande gasten laten zien dat we hen 
echt niet vergeten. Daarom zullen we begin maart deze alleenstaanden een stamppotmaaltijd be-
zorgen. Ál onze gasten, ook zij die niet alleenstaand zijn, hopen we rond de paasdagen ook te 
verrassen met een lekkere attentie. Zo proberen we onze gasten die door ziekte, handicap of leef-
tijd geïsoleerd dreigen te raken te laten weten dat we aan hen denken.  
Gelukkig kan het bezoekwerk met inachtneming van de corona-regels wél doorgaan voor de gas-
ten die daar behoefte aan hebben. 
 
Het ziet er naar uit dat ook dit jaar de Koningsmarkt niet door zal gaan. Dat 
is al voor het tweede jaar zo en dit is voor ons toch wel een aanzienlijke 
bron van inkomsten. We hopen daarom dat , wanneer de Zonnebloemloten 
dit voorjaar weer verkocht zullen gaan worden, u een extra lootje zult wil-
len kopen. 
Ik hoop dat u allen gezond blijft en dat we snel van alle beperkingen verlost 
zullen zijn. 
 

Een zonnige Zonnebloemgroet, 
Tilly Mangnus,  
secretaris  Zonnebloem,  
afdeling Barger Oosterveld 

Lekker maaltje! 
 
De redactie werd geinformeerd over 
het inititatief van de Zonnebloem dat 
zij hun alleenstaande leden onlangs 
hebben verrast met een stamppot-
maaltijd. Een grote pluim voor de me-
dewerkers van de Zonnebloem in 
Barger-Oosterveld! 
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Voor Diabetische, Reumatische en Overige 

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

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

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

Fitstudio Henriëtte 

Snel slank en fit met: 

 

Hypoxi  

Fietsen in vacuum 
 

 

 

Better belly/slim belly 
Op loopband,  

hometrainer of  

crosstrainer 

Herenstreek 88,  Nieuw Dordrecht 

Telnr 0591 393505   

www: fitstudio-henriette.nl 
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 Ons bereikte het droeve bericht dat op zaterdag 13 februari 2021 is overleden,  

 

mevrouw C. Soelman-Robben 
 

 

In memoriam: Cath. S. 

Mevrouw Soelman was 89 jaar en ze heeft 

jarenlang onder het pseudoniem Cath. S.  
gedichten geschreven voor onze Dorpskrant.  

 

Ze woonde jarenlang aan de Sint Gerardus-

straat, samen met haar man. Toen haar man 

kwam te overlijden, ging het langzaamaan 

minder goed met haar. Vorig jaar is ze ver-

huisd naar de Dillehof in Klazienaveen. 

 

De redactie wenst de familie veel sterkte met 

dit grote verlies. 

 

Dit geeft te denken. 
 

Horen we de vogels nog fluiten? 

Merken we de stilte nog in de natuur? 

Kijken we nog naar de plantsoenen buiten? 

Doorbreek die blinde muur! 

Genieten we nog van de bossen en de hei? 

Gaat dat alles niet aan ons oog voorbij? 

Ruiken we nog wel het pas gemaaide gras? 

Horen we 't zoemen van de bijen zoals ‘t  was? 

Voelen we nog wel de warmte van de zon? 

'n Mens zou willen dat alles anders kon.  

 

 

Zien we nog wel het licht van de maan? 

Laten we bij dit alles eens stil blijven staan.  

We haasten en hollen aan alles voorbij.  

Voelen we onze naaste nog wel aan onze zij? 

'n Schitterende expositie, wat willen we meer. 

Alles geschonken door Onze Lieve Heer. 

 

Haal Uw gedachten even erbij 

 
want  dit is bedoeld voor U en voor mij.  

Hier boven staat een gedicht van mevrouw Soelman uit een Dorpskrant van twee jaar 
geleden. Mevrouw Soelman sloot haar gedichten altijd af met: 
 
         “Uit de Oude Doos” van Cath. S. 
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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 
 

Terwijl ik dit schrijf, zitten we overdag buiten 

in de zon (uit de wind) en is het ‘s nachts nog 

rond het vriespunt. Maar… de krokussen staan 

alweer in bloei en dat is altijd een goed teken: 

het voorjaar komt er aan! 

We kunnen door de maatregelen van de RIVM 

nog steeds niets organiseren, hoe graag we dat 

ook willen! Omdat er geen activiteiten gepland 

kunnen worden en er verder ook geen nieuws 

is, komt er in februari ook geen nieuwsbrief bij 

de leden in de brievenbus (groene boekje). 

Tiny Bos is al wel bezig met de nodige voor-

bereidingen van de activiteiten, zodat we snel 

van start kunnen gaan als dat weer mag. 

Belastingservice 

Gezien de huidige situatie met betrekking tot 
Covid-19 is niet te verwachten dat op korte ter-
mijn huisbezoeken mogelijk zijn voor het invul-
len van de aangiftes over 2020 en het aanvra-
gen van huur– en zorgtoeslag. 
 
We hebben een procedure beschreven met de 
nodige informatie die voor u van belang is. 
 
1. In de maand maart 2021 neemt Henk Har-
kema telefonisch contact met u op.  
2. Hij stelt dan voor om uitstel van de belas-
tingaangifte voor u te regelen. Dat uitstel wordt 
altijd verleend door de belastingdienst: de aan-
gifte hoeft dan niet vóór 1 mei 2021 gedaan te 
zijn, maar vóór 1 september 2021;  
Uitgaande van de huidige planning van de vac-
cinaties tegen het Covid-19, zal elke 65+ begin 
van de zomer gevaccineerd zijn;  
3. In juli of augustus 2021 komt Henk Harkema 
dan bij u thuis om de aangifte 2020 met u door 
te nemen en in te dienen. Als u gewend bent 
dat de aangifte met een machtiging wordt ge-
daan (hoeft u niet aan te vragen); dan krijgt u 
die machtiging automatisch thuisgestuurd. 
 
U kunt met Henk Harkema zelf  andere afspra-
ken maken, binnen de regels en adviezen van 
de overheid over contactbeperking.  

 
Wist u dat we dit jaar drie jubilarissen hebben? 
 
Op 1 maart was mevrouw A.M. Robben-
Wubkes 25 jaar lid van onze vereniging. 
Twee bestuursleden, Jannie en Antje, zijn op  
1 maart even bij haar op de koffie geweest en 
hebben haar verrast met een mooi boeket bloe-
men en een leuke attentie. Mevrouw Robben 
vond dit een heel mooi gebaar van de vereni-
ging.  Het was heel gezellig, lekker buiten geze-
ten (in de zon en uit de wind) en veel gepraat 
over vroeger… haar herinneringen... 
 
Op 1 april is de heer H.H. Zwart (bestuurslid) 
25 jaar lid. En dan is op 1 november de heer  
G. Fischer ook 25 jaar lid.  
 
Normaal  gesproken vieren we dit altijd tijdens 
de jaarvergadering met een felicitatie, een leuke 
attentie en een mooie bos bloemen zodat alle 
leden die op de jaarvergadering aanwezig zijn, 
de jubilaris kunnen feliciteren.  
Maar voorlopig staat er geen jaarvergadering 
gepland.  We gaan daarom de jubilarissen op 
de bovengenoemde datum met een bezoekje 
van onze bestuursleden verrassen.  
Op deze manier is het vorig jaar ook gedaan, 
zodat het niet vergeten wordt. Hierover wordt 
de jubilaris nog geïnformeerd. 
 
We gaan in de week voor Pasen weer bij alle 
140 leden langs om ze een leuk presentje voor 
Pasen te brengen. Even een praatje over hoe het 
met ze gaat… en ze fijne dagen wensen. 
 

Met een har-
telijke groet, 
Antje Nijp, 
secr. 
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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. 

Denkend aan toen...                              
 

Soms denk ik terug aan mijn jeugd 
Heb ik fouten gemaakt of gedeugd 

Nu alweer vijftig jaar geleden 
Verhuisde ik naar een kleine stad 

 

Maar steeds kom ik naar hier gereden 
Komt mijn geboortedorp op mijn pad 

Graag mag ik hier terugkomen 
Over vroeger praten en dromen 

 

Lopend naar het kerkhof hoor ik de raven 
Overzie nieuwe en oude graven 

Namen van mensen die ik zo goed kende 
Waarmee ik naar school toe rende 

 

Zeven jaar zat ik op school en kreeg les 
Cijfers nooit hoger dan een zes 

Van Juf Wessels, Meesters Verpalen en Hoefsloot 
Zij gingen ons voor in de klas en de dood 

 

Stil kan ik dan voor me uit staan staren 
Mijmerend over hoe ik sindsdien ben gevaren 

Het geluid van een boerenkar ratelend over keien 
Schrikt me niet af maar blijft mij verblijden 

 

De boer zit op de bok en ment zijn paard 
In zijn gezicht zie ik mezelf: bejaard 

Tijd telt nu niet, gaat toch wel voorbij 
Het veld deelt zijn kleur met het paars van de hei 

 

Vroeger ging over in nu, de moderne tijd 
De mensen ook, en het dorp is uitgedijd 

Nu is het nog maar een Emmer wijk 
Geen echte armoede meer, men voelt zich rijk 

 

Ons dorp is niet meer zoals ik het kende als kind 
De melancholie van mijn jeugd heeft mij niet verblind 

Ook al ben ik meegegaan met het nieuwe leven 
Mijn herinnering aan vroeger is toch wel gebleven 

 

Door mijn verhalen over vroeger in de Dorpskrant te publiceren 
Kunnen wij, jong en oud, het verleden blijven eren 

Het maakt mij gelukkig dat iedereen die dit leest 
Met mij kan blijven herinneren hoe het ooit is geweest 
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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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SVBO zet in op meisjesvoetbal  
  

Barger-Oosterveld – SVBO wil het meisjesvoetbal binnen de club en in de 
regio een boost geven. Volgens de club zijn er te weinig meisjes die voet-
ballen. Bovendien vindt de club dat zij een volwaardig voetbalaanbod 
moet leveren in Barger-Oosterveld en omstreken. Daar hoort meisjes- en 
vrouwenvoetbal ook bij.  
  
“Alle meisjes zijn welkom, maar we zijn specifiek op zoek naar meisjes in 
de leeftijdscategorie 6 tot en met 16. Als we in de gemeente Emmen kijken, 
zien we bij BDE wel enkele meisjesteams, maar bij de andere clubs slechts 
sporadisch. Wij willen proberen om van onderaf aan meisjesteams binnen de club te krijgen. Zo 
kan er, net als bij de jongens, van jong tot oud gevoetbald worden door leden van het vrouwelijk 
geslacht. Ook meiden en vrouwen vanaf 16 jaar mogen zich aanmelden. Zij zullen dan aansluiten 
bij het vrouwenteam,” aldus bestuurslid Mark Siekman.  
  
De insteek is om na de actie met in ieder geval één meisjesteam in de leeftijdsklasse 6 tot 8 te kun-
nen starten. Mocht er genoeg animo zijn voor een team in een andere leeftijdsklasse, zal ook daar 
een meisjesteam worden ingeschreven. Mocht dat niet lukken, zullen ze gezamenlijk in een jon-
gensteam gaan spelen. Op die manier blijven de vriendinnen toch bij elkaar.   
 Binnenkort kunnen de meisjes die zich aangemeld hebben elke woensdag trainen bij de club. De 
kinderen die nog op de basisschool zitten, kunnen trainen van 15.00 tot 16.00 uur op woensdag-
middag. De kinderen van 12 jaar en ouder kunnen trainen van 17.45 uur tot 18.45 uur. In overleg 
kan er van dag veranderd worden of zelfs een extra training worden toegevoegd. De trainingen 
starten op 17 maart.  
Op zaterdag 3 april zal er een Vriendinnendag worden georganiseerd met allerlei leuke (voetbal)
activiteiten. Daarna aanhaken kan natuurlijk ook! Hier kunnen meisjes die het leuk lijkt om gaan 
voetballen ook hun vriendinnetjes meenemen om te kijken of ze het ook een leuke sport vinden.  

  
“Randvoorwaardelijk hebben we alles prima voor el-
kaar. Materialen zijn nooit een probleem. We beschik-
ken over drie velden, waarvan twee prachtige kunst-
grasvelden. Het bestuur en de jeugd- en activiteiten-
commissie staan achter het plan, evenals de vrijwil-
ligers.  
 
Er hebben zich al spontaan vrouwen vanuit het vrou-
wenteam en enkele mannelijke leden met trainerserva-
ring beschikbaar gesteld. Daar zal het niet aan liggen. 
Nu de speelsters nog…” besluit Siekman.  
  
Meer informatie valt te vinden op www.vvsvbo.nl. 
Daar kan ook aangemeld worden voor de trainingen en 
vriendinnendag.  
 

 

http://www.vvsvbo.nl/
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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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Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel is: LENTE. De winnaar is: E. Zijlstra, Bargerholt 85.  
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: _____________________________________________________________________________ 

Deze keer een (vrij moeilijke) sudoku-puzzel. De op-
lossing is de bovenste rij van 9 cijfers. Veel succes! 
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Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

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

Dorpskrant.bo@gmail.com 



21 

 
 

Paasrecepten 

Omeletrol met spinazie 

 
Een lekkere omeletrol met spinazie en 
tomaat gegratineerd met kaas, lekker als 
een gezonde en koolhydraatarme lunch 
of met de paasbrunch 

Ingrediënten: 
2 eieren 
scheutje melk 
peper en zout 
handje fijngehakte spinazie 
3 cherry tomaatjes 
2 eetl. geraspte kaas 
boter of margarine 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven op 200 graden. Doe de eieren 
en melk met een snuf peper en zout in een 
kom. Kluts door elkaar. Verhit een boter of 
margarine in een middelgrote (ovenvaste) koe-
kenpan en schenk het eiermengsel hierin. Ver-
deel de spinazie erover en de in vieren gesne-
den cherrytomaten. 
 
Als ze bovenzijde bijna helemaal gestold is klap 
je met een spatel twee zijkanten naar binnen 
zodat er een soort gevouwen rol ontstaat. Be-
strooi deze met kaas en zet de pan nog 5 minu-
ten in de oven. 
 
Tip: heb je geen ovenvaste koekenpan? Doe 
dan de deksel op de pan na het toevoegen van 
de kaas en laat een paar minuten op laag vuur 
smelten. 
 

Paas cheesecake 

 
Ingrediënten: 
200 gr. speculaas, 100 gr. boter, 150 ml advo-
caat, 6 bl. gelatine, 400 gr roomkaas, 125 ml. 
creme fraiche, 200 ml. slagroom, 100 gr. suiker 
en 3 eetl. citroensap. 
Topping: chocolade eitjes, schuimpjes, wat cho-
coladerasp en eventueel nog advocaat. 

 

Bereiding: 
Maal de speculaasjes fijn in de keukenmachine. 
Smelt de boter en meng deze door de specu-
laaskruimels. Bekleed de bodem van de bak-
vorm met bakpapier en verdeel de speculaas 
hierover en druk goed aan. Zet de bodem zo-
lang in de koelkast. 
Mix de roomkaas los met de slagroom, creme 
fraiche en suiker. Voeg als laatste ook de advo-
caat toe en mix er doorheen. Week de blaadjes 
gelatine in een bakje met koud water. Verwarm 
het citroensap, knijp de gelatine uit en voeg toe 
aan de het citroensap en laat deze oplossen. 
Voeg dan dit citroenmengsel toe aan het room-
mengsel en mix er doorheen. Verdeel dit over 
de bodem van speculaas en strijk glad aan de 
bovenzijde. Laat minimaal 4 uur opstijven in de 
koelkast, het liefst een hele nacht. 
 
Garneer de paas cheesecake met bijvoorbeeld 
chocolade eitjes, schuimpjes en wat extra advo-
caat en chocolade rasp. Doe dit niet te ver van 
te voren anders heb je kans dat de eitjes afge-
ven en de schuimpjes zacht worden. Let op: 
door het gebruik van alcohol is deze chee-
secake niet geschikt voor kinderen 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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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.  

30 jaar heeft Kasteel Vorden dienst gedaan als 
gemeentehuis van Vorden. Nu is mijn geboor-
teplaats Vorden opgegaan in de grote gemeen-
te Bronckhorst en het nieuwe grote gemeente-
huis staat in Hengelo Gld, dat intussen aardig 
op de kaart is gezet na de komst en het vertrek 
van de BN-ers Meiland.  
 
De samenwerking met de gemeente lukte niet 
erg. Nu een voorbeeld hoe het vroeger kon 
gaan bij een aanvraag. 
Er is één ding verbeterd, ook in Emmen.   
Alles gebeurt op afspraak en hoef je bijna niet 
te wachten. 
 
Aanvraag bij de gemeente: 
 
Zo meneer, waarmee kan ik u helpen? 
Jao, kiek, ’t zit zo, ik wol zo graag een schuur-
ken bouwen. 
Ach meneer, voor schuurtjes moet u bij Bouw-
vergunningen zijn. 
En waor mo-k dan weane? 
Die gang in en dan de tweede deur rechts. 
 
Hier bun-k al weer terugge; d’r was gien 
mense. 
Ik zal even voor u bellen, ogenblikje. Heeft u 
nog een momentje? 
Jao, momenteel he-k nog wel efkes tied. 
Ik denk dat de ambtenaar in bespreking is. 
D’r stonnen d’r wel een paar koffie te drink’n. 
 
Ogenblik, kunt u nog wel een momentje mis-
sen? 
Duurt ’t nog lange dan? ‘k Hebbe niet de hele 
dag de tied. 
Ga even voor u kijken. Moment. Ben zo terug. 
Dat he-j net ok al ezeg. Kan-k oe den anvraog 
niet geven? 
Ik hoor net dat de ambtenaar even weggeroe-
pen is. 

En wat noe dan? Mo-k mergen weerkomm’n 
zeker? 
Nee, ik ga even vragen of ik u ook mag helpen. 
Momentje. 
 
He-j meschien ’n momentje? Loop ik efkes naor 
buten. 
Ah, daar bent u weer. Was u de aanvraag verg-
eten? 
Nee, ik hebbe buten één momentje deepe 
ezucht, één momentje evleukt en as ik noe dan 
één moment achter uut de keale praote, is ’t zo 
veur mekare. 
 
Vrij vertaald in het Achterhoeks…  
uit Liemerse Dialogen van Geert Roelofs 

Met een hartelijke groet vanaf het Schoolpad, 
Hett 

  Foto:  Kasteel in Vorden 

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... 

Ron kreeg het stokje door van Patrick de Veen. De vraag van Patrick aan Ron was:  
Heb je zin in het nieuwe avontuur als bedrijfsleider bij Dinner Club Emmen? Jazeker. Een 
nieuwe uitdaging in een fantastische zaak met te gekke mensen in het team! 
 
1. Heb of had je een bijnaam? Vrienden noemen me vaak Buurman. Ieder ander trouwens ook.  
2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je ze? Het liefste bouw ik een 
feestje. En dan met zoveel mogelijk anderen!   3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en 
waarom vind je het toch weer mooi om terug te komen naar BO-veld? Op Ermerstrand heb ik 
behoorlijk wat uurtjes gespendeerd in de zomer. Maar in BO-veld schijnt altijd de zon. Figuurlijk 
dan.  4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen? 5,- patat, drie frikandellen 
speciaal, een nasischijf en gehaktbal van de Melody. En voor de kinderen een nieuwe fiets bij 
Jos.  5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele partner.  Evert Bos.  6. Waar-
om vind je hem zo leuk? Altijd zijn grapjes en opmerkingen klaar. Niet kapot te krijgen. Ik heb 
veel respect voor hem. En bij Evert geldt: Hoe meer lawaai hoe beter!   7. Wie zou je nog graag 
willen ontmoeten? Onze koning  8. Wat zou je hem vragen? “Majesteit, wil je ff bier halen?”   
9. Wat ligt er onder je bed? Laminaat  10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld? De huissteak 
van Goodfella’s met pepersaus en mosterd (voor na de maaltijd)  11. Wat is je favoriete BOveld-
se feestje? Dat zijn er nogal wat. Maar laat ik de grootste kiezen: FLINTFEST!  12. Waar kun je 
totaal niet tegen? Lockdowns enzo  13. Meest sexy persoon uit BO-veld? Laura 14. Leukste 
ervaring in BO-veld? dat moet de Boogiebar haast wel zijn.  15.Welke woord of zin gebruik je 
tegenwoordig vaak? “Hallo Sophie, met    Ron. Mag ik een bestelling doorgeven?”  
16. Het meest beschamende moment          van je leven? Moet nog komen vrees ik         
      17. Favoriet geluid uit BO-veld?      Lastig kiezen… vroeger was dat een op-
   gevoerde brommer     om 1 uur ’s nachts. Of vuurwerk in sep-
    tember. De             toeter van de SRVwagen of een schallen- 
de Neil                  Diamond  met ‘Beautyful Noise’  vanaf 
de ijsbaan. Het             volk wat buiten voor de Boogiebar stond 
op zondag of de             carnavalswagens met veel te dikke boxen. 
Ik kies voor nu toch        maar weer voor Flintfest!  18. Wat zou    
je willen veranderen aan              BO-veld ? Een evenementenhal 
erbij lijkt  me wel wat.                 19. Kunnen we je nog er-
gens voor wakker maken?             Nee. Vooral lekker laten 
liggen.  20. Aan wie geef je              het stokje door en 
wat wil je diegene vragen?  

Aan Bennie Heller!            
“Bennie, wat is je leukste  
herinnering aan je              
tijd als ober in de  
Flinthoek?” 
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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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Pasen... 
Wanneer vele paaskaarsjes branden, 

is dat een prachtig gezicht. 

Want dan zie je iedereen, 

als in een zee van licht. 

Ik denk dan stiekem bij mezelf, 

zo moest het altijd zijn: 

Een zee van licht waar je ook gaat, 

en nergens donkere pijn. 

Het licht van Jezus in de straat, 

op school, op elk plein. 

In alle steden, klein en groot, 

Zou het dan vrede zijn! 

De grote vraag dus, waar het om gaat, 

ontwijken heeft geen zin, 

hoe krijgen we 

dit zuivere licht, 

de hele wereld in? 

Hoe wandelt het naar stad en land, 

naar mensen groot en klein. 

Hoe wandelt het de huizen in, 

om er voorgoed te zijn? 

Ik heb er over nagedacht, 

en heb mijn antwoord klaar, 

Het licht komt er door jou en mij, 

wij zijn die wandelaar. 

De Paaskaars brandt, 

Het licht van Pasen schijnt. 

Het is aan ons te zorgen dat, 

Dit licht nooit meer verdwijnt. 
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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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stom!   
 VIND IK 

KIPPEN 
Lange levertijd Playstation 5 

Gaten boren in 

een stenen muur 

Verliezen 

Niet naar stamkroeg MELODY kunnen 

FC Emmen onderaan... 
BRAM GEEFT HET STOKJE DOOR AAN VRIEND ROBERT VERINGA. “WANT LATEN WE EERLIJK 

ZIJN… WAT IS NU EEN DORPSKRANT ZONDER DE DORPSGEK!” 

MET: BRAM GOEREE! 

De VAR Dat er al tijden geen 

leuke feestje zijn... :-( 

Geen muziek kunnen maken met Easterfield 
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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 

   Paasknutsel 

   REBUS ZOEK DE 6 Verschillen 
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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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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 

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

Je kunt je kadootje ophalen bij de Barnstee. 

Winnaar van de kleurplaat uit de vorige Dorpskrant! 
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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 

Sportverenigingen: 
 

Sporthal Meerdijk Tel. 621421 
 
SVBO, Handbalvereniging 
svbo@handbal.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 

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 

 PASEN 2021 
 

Lekker ontbijten 
 
Een nootje kraken... 

 

Straatje om bij 

mooi weer 
 

PAASEIEREN     
  ZOEKEN 

 

BOSWANDELING 


