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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. 

 
 

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 

 
 

De Dorpskrant wordt met veel zorg en 
aandacht gemaakt door de mensen van 

 
 
 
 

 

 

dorpskrant.bo@gmail.com 

Kopij! 

   Agenda 

De volgende Dorpskrant verschijnt tussen  
5 en 14 november. Wij ontvangen uw kopij  
graag  uiterlijk op 
 

   11 oktober 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 

Voor alle actuele nieuwtjes! 

26 sept Knapzakroute Cult. Commissie 
11 okt Kopijdatum November Dorpskrant 
16 okt The Fortunate Sons,  
 CCR Tribute Melody 
23 okt Tributenight Highway to 
 Halloween Melody 
15 nov Jaarvergadering  Plaatselijk Belang 
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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  

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

 
Beste lezers,  
 
De zomervakanties zijn weer achter de rug, de  
scholen zijn weer begonnen, ook de verenigingen  
starten weer hun activiteiten op. Het is nog niet  
zo dat de agenda al weer lekker vol raakt,  
maar er is weer een voorzichtig begin gemaakt!   
 
We hebben de Dorpskrant weer mooi vol gekregen met de 
artikelen die u van ons gewend bent, maar ook met nieuwe 
inbreng van onze mede-dorpsbewoners. Het is weer een 
leuke krant geworden. Voor de rubriek ‘Ondernemend Bar-
ger-Oosterveld’ hebben we nog geen aanmeldingen gekre-
gen. Dus mocht u iets over uw bedrijf willen vertellen laat 
het ons weten! 
 

De volgende Dorpskrant, die in november bij u in de brie-
venbus gaat vallen, zal in het teken staan van Sinterklaas. 
Heeft u nog leuke herinneringen aan de Sinterklaasavonden 
die u met ons wilt delen, laat het ons weten.  
 

Op het moment dat we de Dorpskrant maken, is het alweer 
begin september en genieten we van een fijne nazomer en 
kunnen we nog even lekker buiten in het zonnetje voordat 
de echte herfst gaat beginnen. 
 

Veel leesplezier met deze Dorpskrant, 
Lizette, Antje, Guusje en Sophie 

 JAARGANG 39, NUMMER 4           September 2021 

BARGER-OOSTERVELD 

Inhoud 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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Bericht van Plaatselijk Belang 
Het is nu alweer de laatste week van de school-
vakantie terwijl ik onze bijdrage aan de Dorps-
krant schrijf. De tijd vliegt! Hopelijk is voor ie-
dereen de vakantieperiode naar wens verlopen. 
Als bestuur van Pl. Belang moeten we nu weer 
verder aan de slag. Gelukkig kunnen we mel-
den dat zich voldoende nieuwe bestuursleden 
hebben gemeld. In de vorige Dorpskrant heb ik 
beloofd meer duidelijkheid te geven over de 
nieuwe bestuursleden.   
 
Het betreft de volgende personen: 
Ina van Klinken-Vos uit de Bargies, Bas Sul-
mann (Splitting) en Erwin Schürmann 
(Bargerweg). Ons plan is om in de komende pe-
riode afspraken te maken over de taakverdeling  
binnen het bestuur. We denken hierdoor meer 
zaken te kunnen aanpakken en dat is ook nodig. 
Er komen de nodige zaken die om een stevige 
aanpak vragen. Te denken valt hier  aan 
de ontwikkelingen op het GZI – terrein  
(Biovergister!) en de ombouw van de Rondweg 
tot doorstroomweg. Deze beide projecten zijn 
van zeer grote invloed op onze leefomgeving. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere pro-
jecten zoals “De Kei” in het Centrum, de verde-

re ontwikkeling van de bouwlocaties, allerlei 
onderhoudszaken en de beheersing van de snel-
heden op diverse wegen, ledenadministratie, 
Barger-Oosterveld over 10 jaar, enz. 
 
Natuurlijk willen we graag alle zaken delen met 
onze leden en hun inbreng daarover  horen. 
We hebben daarvoor al de datum vastgesteld 
van onze  

Algemene Ledenvergadering: 

MAANDAG 15 NOVEMBER OM 19.30 uur 
in de Barnstee.  Ik hoop dat het nu wel door-
gang kan vinden; vorig jaar zat corona ons 
dwars. Gelukkig ziet het er nu beter uit maar 
laten we niet te vroeg juichen.  
 
Tot slot een oproep aan de hondenbezitters: 
We krijgen nogal wat opmerkingen 
over poepoverlast. Ook op de  speelvelden. 
Dit kan natuurlijk niet !  
 
Leo Mangnus 
Secretaris Pl. Belang 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beste Barger-Oostervelders, 
 
Het is u wellicht opgevallen dat de collecteweek 
van het MS Fonds vanaf dit jaar is gehouden in 
de laatste week van juni in plaats van november 
zoals u gewend was. Er is dit jaar totaal € 760,76 
ingezameld waarvoor we alle gevers hartelijke 
danken.  
 
Over MS is nog veel onbekend. Onderzoekers 
weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te 
genezen valt. Onderzoek is hard nodig.  

 
Van 27 juni tot en met 2 juli 2022 vindt de vol-
gende MS collecteweek plaats. Jammer genoeg  
zijn er nog niet genoeg collectanten in ons dorp 
waardoor er niet in alle straten gecollecteerd 
wordt. Dat is natuurlijk heel erg jammer!  
We zoeken nog collectanten voor de volgende 
straten: 
 
Splitting; Bargerweg; Honingstraat;  
Willem Grolstraat (vanaf Spar tot Bargerweg);  
Korfstraat; Iemkerpad, Paus Johannesstraat;  
Majellastraat; Raatakkers; Trekweg;  
Sint Gerardusstraat (van kruising tot Halfweg);  
Industrieterrein; 
 
Wil je ook graag je steentje bijdragen voor dit 
goede doel, dan kun je contact opnemen met 
Yvonne Post, coördinator van het MS fonds van 
Barger Oosterveld, telefoon 06 - 25374996 
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Bij ons koopt u een kwaliteitsproduct met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding met 

een ruim aanbod in kleur, merk en design. 
 

Voor stoffering van: 

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

Vinyl • Parket • Laminaat 

Jos Fischer  

 
 

Elektrische fietsen  
vanaf € 1099,= 

 

demo's aanwezig 

 
 
 

Splitting 149 
Emmen  

Barger-Oosterveld 
Tel.: 0591- 62 50 30 
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  In de Beugel 
Zo, de zomer-
vakantie is weer  
achter de rug en  
het weer in Ne-
der land was 
best te doen be-
halve die ellen-
de van de  over-
stromingen in  
Limburg.  
Wij hebben ons 

best wel vermaakt na dat gedoe van het Vrouw-
tje die pechvogel, want 2 dagen voordat de 
Baas 60 werd (die ouwe man) viel ze achter de 
balie op het werk en ze verzwikte haar voet, ze 
liep echt naast de schoen. Op zondag toen de 
kinderen en kleinkinderen er waren voor de 
Baas zijn verjaardag toch maar naar het zieken-
huis gegaan waar haar onderbeen in het gips 
gezet werd voor een week. Ze had een scheurtje 
in haar enkel. Het vrouwtje kon letterlijk en fi-
guurlijk niet uit de voeten dus heeft de Baas een 
bed in de kamer laten plaatsen en een rolstoel 
en krukken geregeld. Jullie weten wel dat ik 
graag loop en dat kwam goed uit want het 
Vrouwtje kreeg een beetje de hip van het bin-
nen zitten dus dan maar in de rolstoel en gaan 
met die banaan. Dat klinkt makkelijker dan het 
is. Het was nu echt de lamme leidt de blinde, 
alleen moest het Vrouwtje hem steeds corrige-
ren met naar links/naar rechts wat niet echt 
ontspannen lopen was en ik moest steeds den-
ken aan het liedje van de Snollebollekes van 
links naar rechts.  
 
Ik kreeg zo ook lekker mijn beweging omdat 
wij in die tijd best wel veel op pad geweest zijn 
en dat was ook nog erg gezellig met z’n drieën. 
En ik deed het prima naast de rolstoel lopen. 
Of het Vrouwtje nog niet genoeg had kreeg zij 
toen zij net weer wat mobieler werd een oproep 
om haar keelamandelen er uit te laten halen wat 
op oudere leeftijd een ramp zou zijn en dat 
klopt helemaal. Ze heeft heel veel pijn gehad , 
en als ze verdrietig was kwam ik bij haar zitten. 
Dat hielp wel een klein beetje. Want ik ben best 
een gevoelige hond. 

In de vorige Dorpskrant heb ik jullie belooft om 
iets te melden over de metamorfose van de wie-
lerbaan en wat we daar hebben beleefd. 
Voor het mooi moet worden krijg je meestal 
eerst een puinhoop. De baan is helemaal op-
nieuw bestraat en opnieuw geasfalteerd. 
De puinhoop waar Ik het over had was zeker 
het geval want de hoge bult is helemaal afge-
graven zodat de fietsers daar nu een vlakke 
baan hebben. Tijdens deze werkzaamheden viel 
er ook nog heel veel regen en was het daar een 
modderzooi waar Obeliks helemaal blij van 
werd. De baas was natuurlijk nieuwsgierig hoe 
het in die tijd ging met de vorderingen dus ging 
hij regelmatig met het Vrouwtje op pad wat zo 
af en toe best wel spannend was want de routes 
die zij namen waren niet echt blindvriendelijk 
met dat geklauter over die modderbulten. 
Nou ja zij zijn van het grenzen opzoeken en niet 
altijd via de gebaande paden lopen. Als ze dit 
tegen andere mensen vertellen zie Ik dat deze 
hun hoofd schudden en zo kijken van hoe dur-
ven/kunnen ze dit toch doen met ‘n blinde. 
 Obeliks was tijdens dit soort wandelingen hele-
maal in zijn element en zag er uit als een zwien. 
Want hoe meer modder hoe leuker hij het vond 
en hij ploegde overal dwars doorheen maar Ik 
ben gelukkig niet zo erg als hij omdat Ik een 
beetje een watje ben.  
Die Obie was na zo’n wandeling erg moe en 
sliep de rest van de dag veel omdat hij al een 
ouwe man is. Obie is inmiddels al ruim 11 jaar 
In zijn hoofd denkt hij dat hij nog maar 2 is 
daarom beschermen ze hem tegen zich zelf wat 
hij onzin vind. Hij wil dus altijd wel mee, als de 
Baas en het Vrouwtje met mij alleen op pad 
gaan en hij niet mee mag dan kijkt hij heel erg 
beledigd van waarom mag Ik niet mee? Ik vind 
dat ook best wel zielig maar het kan nou een-
maal niet anders. Ik moet mijn energie ook 
kwijt en voor Mij zijn langere wandelingen to-
taal geen probleem omdat ik nog 
jong ben. Maar ik ga nu toch lek-
ker in de ruststand en leg mijn 
kop op m’n poten  
dus hier nog gauw even  
een Poot van Upton. 
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Recycleshop 
UUT 

Emmercompas 
                      
 

Splitting 51 Barger-Oosterveld 
 

TEL: 06-37337958 
                 

www.recycleshopemmercompas.nl 
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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. 

Door Ben Wösten 

Het platteland, hoe mooi…. 
 

Twee oudjes op een bank in het zonnetje 
Hij in corduroy en zij in een ponnetje 
Hij droeg een baard en zij een knotje 

Haar naam was Sien en hij heette Otje 
Beiden waren al echt bejaard. 

Leefden rustig en bedaard 
 

Ze woonden op een klein boerderijtje 
Met wat kippen, een koe en een geitje 

Ze luisterden naar een merel op het dak 
Die floot zijn liedje, wipte van tak naar tak 

                    Tot veel praten waren ze niet meer in staat 
Schemering daalt, het wordt al laat 

 

                                 Tijd om naar bed te gaan 
Bij het schijnsel van de maan 

Ze sloten de deuren van hun boerderijtje 
En aaiden nog even de kop van hun geitje 

Ze waren al jaren alleen 
Hun kinderen gingen van hun heen 

 

Gingen wonen in een grote plaats 
Tussen hoge flatgebouwen en autogeraas 
Konden nu naar theater en de bioscoop 

Maar misten het platteland met z’n biotoop 
In die grote stad met weinig groen en bomen 

Konden ze alleen maar dromen 
 

Over vroeger, de weiden en korenvelden 
Heimwee begon zich aan te melden 

Met het verlangen naar het platteland 
Naar hun ouders, daar tussen veen en zand 
De weilanden omsloten met riet en beemd 
De stad kende dat niet, was daar vreemd 

 

Vroeger in de dorpsstraat een balletje trappen 
Er was vaak tijd voor grollen en grappen 

Dachten terug aan het dansen in de Boogiebar 
Dat die ter ziele was gegaan vonden ze bizar 
Ook naar de Flinthoek gingen hun gedachten 
Waar meiden en jongens elkaar opwachten 

 

Hun gedachten gingen uit naar een huis in Drenthe 
Ook al koste hun dat heel veel centen 

Kregen zo’n haast, waren niet meer te temmen 
        Zochten een woning in het mooiste dorp van Emmen 

Uiteindelijk kochten ze voor veel geld 
Een heel mooi huis 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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Nieuws van SBO 
We zijn weer begonnen!  
Er vanuit gaande dat de senioren allemaal hun 
Covid-19 vaccinatie hebben gehad, vinden we 
het vooral voor de sociale contacten belangrijk 
om weer te beginnen. Inmiddels weten we dat 
er meer seniorenverenigingen in Drenthe zijn 
die op 1 september weer zijn gestart met de  
activiteiten. 
De eerste nieuwsbrief van dit jaar (het groene 
boekje) is in augustus bij de leden bezorgd en 
de leden kunnen zich weer opgeven voor de 
activiteiten. 
De eerste activiteit die werd georganiseerd op  
2 september jl. was een fietsbingo-middag door 
ons mooie dorp. ’s Morgens zijn er paaltjes met 
nummers her en der in de grond gezet en de 
leden gingen verdeeld over enkele groepjes, 
vanaf 13.00 met hun bingokaart van start.  
Nadat ze allemaal de route hadden gefietst, 
was er bij restaurant de Serre tijd om de bingo 
verder af te maken. Daarna hebben we gezellig 
met elkaar gegeten. 
 
De andere activiteiten die al vast staan zijn een 
kerstbingo-middag op 9 december in de Barn-
stee en een kerstmiddag met live muziek en 
lekker eten bij Melody is op 16 december. 
Voor de rest zijn ook alle andere, wekelijkse, 
activiteiten weer opgestart. Zo zijn er op de 
maandag en woensdag de klaverjas- en joker-
middagen, op de dinsdag en donderdagmid-
dag kunnen de biljarters aan de slag en op elke 
derde donderdag van de maand is er een bin-
gomiddag. Op de andere donderdagen kan er 
’s middags gesjoeld worden. Kortom, vier da-
gen in de week kunnen de seniorenleden bij 
ons leuke activiteiten doen in de Barnstee. 
 
Lijkt het u ook leuk om lid te worden of om een 
keertje te komen kijken of het iets voor u is? 
Neemt u dan contact op met het secretariaat 
van de seniorenvereniging, tel. 853359. Als u 
nu lid wordt, betaalt u maar € 15,00 contributie 
voor de rest van het jaar. In november wordt er 
een brief naar de leden gestuurd om de contri-

butie voor het komende jaar over te maken. 
Voor een jaar betaalt u maar € 30,00 per lid. 
 
Zoals hiervoor is te lezen, zijn de wekelijkse 
activiteiten weer van start gegaan. Mochten er, 
door het oplopen van de aantallen besmettin-
gen, toch weer beperkende maatregelen wor-
den opgelegd, dan zijn wij genoodzaakt om 
alle activiteiten te annuleren. De leden die zich 
dan al hebben aangemeld voor een activiteit, 
zoals de kerstmiddag bij Melody, krijgen dan 
hun bijdrage terug. 
 

Dhr. H. Tjepkema 90 jaar! 
 

           

De heer Harm Tjepkema is op 31 juli 90 jaar 
geworden. De heer Tjepkema is al vijf jaar lid 
van onze vereniging en is altijd op de bingo-
middagen en de dagreisjes. Hij woont in de 
Voorde in Coevorden. Reden voor ons om hem 
voor zijn verjaardag in de bloemetjes te zetten. 
De bestuursleden Henk Harkema en Jannie van 
der Heide zijn naar Coevorden gereden om de 
heer Tjepkema te verrassen met een felicitatie-
kaart en een mooi bos bloemen. 
 
Onze activiteiten zijn toegestaan met de regels 
zoals die nu gelden. Mocht u klachten hebben, 
die corona-verdacht zijn, zoals verkoudheid, 
hoesten, koorts… blijft u dan vooral thuis. Het 
bestuur draagt geen verantwoordelijkheid voor 
een besmetting van het Covid-19 virus.  
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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‘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.  

Over een locomotief en een wilde tuin.... 
‘Ik was de locomotief’, merkt Rick op als ik ver-
tel hoe het ging op de priklocatie. De regen was 
met bakken uit de lucht gevallen en ik moest op 
een paar plekken rustig aan rijden omdat het 
water niet weg kon wegens verstopte putjes 
langs de weg. Rick was aan de beurt voor zijn 
vaccin. Om 10 voor 9 was hij uitgenodigd. Dat 
was al steunen van te voren:’10 voor 9… en dat 
op mijn vrije zaterdag!?’ Ik beloofde even met 
hem mee te gaan en zo gingen we op tijd naar 
de locatie bij ons voormalige Hotel de Giraf 
waar nu vooral veel les wordt gegeven èn dat 
tot prik- en testlocatie is gepromoveerd. Het 
leek nog rustig toen ik parkeerde maar toen 
kwam de meute ineens op gang.  
Het was droog geworden. 
 
Rick kwam op tijd weer naar buiten, alles was 
vlot verlopen en ik bracht hem weer naar huis. 

‘Als het droog blijft kom ik vanmiddag gewoon 
weer jullie kant op’, zei Rick. 
Het bleef droog en zo zaten we zoals vaak op 
zaterdagmiddag met z’n vieren aan de koffie: 
Gerhard, Rick en wij tweeën en bespraken de 
vaccins en de drukte die vanmorgen voor Rick 
nog geen drukte was. 
‘Tja… ik was de locomotief’, kwam toen. Het is 
altijd een hoogtepunt van de week als de jon-
gens samen bij ons zijn. Gerhard praat met Rick 
de financiën nog even door en Rick neemt daar-
na onze dakgoten onder handen. Nu plannen 
we de klussen in de tuin even want de groei zit 
er goed in. Rick kijkt keurend rond: ‘Jullie heb-
ben een wilde tuin’. Volgende week nemen we 
de brandnetels onder handen want een wilde 
tuin heeft wel wat, maar brandnetels hoeven in 
een wilde tuin eigenlijk niet. Die bewaren we 
voor een paar echt wilde hoeken. Dan hebben 
de vlinders en insecten ook nog wat. 

Ook dit jaar is er weer op maandagavond  
gevist door een groep sportvissers uit Barger 
Oosterveld. We vissen in de kanalen in de na-
bije omgeving, e.e.a. afhankelijk van de wind-
richting.  
Belangrijk is het gezellig samen vissen maar we 
willen natuurlijk wel graag het meeste vangen. 
Per avond wordt dan ook een klassement opge-
maakt en prijsjes toegekend. Aan het eind van 
het seizoen, na ca. 13 avonden, wordt het eind-
klassement opgemaakt. Bij het opmaken van dit 
klassement vervalt van elke deelnemer de 3 
slechtste prestaties . Een avond verhinderd telt 
hierin ook mee als slechte prestatie en kan dus 
vervallen. Ook dit jaar hebben we onze compe-
titie feestelijk en vooral gezellig afgesloten. Bij 
de afsluiting hoort ook de uitreiking van de 
prijzen. 

 
 
 
 
Jan Scheve was 
weer de winnaar 
voor Bote Sikkes 
en Piet Kort.  De 
grootste vis is dit 
seizoen gevangen 
door Arjan de 
Jong. 
Graag willen we  
wat meer deelnemers uit Barger Oosterveld. Er 
zijn veel meer vissers en daarvan horen we al-
lerlei sterke verhalen maar graag zouden we 
zien dat die ook meedoen. We zullen begin vol-
gend seizoen wel weer tijdig een oproep plaat-
sen in de Dorpskrant en hopen dan ook op posi-
tieve reacties. 
     Een sportvisser. 

Sportvissen 

http://www.hettysite.nl
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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” 
 

 

Nieuw schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. In de zo-
mervakantie is de school van binnen helemaal 
opnieuw geschilderd. Zo ziet de  school er weer 
als nieuw uit! We beginnen het schooljaar in 
een mooie, frisse school.   
 
Schoolverlaters 2021 
Na een fantastische feestweek; laatste school-
week, hebben we op donderdag 8 juli afscheid 
genomen van 13 kinderen uit groep 8. Nadat 
we op school afscheid hebben genomen van de 
ouders, hebben we in school gelasergamed met 
de kinderen en de juffen van groep 8.  
Daarna hebben we heerlijk gegeten bij Melody 
op het terras. Hierna was er nog een verrassing; 
alle kinderen werden thuis afgezet door een 
trekker met kar en daarachter een mooie stoet 
voertuigen van de Oldtimersvereniging van 
Barger-Oosterveld. Wat een prachtige ervaring!  

 
Wij, het team van 
obs Op ’t Veld, 
willen jullie heel 
hartelijk bedan-
ken voor de on-
vergetelijke rond-
rit die de kin-
deren met jullie 
mochten maken 
deze donderdag. 
Wat hebben ze 
genoten en wij 
ook, echt heel erg 
bedankt.  
 

Onze dank gaat vooral ook uit naar Bennie He-
ijne en zijn dochter Lujet, die met dit prachtige 
idee kwamen. Wij wensen alle kinderen heel 
veel succes op hun nieuwe school en we zien 
jullie nog graag eens terug. 
 
 

Nieuwe leerkrachten Op ’t Veld 
Bij Op ’t Veld mogen we twee nieuwe leer-
krachten verwelkomen, zij stellen zich hierbij 
even voor:  
 
Juf Manda 
Aankomend jaar ga ik op vrijdag groep 5/6 les-
geven en dit is mooie gelegenheid om mezelf 
voor te stellen.  Mijn naam is Manda Boon-
Striper, ik ben net 40 jaar oud en ik woon in 
Sleen met mijn man en kinderen. Naast dat ik 
lesgeef bij Op ‘t Veld, ben ik ook locatiemana-
ger bij Petje af Coevorden en mede-eigenaar 
van escaperoom Sneak Out Sleen. Reizen is iets 
wat graag doe en lekker wandelen met onze 
hond. Ik heb enorm veel zin in aankomend jaar.  
 
Meester Tom 
Mijn naam is Tom Koops. Geboren in Odoorn, 
dus een echte Drentenaar met vrouw en drie 
kinderen (en ook al een kleinkind). Inmiddels 
ben ik de 60 jaar gepasseerd en heb al meer dan 
40 jaar ervaring in het basisonderwijs (maar 
nog zeker niet uitgeblust ;-). In al die jaren nooit 
de ambitie gehad om hogerop te gaan, omdat ik 
vanaf het allereerste begin het werken met kin-
deren in de klas het allermooiste vond en nog 
steeds vind. Van Lezen tot Gym en van Reke-
nen tot Muziek, het contact met de kinderen, 
het (aan-)leren van uiteenlopende kennis en 
vaardigheden, ik vind het prachtig om een aan-
deel te hebben bij hun persoonlijke ontwikke-
ling. Met name spreekt me daarbij de interesse, 
het ontdekken en de mogelijkheden van de wij-
de wereld om het kind bijzonder aan; dwz. de 
natuur, de geschiedenis en de cultuur.  
Mijn hobby’s zijn voetbal en de geologie. De 
eerste heeft mijn knieën inmiddels gesloopt en 
heb ik opgegeven. De tweede ben ik nog steeds 
trouw. Wat dat betreft ben ik in ‘Flintenstad’ 
Barger-Oosterveld behoorlijk op mijn plek.  
Ik hoop op een fijne tijd en een vruchtbare  
samenwerking. 

 

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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De Zonnebloem 
Eindelijk, eindelijk, eindelijk !!!   
Omdat  de meeste van onze deelnemers zijn 
ingeënt konden we  eindelijk weer eens een  
activiteit organiseren.  In/bij de kantine van 
SVBO hebben we op 18 augustus onze pick-
nick/barbecue gehouden.  
 
 
De kantine was door onze vrijwilligers nog wat 
gezelliger gemaakt met zonnebloemversierin-
gen. 

        
 
De eerste gasten verschenen al op tijd en om 
14.00 u. was de kantine gezellig gevuld.    
Onder het genot van een paar bakjes koffie of 
thee en een stukje taart, gesponsord door  
Tarteline , kon er worden bijgepraat. 
 
Ook traden voor ons op de 4 zusters van “De 
orde van de Zonnebloem” van Barger Ooster-
veld”. 

Na nog een paar consumpties kon de barbecue 
worden aangestoken. Kap en Evert hebben de 
speklappen, braadworsten , hamburgers en kar-
bonades weer mooi bruin gebakken.  
 

 
 
Marietje en Bennie stonden achter de bar en de 
vrijwilligers waren actief in de bediening, want 
vanwege corona moesten onze gasten blijven 
zitten. Ook mede dankzij Jan Bos en SVBO kon-
den we onze gasten een lekkere en gezellige 
middag bezorgen. Iedereen bedankt voor de 
fijne medewerking ! 
Om de eigen bijdrage van de deelnemers zo 
laag mogelijk te houden, zoeken we steeds naar 
sponsorgelden. Mocht u boodschappen doen bij 
de PLUS in Klazienaveen kunt u meedoen met 
de spaaractie Spaar je club gezond. Op de actie-
site plus.nl/sponsorpunten kunnen alle deelne-
mende clubs en verenigingen) bekeken worden 
én kunnen de sponsorpunten aan de clubs wor-
den geschonken. Dus als u toch al winkelt bij 
deze supermarkt : denk dan ook a.u.b. aan ons. 
 

 

Voor nu wens ik u een  
zonnige nazomer. 
 

 

Tilly Mangnus,  
secretaris  
afd. Barger Oosterveld  
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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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Hallo Gambia vrienden en volgers 
 
Het is weer tijd om jullie op de hoogte te bren-
gen van onze werkzaamheden. Zoals we allen 
weten heerst er overal ter wereld Corona en is 
het voor ons niet mogelijk om naar Gambia af te 
reizen. Het is echter niet zo dat we stilzitten. 
Ook al hebben we de scholen al bijna twee  jaar 
niet bezocht, het onderhoud en de steun die 
men daar nodig heeft gaat gewoon door. Geluk-
kig hebben we regelmatig contact met elkaar via 
whatsapp. Waar zijn we mee bezig: 
De Bojang School had een lekkend dak en om-
dat de regentijd zich al liet zien stroomde het 
water rechtstreeks de lokalen in.  
 
 

 

 

 

 
Leermiddelen, tafels en stoelen, vloeren en wan-
den kletsnat. We hebben direct contact met el-
kaar gehad en er is een afspraak gemaakt over 
onmiddellijke reparatie. Er is geld overgemaakt 
en van alles wat aangeschaft is aan materiaal en 
arbeidsloon zijn de facturen naar ons gemaild.  
De septic tanks van alle toiletten zijn leegge-
maakt, natuurlijk zijn er ook weer leermiddelen 

en andere benodigdheden aangeschaft,  de 
school is geverfd aan de buitenkant. Ze gaan 
direct aan de slag als er geld binnenkomt, zo fijn 
om te zien. De kinderen zitten weer droog en de 
schade ls hersteld.  
 

 
 

 

 

 

De SGV school heeft vooral gebrek aan goede 
voeding voor de kinderen. Toeristen blijven 
weg, veel ouders hebben geen inkomsten, kin-
deren komen vaak hongerig naar school. Ook 
hier is regelmatig contact geweest met de hoofd-
meester en is er een afspraak gemaakt over hulp 
voor de kinderen. Naast een bedrag voor rijst 
zijn er nieuwe leermiddelen ingekocht en kleine 
reparaties uitgevoerd. Ook hier krijgen we alle 
facturen van toegestuurd. Helaas kwamen niet 
alle kinderen meer naar school omdat de ouders 
alle financiën nodig hebben voor voedsel en 
veelal niet het schoolgeld kunnen betalen ook al 
is het bedrag erg laag. Een deel van het toege-
stuurde geld moet dan ook gebruikt worden om 
de kinderen de kans te geven toch naar school te 
blijven gaan. Het is absoluut geen fijne situatie, 
ook al let men goed op de hygiëne op de scho-
len, veel mensen zijn niet gevaccineerd of 
slechts één keer. Daarna was de inentingsvloei-
stof op en wacht men nog steeds op een tweede 
prik. Laten we hopen dat de rijke landen nog 
meer gaan helpen. Tot zover de update, als ie-
mand financieel wil helpen is dat natuurlijk van 
harte welkom. Elke euro wordt ingezet om de 
situatie te verbeteren. We zijn blij met ieder be-
drag, hoe klein ook. Wilt u ons steunen, dat kan 
op rek.nr: NL 11 RBRB 0939718278 
 
Stichting Gambia Vooruit. 
Thea, Jeannette, Liesbeth. 

        Stichting Gambia Vooruit 
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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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Kiebelbeestjes… 
 
“Kijk jongen, een kriebelbeestje”. 
Mijn schoonzoon zat gehurkt in de tuin en liet 
een spin over zijn hand kruipen. “ikke ok” zei 
mijn kleinzoon (rond 1jaar oud) en hij kreeg de 
spin van zijn vader. Dat “kiebelt” zei hij la-
chend. Mijn kleinzoon en kleindochter zijn 
nooit bang geweest voor insecten. Ze verzame-
len alles wat op en in de bodem kruipt, bekijken 
deze aandachtig en komen thuis met allerlei 
vragen over het betreffende beestje. Er zijn heel 
veel mensen die insecten eng en of vies vinden, 
die bang zijn te worden gestoken of gebeten 
terwijl de meeste van deze kriebel diertjes niets 
anders doen dan kriebelen. Die ouders die zelf 
angstig zijn voor allerlei insecten geven dat lo-
gischerwijs door aan hun kinderen met als ge-
volg dat er heel wat van deze nuttige diertjes 
worden vermoord. Want nuttig zijn ze alle-
maal. Het zijn de opruimers van uw tuin/de 
bestuiving van uw vruchten/ de bodemverbe-
teraars en nog veel meer dingen waar de ande-
re bewoners van deze planeet profijt van heb-
ben. Een spin in huis is niet vies. Een spin helpt 
een huis schoon te houden door andere (wel 
schadelijke) insecten op te ruimen. En om de 
spinnenhaters gerust te stellen, in een gemid-
delde woning zitten duizenden spinnen van 
verschillende soorten... Er zijn ook heel veel 
soorten bijen waarvan er maar één soort, de ho-
ningbij, prikt (maar alleen bij gevaar). De ande-
re soorten zijn nuttige bestuivers.  
Sommige namen van insecten  die wij vroeger 
als kind van onze ouders leerden, hielpen ook 
niet echt mee om deze kriebeldiertjes te waar-
deren, zoals:  ‘mieghummels’=mieren, 
‘wrattebieters’= libellen, ‘bloedzoeger’= rood 
kevertje die helemaal geen behoefte had aan 
bloed maar door zijn kleur werd verondersteld 
dat het bloed dronk. En dan ‘neefies’; de naam 
doet denken dat deze insecten vriendelijk zijn, 
ze komen vliegend naar je toe en je hoort zoiets 
als ‘vriend vriend vriend vriend’ maar als ze de 
kans zien steken ze je lek. En dan vraagt u zich 
waarschijnlijk af zijn die neefies dan wel nuttig? 
Natuurlijk! Het is voedsel voor allerlei insecten. 
vogels en vissen. Daarom mensen, laat het krie-
belen!  

 Recept 
Banana Zucchini Bread 
 
Dit recept maak ik zelf regelmatig. Het is 
makkelijk te maken en heel erg lekker. De 
ene keer maak ik het als een brood in een 
cakevorm, een andere keer als tulband. Je 
kunt het ook met courgettes alleen maken, 
dus zonder bananen. Of alleen bananen en 
zonder courgettes. 
 
Ingrediënten: 
3 eieren, losgeklopt 
200 gram suiker 
225 ml zonnebloemolie 
300 gram bloem 
1 tl bakpoeder 
1 tl baksoda 
3 tl vanille extract 
3 tl kaneel 
2 lepels creme freche 
Handje walnoten 
Handje rozijnen of cranberries 
1 courgette, geraspt 
2 bananen, geprakt 
Bereidingswijze: 
Doe de eieren, suiker, olie, creme freche en 
het vanille extract in en kom en meng dit 
goed door elkaar. Voeg de geraspte courget-
te en geprakte bananen toe en roer door. 
Meng bloem, bakpoeder, baksoda, kaneel 
en wat zout in een kom en roer alles goed 
door. 
Spatel dit in gedeelten bij de andere kom en 
voeg de noten en rozijnen/cranberries toe. 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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Daar komen ze één voor één aangescheurd op de ‘Tomossen'. Zondag vaste prik spreken ze af om één uur ‘s mid-
dags bij Melody. Soms met z’n vieren/vijven, vaak met een stuk of tien. Katervoer hebben ze nodig. Halve liters 
ranja zijn niet aan te slepen. Na het eten toch maar een biertje of een Ijsbeer (Ijsthee/Berenburg). Ik spreek Sven 
aan of ik ze mag interviewen… Een week later op vrijdagavond zit ik met Bastijn, Sven, Chris en Pascal in het Knup-
pelcafé; “Doarachter bie Johan Jansen in de schuure” 

Hoe is jullie vriendengroep ontstaan?  
Bastijn: Vanaf de basisschool en via het voetbalteam bij Svbo zijn er steeds meer bij gekomen. En Niels (ene van Jo-
han) en ik zijn ook weer neven van mekaar. Zo gaat dat.  Chris: In 2013 gingen Sven en ik bij een carnavalsgroep ge-

naamd ‘Prettig Gestoord’. En in 2017 werden we gevraagd om bij de carnavalsgroep ‘de Knuppels’ te komen.  Pascal: 
In principe zijn wij vanaf 2009 al ‘de Knuppels' en vanaf 2013 zijn wij een carnavalsgroep begonnen.  

Hebben jullie ook een bijnaam? 
Allemaal in koor: Jazeker, bijna allemaal! Niels: ‘Janko'. Chris is ‘Kolmo'.  Milan is ‘Mielie’  Roy is ‘Fokko'. Jeffrey is 
‘Tammo' Mathijs is ‘Tinus' Wout is ‘Woetroe' Bastijn is ‘Jansie’ Pascal is ‘Feri'  Bastijn: Ik word nooit meer anders 

genoemd dan ‘Jansie'. Als die jong’n Bastijn tegen mij zeggen zijn ze bloedserieus.  

Wat maakt jullie de leukste vriendengroep die er bestaat? 
Pascal: Bij ons kan het nooit gek genog. Sven: Vaak op zondag vervelen we ons. Als er dan één op een idee komt, be-
denkt de ander er nog iets geks bij op. En zo wordt het aal gekker.  Bastijn: Ik noem maar een voorbeeld. Huifkar rit-

jes naar het ‘Bokzwien' feest. Wie komt erop? Wij!  Chris: Aggregaat mee, muzieksetje erbij, geheime zender erop, en 
daar gaan we. Altied gezellig en ouwehoeren. 

Waar spreken jullie het meeste af? 
Pascal: De laatste tijd zitten we vaak in de stal van boer Henk Lubbers. Zijn zoon Wout zit ook bij ‘de Knuppels'. Wij 
hebben boer ‘Henk' heel veel geholpen, maar krijgen er heel veel voor terug. Denk aan BBQ’s en mooi aan de zoep 

met mekaar. Het kan allemaal in ‘Club Lub'  Sven: Om de corona een beetje door te komen waren we veel in de nieu-
we stal bij Wout. Altijd druk bezig tot ‘s avonds laat. Helemaal kapot van het vele werken. Als je daar nu op terug kijkt 

hebben we daar super mooie herinneringen aan. Bastijn: Maar dat is wat vrienden voor 
mekaar over hebben. Iedereen in onze groep staat voor elkaar klaar. ‘Wie goed doet, 

goed ontmoet’ Chris: ‘Club Lub’ bij Wout in de stal en ‘Het knuppelcafé' een keet bij 
Niels achterhuis op het land. En bij mij achter huis hebben we nog een café. 

Wat is het allerleukste moment dat jullie hebben meegemaakt in de groep? 
 Bastijn: Wij organiseren normaal elk jaar een schuurfeest. Dat is echt geweldig. Helaas hebben we dat nu al een 

poos niet kunnen doen i.v.m. corona. Als al die regels eraf zijn willen we dit sowieso weer organiseren. Pascal: Mis-
schien komt er dit jaar nog wel een kerstspecial schuurfeest. Chris: Laatste keer is er 500 liter bier door gegaan. Poh 

wat was dat een mooi feessie. En voor de dames hadden we zelfs Passoa Jus 
van de tap. Voor elk wat wils dus.  

wat vinden jullie het leukst aan Barger-Oosterveld? 
Bastijn: Alles ligt mooi centraal hier in Boveld.  Chris: Iedereen woont mooi 

dicht bij mekaar. Kan zo overal langs. Dat is ideaal.  Pascal: De meeste mensen 
kijken hier er niet gek van op als wij weer iets geks aan het uitvreten zijn.  

Wat gaan jullie als eerste ondernemen als corona voorbij is? 
Sven: Allereerst zorgen dat we weer een huifkar krijgen en dan alle mooie ge-

heime zenderfeesten bezoeken. De meeste feesten die wij mooi vinden hebben 
we hier niet echt in de buurt, dus moeten we op een creatieve manier op pad. 
Clubbie ‘Mikmak’ in Zwiggel wil ik sowieso weer een keer naartoe. Geweldig! 

Dilemma's! 
Amstel of Heineken?  

Amstel  
Kroeg of club?  

Kroeg! 
Spontane of geplande avondjes?  

Absoluut spontaan! 
Clubmuziek of piratenhits?  

Piratenhits.  

Ene drinken met... 

De KNuppels 
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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... 

Martijn kreeg het stokje door van Bennie Heller. De vraag van Bennie aan Martijn was: “Wanneer kijken 
we weer Formule 1 met een biertje d’r bij?”Martijn: “Bij de GP Zandvoort!!” 
 
1. Heb of had je een bijnaam? Nee  
2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je ze? Voetballen bij SVBO 3 en motorrijden 
bij MTB. 
3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je het toch weer mooi om terug te 
komen naar BO-veld? Camping Marveld in Groenlo. Maar zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens!  
4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen? Vakantiehuisje in Ortisei Italië.  
5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele partner…). Moeders!  
6. Waarom vind je diegene zo leuk? Staat altijd klaar en is altijd gezellig. 
7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend of onbekend)? Louis van Gaal.  
8. Wat zou je hem/haar vragen? Krijg jij svbo zaterdag 3 nog fit?  
9. Wat ligt er onder je bed? Een weegschaal maar wordt weinig gebruikt.  
10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld? Moeders kost.  
11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje?  Carnaval natuurlijk.  
12. Waar kun je totaal niet tegen?  Treuzelende mensen.  
13. Meest sexy persoon uit BO-veld? Mirella Heijnen.  
14. Leukste ervaring in BO-veld? Flintfest. 
15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak? Ik heb geen corona.  
16. Het meest beschamende moment van je leven? Schaam mij nergens voor, vaak buj te bange. 
17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Toeter van de viskar op vrijdag.  
18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld? Verbod op loslopende katten.  
19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken?  Nee, slapen laten.  
20. Aan welke Bargeroostervelder geef je het stokje door en wat wil je hem/haar vragen?     

Robin Gerdes.  Mijn vraag voor Robin is: “Weet je al waar Iemenkorf 33 is?” 
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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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Bericht van EOP Barger-Oosterveld m.b.t.  
 

“Terrein van de Ontzwavelingsfabriek” 

Zoals wellicht bekend, zijn er ontwikkelingen gaande op het terrein van de voormalige ont-
zwavelingsfabriek. Een consortium van bedrijven, de gemeente Emmen en de provincie Dren-
the zijn bezig met de ontwikkeling van een zogenaamde Energiehub genaamd: GZI Next. 

Dit bestaat uit een zonnepark, de nieuwbouw van een biovergister en een waterstoffabriek. 
Hoewel wij niet direct tegen deze initiatieven zijn, hebben wij toch zorgen over sommige za-
ken. Wij hebben dan ook onze krachten gebundeld met Nieuw Dordrecht en Oranjedorp om 
deze zaken onder de aandacht te brengen en om hierover tot goede afspraken te komen met 
alle partijen. 

Ons eerstvolgende overleg met de gemeente Emmen en betrokken bedrijven stond eind au-
gustus gepland. Er zullen informatie-avonden georganiseerd worden waar de bewoners met 
hun vragen terecht kunnen. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte. Plaatselijk Belang 
BO-Veld is echter van mening dat de informatie over GZI-Next op dit moment summier is en 
vindt dat de inwoners van BO-Veld ook nú geïnformeerd moeten worden. Dit ook naar aanlei-
ding van opmerkingen en vragen van diverse inwoners. 

 

Het standpunt van EOP Barger-Oosterveld is eenvoudig: Wij willen op geen enkele manier 
overlast ervaren van activiteiten op het voormalige GZI-terrein. Dit hebben wij ook bij 
alle betrokken partijen aangegeven. Onze grootste zorg is evt. stank-overlast, maar ook de 
evt. gevaren die een dergelijke installatie met zich meebrengt. Wij liggen immers letterlijk en 
figuurlijk onder de rook van……. Er is o.a. een biovergistingsinstallatie gepland met een capa-
citeit van 500.000 tot 700.000 ton per jaar. Dit is een enorme installatie!! 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een "artist impression" vanuit het gezichtsveld van Bar-
ger-Oosterveld. Zodra deze gereed is gaan wij die uiteraard  met u delen. 

 

Enkele getallen/weetjes (zoals op dit moment bekend): 

* Er is een zonnepark gerealiseerd met ca. 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 
megawatt. Dit park kan een hoeveelheid elektriciteit leveren die gelijk staat aan het jaarlijkse 
elektriciteitsgebruik van ca. 4.000 Nederlandse huishoudens. 

*  In de biovergister wordt naar schatting tussen de 30 en 40 miljoen m3 groen gas op jaar-
basis geproduceerd. Hiervoor is tussen de 500.000 - 700.000 ton mest en  
biomassa nodig op jaarbasis.  

*  Voor de aanvoer van deze biomassa zijn zo'n 70 tot 100 vrachtbewegingen per dag nodig.  

*  Uitgangspunt is dat de vrachtwagens die mest/biomassa brengen, digestaat (restproduct) 
mee terugnemen, om extra vrachtbewegingen te voorkomen. 

*  Werkgelegenheid: 10-15 directe banen, 20-30 indirecte banen. 

* Er wordt gewerkt aan de eerste waterstofontwikkeling in de regio Met de leiding kunnen 
grote hoeveelheden waterstof worden getransporteerd voor de energievoorziening aan de in-
dustrie in de regio en voor mobiliteit. Op termijn wellicht ook voor woningen, afhankelijk van 
de technische ontwikkelingen op dit vlak. 

 

Nu al meer weten??   
Op onderstaande links vindt u allerlei informatie m.b.t. GZI-Next: 

www.gzinext.nl 

www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten/gzinext.html 

http://www.gzinext.nl
http://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten/gzinext.html
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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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Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel is: ZOMER IN BARGER OOSTERVELD.  
De winnaar is:  Ellie Gerdes-Mink, Iemschoer 1.  

Gefeliciteerd! U kunt uw prijsje ophalen bij de receptie van de Barnstee. 

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

Naam:__________________________________    Adres: _______________________________________ 

Oplossing: _____________________________________________________________________________ 

 

De onderste rij getallen vormen de oplossing van 
deze Sudoku puzzel. Veel succes! 
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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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 VIND IK 

stom!   
Koude koffie 

Lege Tank 
Stompe steenboren 

Katten 

FRUIT 
Gele plekken 

in het gras 

Dichte HORECA 

Geen zwarte cross 
JOHAN GEEFT HET STOKJE DOOR AAN RONNY FISCHER EN WIL GRAAG WETEN 

WANNEER ER WEER EEN VERGADERING IS OVER COINS OF BEAMERS  LAPPEN 

MET: JOHAN VAN VEEN! 
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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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  Kinder en zo! 

Herfstknutsels 
 
In de herfst kun je overal blaadjes, eikels, kastanjes en dennenappels vinden. Maar wist je dat je daar 
ook hele mooie dingen mee kan knutselen? Hier zijn een paar voorbeelden: 

 

Dennenappels zijn van zichzelf best saai, maar met wat verf of nagellak kun 
je ze hele mooie kleuren geven! 
Benodigdheden: 
-Verf of nagellak 
-kwastje 
-iets om de dennenappel op te leggen, zoals een oude krant. Zo wordt de ta-
fel niet vies. 
 

 

Van eikeltjes kun je hele mooie herfstpoppetjes maken! Zoek een paar eikels 
met een dopje. Dan ga je alleen het eikeltje schilderen. Je kunt voor de ze-
kerheid het dopje er even afhalen zodat het dopje niet meegeverfd wordt. 
Daarna kun je het dopje nog een andere kleur geven, maar dat hoeft natuur-
lijk niet! Als laatste teken je met een stift of een dun kwastje met verf het 
gezicht. Benodigdheden: 
-verf 
-kwastje 
-stift 
 

Ook met bladeren kun je een mooi kunstwerk maken!  
Zoek een paar mooie herfstbladeren. Verf dan het blad helemaal. Wel voor-
zichtig, zodat het blad niet kapot gaat! Vervolgens leg je het blaadje met de 
geverfde kant op een tekenpapier. Druk het blad stevig aan. Als dat gelukt is 
pak je het blad vast bij de steel en trek je voorzichtig het blaadje van het 
papier. Tadaa! Je eigen herfst stempel!  Benodigdheden: 
-Herfstblaadjes 
-verf 
-kwastje 
-tekenpapier 
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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 kleurplaat moet je echt even in kleur 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! 
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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 

_______________________________________ 
 
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. 

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 
 

Bloedprikken:  elke donderdag van 08.15 - 09.00 uur 
in de Barnstee. 
 

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 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

