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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 vd  
activiteit. 

 

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 s.v.p. 

tot maximaal een halve A4 pagina.  
De redactie behoudt zich het  

recht voor om 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  

 

Contact 
 

Redactie: 
Lizette Zwart-Wehkamp 

Antje Nijp-Zijlvaart 
Sophie Goeree 
Guusje Sijbom 

 

dorpskrant.bo@gmail.com 

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) 
 

Wilt u de Dorpskrant ook sponsoren? Mail 
ons dan:: dorpskrant.bo@gmail.com  

Kopij! 

   Agenda 

De volgende Dorpskrant verschijnt tussen  
18 en 26 september. Wij ontvangen uw kopij 
graag  uiterlijk op 
 

   23 augustus 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! 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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Beste lezers,  
 
Dit is alweer de derde Dorpskrant van dit jaar en we gaan de 
zomervakantieperiode alweer tegemoet! Daarom dit keer een 
leuke vakantiepuzzel voor de liefhebbers! En hele lekkere 
recepten voor de zomeravonden… tapas, salades…. 
 

We kregen dit keer veel ingezonden artikelen binnen, waar 
we uiteraard erg blij mee zijn. Het geeft de Dorpskrant in de-
ze tijd, waarin niet veel te doen is, toch weer wat extra’s! 
 

Dan hebben we ook nog een aantal nieuwe rubrieken! 
Allereerst ‘Ondernemend Barger-Oosterveld’. Nieuwe onder-
nemers kregen al de kans om zich voor te stellen. We willen 
nu ook bestaande bedrijven de gelegenheid geven meer over 
hun bedrijf te vertellen; wat houden de werkzaamheden in, 
wie werken er zoal, hoe is het bedrijf ontstaan etc. en vooruit, 
daarbij mag ook stiekem een beetje reclame worden ge-
maakt… ;-) Wilt u ook in deze rubriek staan? Stuur dan een 
mail voor meer informatie aan dorpskrant.bo@gmail.com. 
Voorwaarde is wel dat uw bedrijf gevestigd is in Barger-
Oosterveld. 
 

Dan hebben we de rubriek ’By Sophie’. Sophie wil graag een 
bijdrage een de Dorpskrant leveren door stukken te plaatsen 
door/voor en over de jongeren in ons dorp. Verderop in de 
Dorpskrant stelt zij zich aan u voor én leest u ook  haar eerste 
bijdrage. We zijn erg blij met dit nieuwe redactielid! 
 
Omdat het vakantie is hebben dit keer een extra pagina voor 
de rubriek Kinder & Zo. Guusje heeft weer voor een hele leu-
ke inhoud gezorgd! 
 
De redactie hoopt dat het een hele mooie, warme, zonnige 
zomervakantie wordt en dat de horeca weer normaal open 
mag zijn. Lekker uit eten, ijsje/
biertje/wijntje op het terras…   
 

De redactie wenst u een 
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Bericht van Plaatselijk Belang 
Het ziet er nu gelukkig naar uit dat de  
Corona-beperkingen steeds minder worden  
en dat we weer teruggaan naar het normale le-
ven. Dit maakt het functioneren voor Plaatselijk 
Belang ook weer wat makkelijker.  
We kunnen dan weer de zaken oppakken die 
door corona wat weinig aandacht kregen. Zeker 
nu onze oproep om nieuwe bestuursleden vier-
reacties heeft opgeleverd!  
In de komende periode vinden met deze perso-
nen nadere gesprekken plaats en worden verde-
re afspraken gemaakt. Zodra het e.e.a. achter de 
rug is zal ik nader ingaan op deze nieuwe kan-
didaatsbestuursleden. Mogelijk kan dat al in de 
volgende Dorpskrant. Natuurlijk moet ook de 
Algemene Ledenvergadering akkoord gaan. Ik 
hoop dat we dit jaar wel een Algemene Leden-
vergadering mogen houden.    
 
Wat valt er verder nog te melden ? 
Plaatselijk Belang heeft de Zonnebloem financi-
eel gesteund in haar actie om hun gasten  een 
attentie  te geven. Zeker in deze corona periode 
is het belangrijk om deze mensen niet te verge-
ten. De Zonnebloem was ons zeer erkentelijk 
voor deze steun; zeker nu het voor de Zonne-
bloem ook lastig is om fondsen te verwerven.  
 
De Rondweg wordt doorstroomweg. Dit bete-
kent dat alle gelijkvloerse kruisingen  moeten  
verdwijnen. Voor Barger-Oosterveld is de con-
sequentie dat de Meerdijk wordt afgesloten van 
de Rondweg.  In het verleden (2007) hebben we 
hierover afspraken gemaakt met de Gemeente. 
De afsluiting kan pas plaatsvinden als er een 
alternatief is gerealiseerd. We hebben de Ge-
meente en Provincie al aan deze afspraak herin-
nerd. De Provincie heeft toegezegd dat er voor 
de grote zomervakantie geen acties zijn m.b.t. 
de Meerdijk. Er zijn zelfs nog geen concepten 
hoe e.e.a. er uit gaat zien. Afgesproken is dat we 
na de zomervakantie worden benaderd.   
 
Over de verdere bouwlocaties en plannen valt 
nu na de informatie in de vorige Dorpskrant 
niets aanvullends te melden.  
 

De plannen met betrekking tot het centrum heb-
ben enige vertraging opgelopen. Het opnieuw 
inrichten van keienbak staat nog te gebeuren. 
 
In de herinrichting van het GZI-terrein zijn de 
omliggende EOP’s betrokken.   
De EOP’s  trekken gezamenlijk op als gesprek-
partner. Het is natuurlijk goed dat daar nieuwe 
activiteiten komen, maar  
overlast is ongewenst.   
 

Leo Mangnus 
Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

FIJNE VAKANTIE! 
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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 



7 

 
 

 

 

Hallo lezer(s). 
 
Het al weer een tijdje geleden dat ik een 
stukje heb geschreven in ons mooie Dorps-
krant.  Ik geloof dat iedereen wel eens een 
lied of een stukje muziek hoort en dat er dan 
een mooie of droevige herinnering naar bo-
ven komt. 
 
Het was zomer 1980. Heel Barger-Ooster-
veld was druk in de weer om het eeuwfeest 
tot een groot succes te maken.  
Het bouwen van karren voor de optocht, 
poorten die over alle toegangswegen wer-
den geplaatst, het versieren van de straten 
en niet te vergeten het repeteren van de re-
vue die werd geregisseerd en was geschre-
ven door Jo Hoiting. 
Er was in mijn herinnering geen Barger-
Oostervelder die niet op de een of ander ma-
nier was betrokken bij het feestgedruis. 
Ik was als jong lid van het herenkoor betrok-
ken bij de revue; ik zong mee in het koor 
maar ook deed ik mee in de sketches.  
Omdat Jo Hoiting vond dat we op t' Ooster-
seveld een prachtig mannenkoor hadden 
(wat uit zijn mond toch een mooi compli-
ment was), vond hij dat er een passend ge-
zongen lied in de revue hoorde.  Dit werd 
‘Ecce quomodo moritur’. Dit lied werd oor-
spronkelijk gezongen voor alle slachtoffers 
tijdens  de Tweede Wereldoorlog.  
‘Ecce quomodo moritur’ betekent: ‘Zie hoe 
de rechtvaardige sterft en niemand het ter 
harte neemt.’ Bij het horen van dit stuk (u 
kunt het op YouTube vinden) krijg ik nog 
steeds kippenvel. Het Mannenkoor is jaren 
later overgegaan naar het gemengd koor. 
Maar bij het horen van ‘Ecce quomodo mori-
tur’ denk ik terug aan die mooie tijd en aan 
de leden van het koor die het tijdelijke voor 
de eeuwigheid hebben ingewisseld. 
 
Gr. HOSS 
 
Oh ja... het werd een fantastische feestweek. 
Dat weten de ouderen onder u vast nog 
wel... 

 

Beste boekenwurmen,  
 
Hierbij wil ik even onder de aandacht  
brengen dat er sinds ruim een jaar er een hele 
leuke minibieb staat aan de  
Oosterveldsestraat 95.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Alice Tiggelman, wij wonen nu 
ruim 4 jaar in Barger-Oosterveld en dat bevalt 
ons prima. Natuurlijk ben ikzelf ook een boe-
kenwurm.  Mijn idee voor een minibieb kon ik 
hier mooi vormgeven vanwege de gunstige 
ligging. Mijn handige man heeft dit voor mij 
bewerkstelligt. De minibieb is een groot suc-
ces. Zeker in coronatijd vinden veel mensen 
hun weg hier naartoe omdat de reguliere bi-
bliotheek natuurlijk gesloten was.  
 
Je mag boeken lenen, ruilen, brengen of hou-
den, maar de praktijk leert dat er meer in ko-
men dan eruit gaan.  Dus het genre varieert 
sterk. Van kinderboeken tot romans tot span-
nende boeken. 
Tevens is de minibieb een verstopplaats voor 
onze geocache.  Kijk eens op geocaching.com 
of geocaching.nl voor meer informatie hier-
over, mocht je het niet kennen. 

 
Ik zou zeggen:  
kom gerust langs en zoek een boek! 

Mini-bieb 

http://geocaching.com
http://geocaching.nl
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Recycleshop 
UUT 

Emmercompas 
                      
 

Splitting 51 Barger-Oosterveld 
 

TEL: 06-37337958 
                 

www.recycleshopemmercompas.nl 
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  In de Beugel 
 Hallo, daar ben Ik 
gelukkig weer 
want in de vorige 
editie stond er 
geen bijdrage van 
mij omdat de  baas 
vergeten had mijn 
bijdrage die Ik wel  
gemaakt had op te 
sturen naar de re-
dactie van de 
Dorpskrant. Wat 
een schaap die 

baas van mij, dus kon ik opnieuw beginnen om-
dat wat ik toen geschreven had oud nieuws ge-
worden was. Hij schrok er van want toen de 
vorige krant bij jullie op de mat plofte werd hij 
direct gebeld door iemand die hem vroeg waar-
om er geen In de Beugel in de Dorpskrant 
stond. Oei zei hij, helemaal vergeten en dat is 
niks voor die Baas van mij om daar niet aan te 
denken. Meestal krijgt hij van de redactie van 
de Dorpskrant een herinneringsmail. Nou ja, 
laten we maar zeggen wie werkt maakt fouten 
en voor mij toch wel een soort beloning dat 
mijn bijdrage als hij er niet in staat gemist 
wordt dus ga Ik graag door. Er  kwam mij ter 
ore (die gebruik ik meestal goed) dat als de 
Dorpskrant op de mat valt, er veel lezers zijn 
die mijn column als eerste lezen wat mij een 
goed/trots gevoel geeft en nu maar hopen dat 
ik niet  naast mijn  poten ga lopen.  
 
De tegels van het fiets-/voetpaadje langs de 
manege zijn er na veel aandringen van het Be-
stuur van Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld 
opnieuw ingelegd wat super is. Ik hoef de 
Baas nu niet meer na langdurige regen om wa-
terplassen te loodsen en hij kan weer met droge 
voeten op het werk komen. Als wij dan binnen 
zijn, laat Ik mij lekker in de mand ploffen die op 
een strategische plaats in het kantoor staat. Ook 
onze Obeliks geniet nog steeds elke vrijdag als 
hij mee gaat van alle aandacht die hij dan krijgt. 
Wij kunnen namelijk door een raampje naast de 
deur de gang in kijken waar de collega's van de 
Baas en de cursisten langs lopen dus wij missen 
niks. Tijdens de metamorfose van de wieler-
baan waar ik heerlijk los kan/mag lopen heb ik 

best wel wat leuke dingen beleeft met Obeliks 
waar ik de volgende keer wat over zal melden.  
Gelukkig heeft het Plaatselijk Belang Barger-
Oosterveld in de vorige editie een ieder op het 
hart gedrukt om te letten op zwerfvuil en dat je 
niet moet denken van, een ander ruimt mijn 
rommel wel op. Maar ik wil ons mooie Barger-
Oosterveld zelf graag schoon houden. Het is 
ook gevaarlijk voor mij want soms eet ik onder-
weg dingen op waar ik ziek van kan worden. 
Want ja mijn baas ziet dat niet. Ik erger mij na-
melijk groen en geel als ik al dat zwerfafval zie 
dus het Vrouwtje heeft een poosje terug op een 
zaterdagmiddag de 1e stap gezet door een stuk-
je Splitting tussen de Handelsweg en Willem 
Grolstraat zo goed en kwaad als het ging zwerf-
vuil vrij gemaakt zo dat het ook minder onge-
dierte aantrekt. Het vrouwtje zag vorige week 
nog een rat lopen over de Splitting, nou daar 
wordt niemand blij van.  
Ze had handschoenen aan en met behulp van 
een knijpstok pakte zij alle troep op om het in 
de vuilniszak te doen die de Baas vast hield. 
Uiteindelijk hadden ze een grote vuilniszak vol 
met bekers van fastfoodketens (die hier niet om 
de hoek staan), blikjes, flesjes, mondkapjes, si-
garettendoosjes, plastic en zakjes wat zeker zo’n 
50 jaar in de natuur blijft liggen als het niet op-
geruimd wordt. Helemaal belachelijk is het dat 
er hondenbezitters zijn die plasticzakjes waar 
hondenpoep in zit weg gooien/aan takken han-
gen. Plastic verteerd namelijk niet maar als je de 
uitwerpselen onder de struiken schuift (dus niet 
op het pad laat liggen) verteert het gewoon wel 
en gaat het op in de natuur als mest waar nie-
mand last van heeft. Het gevaar voor mens en 
dier is ook dat als er gras gemaaid wordt alle 
blikjes etc verpulverd achter blijft in de 
bermen/natuur waar doorheen gelopen kan 
worden met alle gevolgen van dien.  Zo, dit was 
het dan alweer voor deze keer,  
wel een beetje kritisch maar dat moet wel  
eens. Ik laat mij maar lekker in mijn 
zachte mand vallen.  
 
Een poot van Upton 
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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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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. 

 

’t Huussie 
Het huussie kent vele alternatieve aanduidin-
gen. Sommigen noemen het de plee, anderen 
de schijttonne, de kleine kamer of nummer 
honderd. Iedereen snapt wel waar het over 
gaat. Een bekend gezegde is als volgt: “Koning, 
Keizer of Admiraal, popla (toiletpapier) ken-
nen ze allemaal”. Dit werd later in de volks-
mond gewijzigd in ‘poepen moeten ze alle-
maal’. Alleen de wijze waarop men het doet is 
voor iedereen anders. Arm of rijk, dat is niet 
voor iedereen gelijk. Meestal deden de arme 
mensen het vroeger op een plee en hadden de 
rijke mensen al een wc met waterspoeling. 
 
Zo ongeveer tot midden van de jaren vijftig 
van de vorige eeuw, in mijn jeugd dus in Bar-
ger-Oosterveld, hadden de meeste huizen een 
plee. Dit was een soort hokje, een vierkant ver-
trekje van een meter bij een meter. Vaak was hij 
ingebouwd in een schuur, soms was het een 
losstaand hokje ergens naast of achter het huis. 
Ter hoogte van het zitvlak van een keukenstoel 
zat een plank met een rond gat erin. Daaronder 
stond een ‘tonne’ ter grootte van een wasketel. 
Op dat ronde gat lag een houten deksel die 
daar precies in paste, maar doordat er een iets 
langer houtje bovenop zat viel het niet in het 
gat, maar bleef het een beetje wiebelig in het 
gat liggen. En zo kon het gebeuren dat een van 
mijn broertjes er bovenop klom om uit het klei-
ne raampje te loeren, maar dat is hem slecht 
bekomen. Hij stond op dat wiebelige deksel en 
je raad het al. Het deksel kantelde en hij schoot 
met één been in de tonne met derrie, en 
toen….alleen de lucht al… Het is hem in ieder 
geval geen tweede keer meer overkomen. In 
die tijd was er nog geen echt wc-papier, maar 
daarom niet getreurd; de Emmer Courant werd 
aan vierkante stukjes gescheurd en aan een 
spijker opgehangen. Die krant kreeg zo nog  
mooi een tweede leven en op die manier kon je 
de boel nog enigszins schoon krijgen. Beter dan 
met het papier van de radiobode: dat was wat 
gladder en smeerde de boel meer uit elkaar dan 
dat het schoon maakte. Die tonne raakte met 
zo’n groot gezin als de onze nogal gauw een 
keer vol. Als hij vol begon te raken vormde 

zich vanuit de tonne een torentje en dan werd 
het tijd om de tonne leeg te maken. Bij ons 
werd de inhoud gedumpt in de mestbult achter 
de schuur. Zo ging het bij de meeste dorpsbe-
woners. Jaren later kregen we een nieuwe 
schuur annex varkenshok met een gierkelder 
om de mest af te voeren. Daar werd toen ook 
onze plee op aangesloten en hoefden we niet 
meer met de tonne te sjouwen,  
We hebben ooit eens als kwajongens een grapje 
uitgehaald bij zo’n pleehokje. Bij een van de 
kruidenierswinkels in ons dorp stond de plee 
naast de winkel in de tuin. We gooiden toen 
het ‘s avonds donker was een beste klont car-
bid in het tonnetje. U begrijpt natuurlijk wel 
wat er toen gebeurde. De inhoud van het ton-
netje begon te bruisen als een vulkaan. Het zal 
voor de eerste 
die gebruikt 
maakte van 
dat pleetje 
geen pretje zijn 
geweest. 

 
Op een gege-
ven moment 
ging er een 
leuke anekdote 
rond in het 
dorp, die ik altijd heb onthouden. Een van onze 
boeren, ik noem hem maar even Geert, nam 
deel aan een congres in Amsterdam over de 
landbouw. Het was een tweedaagse bijeen-
komst waar dus een hotelovernachting aan 
vast zat. Toen Geert moe van het vergaderen en 
na een aantal borrels op z’n kamer kwam 
moest hij gelijk hoognodig naar de wc. In ho-
tels hadden ze uiteraard geen plee zoals bij ons 
in de regio op het platteland. Maar goed, toen 
Geert goed en wel zat was hij toch wel enigs-
zins verwonderlijk over zo’n moderne plee. 
Naast hem hing het koord waarmee het water-
reservoir bediend moest worden, maar wist 
Geert veel, hij vroeg zich af waar dat koord 
toch wel voor diende. Dus maar even uit pro-
beren en gelijk pats boem kreeg hij een hele 
smak koud water tegen zijn reet waarvan hij zo 
erg schrok dat hij bijna door de deur heen 
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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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Zomerpuzzel 
In deze Dorpskrant ziet u in sommige advertenties een zonnetje staan.  
In sommige zonnetjes staan letters. Als u alle letters  verzameld, dan kunt u er, door ze in de juis-
te volgorde te zetten,  een zin van maken.  Deze zin is de oplossing van de puzzel.  
Veel succes! 

 
Noteer de oplossing hieronder en lever in bij de Barnstee of mail naar:   
dorpskrant.bo@gmail.com 
 
Naam:____________________________________________________________________________   
 
Adres: ___________________________________________________________________________ 
 
Oplossing: ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
De oplossing van de vorige puzzel is:  

5 4 9 3 8 2 6 7 1 
 
De winnaar is:  Wicher Heuving, de Bargies 2 
Gefeliciteerd! U kunt uw prijsje ophalen bij de Barnstee. 

 

    Nieuw redactielid! 
 
Hallo! 
 
Mijn naam is Sophie Goeree en ik ben geboren en getogen in Barger-
Oosterveld. Ik woon hier dus al mijn hele leven en ik vermaak me hier 
uitstekend. 

 
Ik ben werkzaam bij Melody in Emmen en ik kom daar veel verschillende mensen tegen waar ik 
veel leuke en grappige verhalen van hoor. Misschien leuk om deze met de Dorpskrant lezers te 
delen! Daarnaast denk ik dat de Dorpskrant wel een ‘verjongingskuur’ kan gebruiken  dus ik 
hoop met name hieraan een bijdrage te kunnen leveren door in mijn rubriek stukken te plaatsen 
door, voor en over de jongeren in ons dorp; zij zijn namelijk de toekomst!. Mochten jullie leuke 
ideeën hebben laat het dan vooral aan mij weten. Dat kan door het mij persoonlijk te zeggen of je 
stuurt een mail naar dorpskrant.bo@gmail.com 
 
Groetjes, 
 
Sophie 
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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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O.b.s. Op ‘t Veld  

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

  

Locatiedirecteur: Rik Lieberom         locatieleider@obs-optveld.nl              

“We doen het samen” 
 

 

Leskeuken 
Er wordt een kooklokaal gerealiseerd voor de 
kinderen op school. Op deze manier kunnen de 
kinderen hun ideeën en onderzoeken op het 
gebied van voe-
ding ook in de 
praktijk uitvoeren. 
Dit sluit aan bij de 
ontwikkelingen op 
het gebied van on-
derzoekend leren 
en de 21e eeuwse 
vaardigheden. 
 
 
Groep 1/2 
De komende weken werkt groep 1 en 2 over  
het thema “Onder water”.  Het leven in de oce-
aan wordt aan de hand van verhalen,  prenten-
boeken, afbeeldingen, filmpjes aan de kinderen 
verteld. Verschillende vissen komen natuurlijk 
aan de orde; haaien, orka’s, kwallen, dolfijnen 
en roggen. Hoe zien ze eruit, wat is de bena-
ming?  Wat eten deze vissen allemaal? Maar 
ook het koraal komt aan bod. Kinderen zijn heel 
enthousiast en zijn volop bezig met knutselen, 
tekenen, verven, vouwen, enz. 
 

 
 
Groep 3/4 
Groep 3/4 is dit jaar druk bezig met spelend en 
bewegend leren. De kinderen hebben regelma-
tig als afwisseling een rekenles buiten. Dit ge-

beurt dan bijvoorbeeld 
door een actieve spel-
vorm. Dit is niet alleen 
leuk voor de kinderen, 
maar is ook goed voor de 
concentratie en de presta-
tie van de kinderen. Vanaf 
volgend schooljaar, willen 
we deze manier van leren 
meer gaan inzetten bij de 
andere groepen. 

 
 

Kunstproject atelier Marion Mencke  
Op dit moment werken alle groepen over de 
kunstenaar Kandinsky.  Het project heet “Kleur 
en Klank”. Het kunstproject “Kleur en Klank” 
is een onderwijsproject voor de basisschool. Het 
gaat over de beleving van kleuren, vormen en 
klanken. Kandinsky was een kunstenaar uit de 
20-ste eeuw en hij legde de link tussen muziek, 
vormen, kleuren en verhalen. Door middel van 
dit project leren de kinderen te kijken naar 
kunst en te luisteren naar muziek. Ze leren ook 
dat alles mogelijk is in de kunst en dat  
iedereen hierbij een andere beleving heeft.  
Zo leren ze openstaan voor verschillende kunst-
vormen en verrijkt het hun inzicht in de wereld 
om hen heen. In het project staan de beleving 
en het proces voorop. De kinderen werken met 
erg veel plezier aan dit project.  
 

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

                   Persoonlijk, betrokken & dichtbij 

 
 

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

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

afgesloten bij o.a.; 
 

Dela, Monuta, Yarden, Ardanta, DLE? 

Judith Grummel 

0591-760150  

Wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar 

Elke woensdag Schnitzeldag  
Schnitzelmenu voor slechts €12,50 
(keuze uit 8 verschillende schnitzels) 
 
Elke donderdag in Restaurant de 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 
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Rectificatie  
 
 
 
In de Dorpskrant van april stond  een In Memoriam naar aanleiding van het overlijden van 
mevr. C. Soelman-Robben.  In dat artikel is per abuis een verkeerde foto geplaatst. Wij hebben 
onze excuses aangeboden voor de gemaakte fout. 
 

Ook hebben we de dame op de foto gebeld om te zeggen dat haar foto per ongeluk in het arti-
kel is geplaatst. Zij vond het gelukkig niet erg. Ze woont zelf al enige tijd in de Holdert en ze 
heeft verder geen familie in Barger-Oosterveld. 
 

Tegen de dochter van mevr. Soelman hebben we gezegd dat er een rectificatie in deze Dorps-
krant zal komen met de juiste foto erbij. 
 
 
 
 
 
 

 
Mevr. C. Soelman-Robben 

10 november 1931 - 13 februari 2021 
 

Nieuws van SBO 
De bestuursleden van de Seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o. wensen  

al haar leden een hele mooie zomer! 
    
We hopen na de zomervakantie (enkele van) onze activiteiten weer op te kunnen pakken, maar 
dat is afhankelijk van de maatregelen die in september mogelijk nog kunnen gelden. In ieder ge-
val zijn we al wel bezig met de voorbereidingen voor als er wel iets georganiseerd mag worden.  
 
Mochten de wekelijkse activiteiten, zoals klaverjassen, jokeren, biljarten, sjoelen weer gaan begin-
nen, dan zullen we de leden hiervan op de hoogte stellen. De leden die altijd aanwezig zijn bij de 
bovengenoemde activiteiten zullen dan  door ons gebeld worden om een begindatum door te ge-
ven. Maar dit zal ook allemaal eerst in overleg moeten met de beheerder/het bestuur van de 
Barnstee. 
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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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Tuintips voor de zomermaanden... 
Het is volop zomer en we genieten van lekkere temperaturen en zo nu 
en dan een fikse (onweers-) bui.  Je tuin heeft in dit seizoen vooral ver-
koeling nodig. Wees dus lief voor je planten en bloemen en tuinier lek-
ker verder met onze tuintips voor de zomer. 
 
1. Snoeien 
Genoeg te snoeien. Snoei de conifeer gerust twee keer. Bessen- en bra-
menstruiken mogen na de oogst worden teruggesnoeid tot op de grond 
en eind augustus knip je een derde van de uitgebloeide lavendel weg. 
 

2. Grasmaaien 
Het gras groeit enorm hard, zeker met zon en regen. Maai het minstens een keer in de week, 
maar wacht even met maaien tot de avond. Dat is beter voor je gras. Als het droog en warm is, 
kun je gras langer laten groeien. Let dan wel even op de messen van je machine: stel deze wat 
hoger af. Elke maand even bijmesten, liefst als er regen is voorspeld. Dat doet je gras extra 
goed. 
 
3. Zomerstekken 
Het is nu tijd om zomerstekken te nemen van je favoriete planten. Bijvoorbeeld je bloeiende 
heesters, bergamotplant, clematis, fuchsia, heiligenbloem, hortensia en vlinderstruik.  
Denk ook aan struiken als taxus, buxus, conifeer, sering en sneeuwbal, maar ook kruiden als 
salie, lavendel en rozemarijn. Neem extra stekjes, zodat je zeker voldoende hebt voor volgend 
jaar. Of maak er iemand anders blij mee. 

 
4. Planten en verplanten 
Ook een tuintip voor de zomer: plant of verplant de clematis en  
pioenroos. Let bij de clematis op dat de wortelkluit diep in de grond 
zit, waar absoluut geen zonlicht bij kan komen. Dit bevordert de 
groei. Leg niets over de wortels heen, zo kan hij profiteren van re-
genwater. De pioenroos houdt van vochtige, vruchtbare, liefst klei-
achtige grond waar hij tenminste vijf tot zeven jaar kan staan om te 
kunnen bloeien.  

 

5. Rooien 
De meeste vaste planten moet je een keer per vier tot vijf jaar rooien. Zo houd je de planten ge-
zond en blijven ze langer mooi. Dit doe je het beste tussen half augustus en eind oktober.Je 
kunt je planten en struiken een andere plaats geven in je tuin, hergroeperen of verjongen. Dit 
laatste doe je door eerst los te spitten en daarna te delen met de schop of met je hand. De nieu-
we delen kun je weer opnieuw planten, mits ze goede scheuten hebben. Augustus is een ge-
schikte maand: er worden nieuwe wortels aangemaakt zolang de plant warmte krijgt. 

 
Tot slot is augustus een prima maand om wat vakantie te houden 
wat betreft tuinieren. Alles staat prachtig in bloei, dus geniet van 
alle kleuren en geuren op lange zomeravonden en gebruik je tuin 
als een verlengstuk van je huis! 

 

‘Is de eerste juli regenachtig, geheel de maand zal wezen twijfelachtig’ 
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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 
Nu ik deze bijdrage zit te schrijven is het 2e 
Pinksterdag en ik hoop dat alle beperkingen 
over niet al te lange tijd zullen verminderen.  
Ik heb zelf vorige week mijn 2e vaccinatie ge-
had, dus ik ben er klaar voor ! 
We kunnen niet wachten tot we weer eens een 
gezellige middag of een leuk uitstapje voor on-
ze gasten mogen organiseren. 
 

Tot nu toe konden we alleen onze gasten af en 
toe verrassen met een kleine attentie.  Mede 
door een bijdrage van Plaatselijk Belang kon-
den we, naast de stamppotmaaltijd voor de al-
leenstaanden, ál onze gasten met Pasen een 
zakje paaseitjes en een mooie kaart bezorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koningsdag en Koningsmarkt konden ook dit 
jaar weer niet doorgaan en het werd allemaal 
wel erg saai. Daarom hebben we gekeken of we 
nog wat in kas hadden en jawel: ter gelegen-
heid van Bevrijdingsdag hebben we onze gas-
ten allemaal een bloemetje kunnen bezorgen  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo proberen we de vervelende corona-tijd een 
beetje op te fleuren. U kunt ons daarbij helpen 
door Zonnebloemloten te kopen. De verkoop 
daarvan is weer gestart en dan kunnen we, als 
het weer mag, ook weer leuke dingen voor on-
ze gasten organiseren. 
Voor nu wens ik u een mooie virusvrije zomer ! 
 

Tilly Mangnus, 
Secretaris  Zonnebloem  
Afdeling Barger Oosterveld 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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Ik ben Ingrid Planken. Misschien ken je me al 
van de trimsalon en komt je hondje bij mij voor 
een trimbeurt. Alweer 2,5 jaar geleden heb ik 
van mijn passie mijn beroep gemaakt en doe dit 
met heel veel liefde. Bij dit beroep wordt er goed 
gelet op de taal die de honden spreken. Zeker op 
een trimtafel is het erg belangrijk om te commu-
niceren met de hond. Omdat dit mij inspireert 
wilde ik hier in verder gaan en ben de opleiding 

Kynologisch Hon-
denmasseur gaan 
volgen. Faya, mijn 
golden mocht mee 
naar de praktijkda-
gen.  
Hondenmassage 
wordt steeds belang-
rijker binnen het 
welzijn van de hond. 
Steeds meer mensen 

zoeken deze natuurlijke manier van ondersteu-
ning. Voor iedere hond is een massage een aan-
vulling, of het nu gaat om een ontspanningsmas-
sage, lichamelijke ondersteuning of voor ge-
dragsproblemen. 
 

Een massage houdt je hond in balans!!  
Hoe werkt een massage nu eigenlijk? Als je goed 
leert luisteren naar de hond kun je er achter ko-
men waar er een bepaalde onbalans is. Dit kan 
op lichamelijk en emotioneel gebied  en/of ge-
dragsmatig zijn. Door opbouwende massage-
technieken kan je stapsgewijs deze balans her-
stellen.  Dit moet vooral in het tempo van de 
hond zijn zodat de hond zich volledig kan ont-
spannen en je gaat vertrouwen. Zo zorgt massa-
ge voor een betere huidfunctie en betere door-
bloeding. Wordt het zenuwstelsel gestimuleerd 
die o.a. invloed hebben op pijnprikkels, angst en 
stress. Het losmaken van verklevingen van litte-
kenweefsel. Het verbetert de spierdoorbloeding 
en spiertonus en het verbetert de werking van de 
gewrichten. Het zorgt ook voor verhoging van 
lichaamsbewustzijn.  Maar ook bij een goede 
ontspanningsmassage heeft de hond veel baat. 
Het zorgt ervoor dat de spieren, bindweefsel, 

gewrichten en huid soepel blijven. Het zorgt 
voor betere concentratie en lichaamsbewustzijn. 
 

Voor honden met lichamelijke problemen kan 
het een zeer goede aanvulling zijn. Blessures, 
kreupel, herstel na een operatie en chronische 
aandoeningen.  Oudere honden hebben ook veel 
baat bij een massage. Naarmate ze ouder wor-
den zullen ze stijver worden. Het opstaan zal 
wat moeilijker worden. Er zal slijtage komen 
waardoor de gewrichten minder soepel worden. 
Door massage zal de doorbloeding beter zijn, 
afvalstoffen sneller worden afgevloeid en zal het 
immuunsysteem beter zijn. 
 

Voor honden met  gedragsproblemen. Door 
stress kan de hond teveel stresshormonen aan-
maken waardoor de hond snel overprikkeld 
raakt. Door massage zal de hond leren zich beter 
te concentreren en zich bewust te zijn van zijn 
lichaam, waardoor hij zich beter kan afsluiten 
van prikkels van buitenaf. Drukke honden heb-
ben veel baat bij massage. Vaak is er bij drukke 
honden een onbalans in het Orthosympatisch en 
Parasympatisch zenuwstelsel. Het Orthosympa-
tisch stelsel zorgt voor actie en het Parasympa-
tisch stelsel zorgt voor rust. Door middel van 
massage worden er prikkels gestuurd naar het 
zenuwstelsel en zal er een balans ontstaan zodat 
de hond zich eerder kan ontspannen. 
 

Zoals zoveel honden heeft ook Faya baat bij de 
massage. Faya is zich bewust geworden van zijn 
lichaam en de overbelaste spieren, vanwege het 
ontzien van zijn zere poot, worden soepel ge-
houden. Faya is van de pijnstillers af en kan 
weer een uur lopen in het bos!!  
 

Kijk voor de tarieven op 
www.hondentrimsalonpassionfordogs.nl 
Hondentrimsalon & Kynologisch Honden-
masseur Passion for Dogs 

Ondernemend  Barger-Oosterveld! 
 
In deze nieuwe rubriek stellen ondernemende bargeroostervelders zich aan u voor. Zo vertellen ze over hun 
werkzaamheden, achtergronden van hun bedrijf. Deze keer vertelt Ingrid Planken over haar hondentrimsalon. 

Vindt u het ook leuk om meer over uw bedrijf te vertellen? Stuur dan een mail voor meer informatie naar de 
redactie: dorpskrant.bo@gmail.com. Voorwaarde is dat uw bedrijf  gevestigd is in Barger-Oosterveld. 

http://www.hondentrimsalonpassionfordogs.nl
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Splitting 55 

7826 CP Emmen  

Barger-Oosterveld 

 Tel. 06 45720052 

      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... 

Bennie kreeg het stokje door van Ron Buurman. De vraag van Ron aan Bennie was:  
Wat is je leukste herinnering aan je tijd als ober in de Flinthoek? Te veel om op te noemen! Altijd supergezellig en 
zeker na afloop met de obers en oberinnen in de voorzaal samen nog een feestje bouwen. Vele malen vaak zo laat 
dat het al weer licht was... 
  
1. Heb of had je een bijnaam? Nee  2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je ze? Het voet-
bal van vroeger heeft plaats gemaakt voor darten in de kroeg met ons eigen dartteam. Sinds vorig jaar rijd ik motor 
met MTB.  3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je het toch weer mooi om terug te ko-
men naar BO-veld? Naar het Gardameer. Na een paar keer Formule 1 op de telefoon te hebben moeten kijken, is 

het gewoon weer lekker om voor de TV in Barger-Oosterveld te zitten. 4. Wat zou je als eerste kopen als je 
een miljoen zou winnen? Tijd! Er is nog zoveel leuks te doen.  5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder 
(behalve je eventuele partner). Nick Heller.  6. Waarom vind je hem zo leuk? Hij maait regelmatig 

het gras en dit gaat hij, na deze vermelding, waarschijnlijk nog heel lang doen.  7. Wie zou je nog graag willen 
ontmoeten? Daniël Ricciardo.  8. Wat zou je hem vragen? Samen een gekke act te doen. Wat een super 

positievo die man.  9. Wat ligt er onder je bed? Normaal gesproken heel veel stof, maar Gerda is te fanatiek 

met schoonmaken. 10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld? Pizza Speciale van Melody. 11. Wat is je 
favoriete BOveldse feestje? Carnaval in Barger-Oosterveld. 12. Waar kun je totaal niet tegen? Ik ben 

heel ongeduldig en sta te popelen om weer iets te ondernemen, dus die lockdown mag wel weg.  13. Meest sexy 
persoon uit BO-veld? Uiteraard Gerda.  14. Leukste ervaring in BO-veld? Boogie Bar en natuurlijk car-

naval. 15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak? ”Wie bunt ja onder mekaar.” 
16. Het meest beschamende moment van je leven? Allereerste keer thuis bij mijn schoonouders de 

kapstok door het raam laten vallen.  17. Favoriet geluid uit BO-veld? Het lawaai van carnaval, waardoor jez-

elf ook zin krijgt om te feesten.  18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld? Meer spektakel voor de 

jeugd.  19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken? Mooi laten liggen. Ik slaap al zo kort.    

20. Aan wie geef je het stokje door? Martijn Jeurissen. Jouw vraag voor Martijn: Wanneer 

kijken we weer Formule 1 met een biertje d’r bij?  



26 

  

  

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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Ene drinken met... 
‘De vrienden van de Oostkant’ 
Ik heb afgesproken met Ruurt, Mika, Philip en Gerben op het terras bij Melody Emmen op gepaste afstand. 
Ruurt en Gerben bestellen een duikbootje (biertje met een flesje flugel), vaste prik bij de kameraden. Philip, 
Mika en ik een roséetje. Het is in tijden niet zulk lekker weer geweest. Zonnebril op en gaan. De sfeer is ‘puik’, 
zoals Ruurt het mooi kan verwoorden. Ik heb een aantal vragen voor ze. 

 

Hoe is jullie vriendengroep ontstaan?  

Philip: In het begin spraken we met verschillende mensen af. Een 
paar jongens waren al vrienden en we kenden elkaar via het dorp en 
van voetbal. Hierdoor ontstond één vaste groep. We kwamen elkaar 

ook vaak tegen in ‘Crazy times'. Mika: Ik zat bij Gerben in de klas, 
maar die had ik al 3 jaar niet gezien.  

Totdat ik hem weer tegenkwam op een feestje. Zo gaat dat. 
Wat maakt jullie de leukste vriendengroep die er bestaat? 

Mika: Het is nooit stil bij ons. We hebben elkaar altijd iets te vertel-
len. We zien elkaar misschien wel 4 tot 5 keer per week, maar toch is 

het altijd gezellig.  Gerben: We hebben eigenlijk altijd één vaste 
groep waar we mee afspreken, maar toch komen er altijd weer andere mensen langs. Dat vinden we juist gezel-

lig. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ zeggen ze toch? Iedereen accepteert elkaar, we zijn allemaal erg ver-
schillend maar dat maakt het juist leuk.  

Waar spreken jullie het meeste af? 

Ruurt: ‘Café de Oostkant’. Bij Gerben achter het huis. Philip: Super veel ruimte. Een bar naast het huis en zelfs 
een kelder met een bioscoop. Ideaal dus. Mika: Af en toe zitten we ook weleens ergens anders, maar dit is de 

basis. Ruurt: ‘t is gewoon een ‘Daalders plekkie' 
Wat is het allerleukste moment dat jullie hebben meegemaakt in de groep? 

Ruurt: ‘Goeiedag eem' Dat is een lastige.  Philip: Nou dat moeten haast wel de thema’s zijn. We hebben een peri-
ode gehad dat we welke week een thema hadden op zaterdagavond. Van alleen witte kleding naar Jungle. Nie-

mand vertelde elkaar hoe je verkleed ging dus daar kreeg je direct een leuke sfeer van.  
Wat vinden jullie het leukst aan Barger-Oosterveld? 

Philip: Iedereen woont bij elkaar om de hoek wat het ideaal maakt om met elkaar af te spreken. Ook heb je alles 
dichtbij. Twee leuke uitgaansgelegenheden, denk aan ‘the Hangover’ en het terras van ‘Melody' bijvoorbeeld. Of 

we besluiten met de hele vriendengroep te gaan uit eten bij ‘Goodfellas'. Dat maakt het leuk om in Barger-
Oosterveld te wonen.  Ruurt: Of even een fietsie kopen bie Jos Fischer a.k.a. ‘Kikker',  haha.  Mika: Ik kan bv. Ger-

ben een appje sturen met ‘Zullen we even een bakkie doen’ en vijf minuten later sta ik bij hem op de stoep.   
Gerben: Ik vind de mensen hier zo leuk. Als je op het terras zit, iedereen kent elkaar.  

Wat gaan jullie als eerste ondernemen als corona voorbij is? 

Gerben: Sowieso flink uitgaan en een festival pakken. Heerlijk uiteten met de hele 
groep. ‘Gouden pijl' ‘cest la vie’ heb ik ook echt gemist. Mika: Of een lekker week-
end weg met elkaar. Zulke dingen denk je helemaal niet meer over na maar als je 

het er nu over hebt mis je het gewoon.  
Wat missen jullie in Barger-Oosterveld? 

Mika: Ik mis nog wel bepaalde evenementen die georganiseerd kunnen worden. 
Bijv. Een themafeestje in de kroeg. Hierdoor leer je ook weer mensen kennen . Het 

lijkt mij ook een keer leuk om een ‘Silent disco’ te organiseren in Barger-
Oosterveld.  Ruurt: En dan kunnen we gewoon ‘Kroepm noar huus'  Philip: Ik dacht 

zelf aan een heropening van de ‘Boogiebar'.  Mika: Of op elk veldje van Barger-
Oosterveld een bandje neer zetten en dan de hele dag het dorp door.  

Welke evenementen willen jullie weer terugzien na Corona? 

Ruurt: Sowieso Flintfest; ideaal! Normaal stond je met carnaval uren in de rij voor de kroeg. Nu kan je gewoon 
direct naar binnen en sta je ook niet droog. Philip: het eeuwfeest was ook fantastisch. Dat wil ik ook wel weer.  

Dilemma's! 
Amstel of Heineken?  

Amstel uit de fles, Heineken 
van de tap 

Kroeg of club? Kroeg! 
Spontane avondjes of ge-

plande avondjes?  
Spontane avondjes  

Clubmuziek of piratenhits?  
Wij draaien alles door  

elkaar.  

Lijkt het jullie ook leuk om geïnterviewd te worden met jullie vriendengroep, beste vriend(in) of leuke 
 familie? Stuur dan een berichtje naar 0613493350 of mail naar dorpskrant.bo@gmail.com 
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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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leuk!   
 VIND IK 

S 
V 
B 
O 

Mega  

Zonnebloemen 

Wintersport 

Lawaai bie Pekkel 

ROBERT GEEFT HET STOKJE DOOR AAN KLEINE JOHAN VAN VEEN; ”ZOU JIJ EEN AVONDJE 

AAN DE ZOEP WILLEN MET DIE JONG’N MET DIE BOOMSTAMME?” 

Vakantiereizen 

 

Leve het Nijlpaard 

Dikke Buizerd 

Die jong’n met die boomstamme 

Pakketje halen/versturen bij de Spar 

MET: ROBERT VERINGA! 
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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 

  
 
 
 

SLECHTS 

11,- 
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Zomerrecepten 
De oorsprong van de tapas recepten ligt in 
Spanje; deze werden daar oorspronkelijk als 
hapje tussendoor gegeten. Tegenwoordig wor-
den tapas steeds populairder. Zet schaaltjes met 
verschillende hapjes op tafel zoals aardappeltor-
tilla, olijven, pittige gamba’s en gehaktballetjes... 
In deze Dorpskrant vindt u kleine tapas-
receptjes. 
 
******************************************************* 

Aardappeltortilla 
 
 
Ingrediënten: 
700 gr aardappels 
1 grote ui 
5 eieren 
peper en zout 
scheut olijfolie 
 
 
Dit recept is voor 4-6 per-
sonen. 
 

Bereiding: 
Schil de aardappels en snijd deze in dunne 
plakjes of gebruik 600 gr kant en klare 
aardappelschijfjes. Snijd de ui fijn. Verhit 
een scheut olie in een koekenpan en bak de 
aardappels 12 minuten. Voeg de laatste 
paar minuten de ui toe. 
 
Kluts de eieren los in een kom met een flin-
ke snuf peper en zout. Giet eventueel de 
aardappels af, mocht er nog veel olie in de 
pan zitten. Doe de aardappels bij het eier-
mengsel. Giet het eiermengsel in de pan.  
 
Leg de deksel op de pan en bak de aardap-
peltortilla in ongeveer 8 min gaar op laag 
vuur. Als al het ei gestold is kun je hem door 
een paar keer met de pan op en neer te bewegen 
los maken en op een bord laten glijden.  
Keer de aardappeltortilla om in de pan en bak 
ook de andere zijde in 5 minuten licht bruin.  
Snijd de tortilla voor het serveren in punten. 
 

Pastasalade met tonijn en rucola 

De zomer is in zicht, het is tijd voor een lek-
kere pastasalade! We maakten een pastasala-
de met tonijn en rucola. Super makkelijk, su-
per snel klaar en onmogelijk om niet lekker te 
vinden. Dit recept is voor 2 personen. 
 
Benodigdheden: 
150 gram (volkoren) pasta 
1 blikje tonijn (op water) 
halve ui 
2 el kruidenroomkaas 
halve tot 1 rode paprika 
handje pijnboompitten 
2 handjes rucola 
Bereiding: 

Kook de pasta volgens de bereidingswijze op 
het pak. Ondertussen snipper je de ui zo fijn 
mogelijk. De paprika snijd je in kleine blokjes 
en snijd de rucola grof. Rooster de pijnboom-
pitjes in een droge koekenpan.  
Als de pasta klaar is giet je het af en spoel je 
het kort(!) af onder de koude kraan. Dit voor-
komt dat je pasta gaat plakken. Je spoelt het 
maar kort af zodat de pasta nog wel een beet-
je warm is.  Doe de roomkaas bij de pasta, die 
smelt nu goed omdat de pasta nog een beetje 
warm is. Doe de tonijn, ui, rucola en paprika 
er ook bij en roer goed door. Maak af met de 
pijnboompitten en eventueel wat versgema-
len zwarte peper. Klaar is je pastasalade met 
tonijn en rucola  Je kunt er naar smaak nog 
diverse zachte kazen aan toe voegen, of hard-
gekookte eieren in plakjes…. 
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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 

 

K. Hilgen 

Grondverzet BV  

 

 

Ep Schuilinghstraat 16 

7881 VV Emmer Compascuum 

 

 

 

Tel.: 0031 591 356115 
Fax.: 0031 591 356335 
Mob.: 0031 65 4924244 

 

Mail: info@hilgenbv.nl 

http://www.vollemaan.info/
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In ‘t zonnetje 
tante Carla Grol met pensioen! 

Per 1 mei mag Tante Carla Grol na 47 dienstjaren bij Treant (met name bij de Horst) genieten 
van haar pensioen!  
 
Ze stond altijd klaar voor haar collega’s en 
voor de bewoners. Maar vanwege de corona-
maatregelen kon er bij de Horst geen groot 
afscheidsfeest worden gegeven. Haar nichtje 
Nadine vond dat een reden om in de Dorps-
krant haar tante even in het zonnetje te zetten. 
Ze stuurde bijgaande foto mee. Hierop staat 
tante Carla met een spandoek dat door haar 
collega’s was gemaakt.  
 
Net als Nadine, wenst de redactie van de 
Dorpskrant Carla Grol veel plezier met alle 
vrije tijd die komen gaat! 

Ingezonden brief 
 

Nadenkertje 
 

Zoals zovelen werk ook ik thuis ivm Corona. Ik heb mijn werkkamer aan de voorkant van het 
huis en af en toe dwaalt mijn blik af naar buiten. We wonen aan een redelijk drukke straat in 
Barger-Oosterveld waar veel auto’s, fietsers, brommers, motoren maar ook tractoren langs 

rijden. Het viel mij op dat een aantal van de chauffeurs hun blik niet alleen op de straat heeft 
maar ook op dat ding waar we echt niet meer zonder kunnen.  

Zelfs niet als we achter het stuur zitten.  
Ook ik ben niet roomser dan de paus en heb me hier wel eens ‘schuldig’ aan gemaakt. Want stel 

dat ik net dat ene hele interessante appje mis… 
 

Ik ben er op een ochtend eens wat meer op gaan letten en mensen, dit is niet gelogen, bijna de 
helft van de chauffeurs had hun aandacht niet waar ze die zouden moeten hebben... 

 
Oja, de straat waar ik woon is ook een straat waar kinderen van school naar huis fietsen.  

Misschien wel de kinderen van je buren of van je familie… 
Bij mij gaat het ding in de auto voortaan op stil en in mijn tas.  

 
(Naam van de inzender bekend bij de redactie) 
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Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen. Ik ben Gees Lasker en ik kom uit Emmer- 
Compascuum. Sinds 1 april heb ik het pand betrokken van de familie Moes, hierin heb 
ik een winkel geopend. Wat vind je bij mij in de winkel?  
 
Verschillende soorten woondecoratie,  
zowel tweedehands als nieuwe artikelen.  
Daarnaast verkoop ik meubeltjes en planten. 

 
De meubels pimp ik op in  
diverse stijlen. Ook kan ik op  
verzoek uw eigen meubels  
restylen.  
 
Daarvoor kunt u langs komen  
in de winkel voor voorbeelden 
en informatie. 
 
 
 

 
De winkel is geopend van 10:00 tot 17:30 uur van dinsdag t/m zaterdag.  
En op maandag van 13:00 tot 17:00 uur.  
  
Ik heb al vele Bargeroostervelders mogen ontvangen in de winkel en hoop er dan  
ook nog veel meer mensen te zien! 

                         Tot gauw op de Splitting 51! 

 

 Recycleshop uut Emmercompas  

Nieuw in Barger-Oosterveld! 
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     Kinder en zo 

ReBus! 

Zoek de woorden en 

streep ze door. Met de 

overgebeleven letters 

kun je in het onderste 

balkje een nieuw woord 

maken 

pUZZEL 

Kleur de ijsjes zo móói mogelijk ! 
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     Nog méér kinder en zo! 
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Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en lever ‘m in bij de Barnstee.  

Zet hierboven je naam,  leeftijd en adres.  

Naam: 

 

Adres:             Leeftijd: 

Kleurplaat 
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Deze prachtige kleurplatrn moet je echt even in kleur te bewonderen!   
Kijk hiervoor op www.barger-oosterveld.nl (in het mapje ‘Dorpskrant’ ) of op de  

Facebookpagina Barger-Oosterveld Online 

Winnaar van de kleurplaat uit de vorige Dorpskrant! 
Omdat het bijna zomervakantie is en we daarom in een goeie bui zijn hebben we deze keer 3 winnaars ! 

Het gaat om Emma, Isa en Nora Sipkens!  
Deze 3 dames hebben ontzettend hun best gedaan! Jullie mogen je cadeautje ophalen bij de Barnstee. 
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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 

 
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 

 
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 

Zomer 2021 
 
Terrasje pakken... 
 

Milkshakes/IJsjes 

 

Zonnebaden 

 

IJskoud biertje! 

 

Barbeque 
Genieten met een grote G 

 


