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Kopij! 

   Agenda 

De volgende Dorpskrant, een Kersteditie,  
verschijnt tussen 3 en 12 december.  
Wij ontvangen uw (kerstgerelateerde) kopij graag 
uiterlijk op 
 

          21 november 2021 

 
      We ontvangen de kopij het 
      liefst via mail:  
 

          dorpskrant.bo@gmail.com 
   
     

Volgt u ons al? 

November 
15 nov Jaarvergadering  Plaatselijk Belang 
20 nov Sinterklaas in BO veld! Cult. Commissie 
 

December 
09 dec Kerstbingo in de Barnstee SBO e.o. 
16 dec Kerstmiddag bij Melody SBO e.o. 

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 
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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  

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

 
Beste lezers,  
 
Het is alweer november! We kunnen ons weer voorbe-
reiden op de decembermaand, Sinterklaas, Kerst… 
 
In deze Dorpskrant staat een Sinterklaasverhaal voor 
de  kinderen van de basisschool. Ook is er een woord-
zoeker puzzel helemaal gericht op Sinterklaas. Veel 
plezier met het maken van de puzzel en vergeet niet 
om de oplossing in te leveren! 
 
De volgende Dorpskrant, van december, zal in het te-
ken staan van de kersttijd en de jaarwisseling. Heeft u 
nog een leuk kerstverhaal of een kerstbelevenis die u 
met ons wilt delen, stuur dit dan voor 8 november naar 
ons toe. 
 
 
 
Veel leesplezier 
met deze  
Dorpskrant, 
Lizette, Antje, 
Guusje en Sophie 

 JAARGANG 39, NUMMER 5          November 2021 

BARGER-OOSTERVELD 

Inhoud 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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Bericht van Plaatselijk Belang 
Deze bijdrage aan de 
Dorpskrant komt in de 
bus na onze Algemene 
Ledenvergadering. 
 

Ik hoop dan ook dat vele leden onze ledenver-
gadering hebben bezocht. In de komende perio-
de hebben we de steun van onze leden hard 
nodig. Er staan ons zware discussies te ver-
wachten over twee belangrijke onderwerpen 
namelijk de plannen met de Rondweg en de 
bouw van een biovergister op het GZI-terrein. 
 
Het maken van de Rondweg tot een door-
stroomweg heeft veel gevolgen voor Barger 
Oosterveld. Denk hierbij alleen nog maar aan 
het definitief afsluiten van de Meerdijk en mo-
gelijk andere aansluitingen aan de Rondweg.  
In het verleden zijn hierover afspraken ge-
maakt met de Gemeente en we moeten ons nu 
sterk maken richting Provincie na de wegen-
ruil. Er moet eerst een alternatief komen voor-
dat afsluiting wat ons betreft bespreekbaar is. 
 
Wat het GZI-terrein betreft het volgende: 
Het plan is om daar een enorm grote biovergis-
ter te bouwen.  Gezien de ervaringen met bio-
vergisters in het verleden vrezen we voor 
stankoverlast. Aangezien het een zeer grote in-
stallatie betreft moeten er zeer grote en vele op-
slagtanks komen, hetgeen niet direct bijdraagt 
aan een mooie “skyline”.  
 
Voor het functioneren van die installatie zijn 
vele transporten nodig; geschat wordt ca. 100 
transporten per dag! Ons standpunt is in elk 
geval dat we geen overlast mogen hebben maar 
dat vraagt nog wel de nodige discussie.  
We treden hierin gezamenlijk op met onze col-
lega overlegpartners uit Oranjedorp en Nieuw 
Dordrecht. 
 
Over de voortgang van deze beide projecten 
zullen we blijven rapporteren en zo nodig extra 
bijeenkomsten organiseren. 
 
 

Wat valt er verder nog te melden na een alge-
mene ledenvergadering? 
 
Binnen ons bestuur hebben we de taken ver-
deeld zodat we gerichter de zaken kunnen vol-
gen en aanpakken. We willen ons ledenbestand 
weer up to date maken. Er zijn inmiddels weer 
heel wat nieuwe bewoners bijgekomen en ver-
trokken.  
 
Het zou ideaal zijn als ons dat gemeld zou wor-
den, maar helaas is de praktijk anders. Bij deze 
alsnog het verzoek om wijzigingen te melden. 
Het bespaart ons veel werk en hoe meer leden 
des te sterker staan we in de komende discus-
sies. U kunt dit mailen aan:  
leomangnus@live.nl 
 
Wat de mogelijke bouwplannen betreft: ten 
aanzien van Plan Zwart, Halfweg, Boogie Bar 
en de Traden,  hebben we nog geen verdere 
informatie. 
 
De snelheden op de Splitting en Rondweg ba-
ren ons nog steeds zorgen. Mogelijk is tech-
nisch ingrijpen op de Splitting haalbaar nu de 
busroute gewijzigd is. Dit is in ieder geval een 
punt voor overleg met de Gemeente en politie.  
 
We hebben nu twee wijkagenten gezamenlijk 
met Angelslo nl. Kim Steenwijk en Gerwin 
Prins. 
 
De “keienbak” nadert zijn afronding. Er ont-
breekt nu alleen nog een bank. Het geheel ziet 
er prima uit en is een prachtig symbool voor de 
“Flintenstad” Barger Oosterveld.  
 
Het geheel is tot stand gekomen dankzij de in-
zet van vele vrijwilligers, waarvoor onze dank. 
Zonder vrijwilligers zijn sowieso vele zaken 
niet haalbaar. 
                                                                                  

Leo Mangnus 
Secr. Pl. Belang 
leomangnus@live.nl 
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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 
Nu jullie dit le-
zen is de win-
tertijd alweer 
ingegaan wat 
betekent dat de 
verlichting op 
mijn Beugel 
weer aan moet 
als Ik de Baas 
begeleid van en 

naar zijn werk. Er is helaas nog steeds geen 
goede blindvriendelijke verlichting ontworpen.  
Wat mijn Baas bedoelt met blindvriendelijke 
verlichting? Nou dat zal ik proberen uit te leg-
gen: Het is een lampje/lampjes die aan de beu-
gel van Mij, een tuigje of om een arm bevestigd 
moet worden. Iemand die blind/slechtziend is 
weet vaak niet of het lampje/lampjes aan/uit 
zijn omdat dit niet voelbaar is aan de aan/
uitschakelaar. Op deze schakelaar moet voel-
baar zijn of het knopje ingedrukt is (licht aan) 
naar buiten steekt (licht uit want anders weet 
hij/zij niet of het licht aan of uit is). Het mooist 
zou het zijn dat als de accu/batterij leeg is dat 
de blinde/slechtziende door een trilsignaal een 
teken krijgt hoe het staat met de capaciteit van 
de accu/batterij. Zo gaat hij/zij nooit onverlicht 
op pad wat wel zo veilig is. 
 
Vuurwerk: 
Wie haalt het in zijn hoofd/botte kop om bijna 
elk weekend te gaan klooien met vuurwerk 
want Obeliks de gepensioneerde geleidehond is 
er verschrikkelijk bang voor. Als de Baas of het 
vrouwtje maar thuis zijn is het voor hem nog 
wel te doen maar als zij eens een keer weg moe-
ten/zijn en het knalt weer eens dan is hij hele-
maal overstuur. Het is voor ons dieren al erg 
genoeg dat er zo rond oud en nieuw vuurwerk 
afgestoken word maar ja daar moeten wij het 
mee doen toch? 
 
Ik hoop dat een ieder die dit leest met mijn op-
roep stopt met knallen/afsteken van vuurwerk 
iets gaat doen want dit is gewoon dieren pesten 
dus Barger Oostervelders, knijp geen oogje 

dicht maar houd uw ogen open en spreek ze er 
op aan, of meld het bij de politie als u durft 
want dan ben ik pas trots op u. 
  
De Baas die natuurlijk ook de Dorpskrant leest 
op zijn manier (in gesproken vorm) omdat hij 
ook wil weten wat Ik allemaal te melden heb 
sprong bijna uit zijn vel over het laatste stukje 
wat de secretaris van Plaatselijk Belang in de 
vorige editie nog even moest melden over hon-
denpoep.  
Dat er mensen zijn die weer eens lopen te mek-
keren (om het in een dierengeluid te zeggen) 
snap Ik best wel. Dat het erg vies is dat er hon-
denpoep ligt en net als Ik over het vuurwerk al 
melde, dat men er op aangesproken moet wor-
den.  Ook vind ik dat het tijd wordt dat er vol-
doende (zeker bij speelveldjes) bakken ge-
plaatst moeten worden + poepzakjeshouders 
waar het afval in gegooid kan worden en deze 
horen dan ook wekelijks te worden geleegd 
want anders krijg je nog een bende. 
 
 Obeliks die ouwe man, gaat/wil nog steeds 
elke vrijdag mee naar het werk van de Baas sa-
men met mij waar wij dan gebroederlijk in de 
mand liggen maar het lopen gaat hem steeds 
moeilijker af. Dit betekent dat de Baas en Ik be-
hoorlijk wat langzamer moeten lopen maar zo 
lang onze Obie het nog kan mag hij gewoon 
gezellig mee want dan kan een ieder die hem 
leuk vind nog even met hem knuffelen waar hij 
heel erg blij van wordt die knuffelkont.  
Dus Obie, gewoon doorgaan en kop dur veur 
zo als wij Drenthies zeggen. Ik doe het graag 
voor jou wat rustiger aan want wij hebben het 
toch zo fijn samen. 
 
Ik laat mij nu maar in mijn mand zakken en 
geef nog snel even een Poot. 
 
 Is getekend, 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 

 Mijn mooiste Sinterklaasfeest 
 
Samen met mijn vriendjes en leeftijdgenootjes 
aan de Gerardusstraat geloofden we heilig in 
Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat Piet zwart was 
kwam, zo dachten wij, doordat hij steeds door 
de schoorstenen kroop om kadootjes in onze 
klompjes te leggen. 
Elk jaar wanneer de verjaardag van Sinterklaas 
op 6 december in zicht kwam, zetten wij onze 
klompjes of schoentjes weer neer bij de schoor-
steen in de hoop dat er ‘s morgens wat in zat. 
Dan renden we vanaf onze stromatrasjes met 
een noodgang naar de schoorsteen om te zien 
waarmee de goed Heiligman ons verrast had. 
We vonden, ondanks de armoede toen, altijd 
wel een kleinigheidje, meestal wat lekkers.  
‘s Avonds deden we ook een knol of iets derge-
lijks voor het paard van Sinterklaas in onze 
klompjes, want die moest toch ook wat te eten 
hebben. Weken voor Sinterklaas liep de span-
ning op. Onze ouders lieten die spanning ook 
nog eens oplopen door steeds te dreigen dat, als 
we ondeugend waren, Zwarte Piet ons in zijn 
zak mee zou nemen naar Spanje. Piet werd in 
onze kinderogen gelijk een boeman waar we 
doodsbenauwd voor waren.  
Ook op school werd de spanning opgevoerd 
doordat Zwarte Piet met zak en ketting door de 
gangen rende en daarbij op de klasse deuren 
bonsden. Af en toe werd er een hand vol peper-
noten naar binnen gegooid. Dan lagen we alle-
maal tussen de banken om ze op te zoeken. 
Toen we wat ouder werden gingen wij zelf 
voor Sinterklaas spelen. Met een groepje 
vriendjes verkleedden wij ons met nagemaakte 
Sinterklaaskleren. Dan gingen we bij de huizen 
langs om, zoals bij het Sint Martinuslopen, wat 
lekkers op te scharrelen. Dan zongen we bij de 
deuren de ons bekende Sinterklaasliedjes. 
Meestal was ik Sinterklaas vanwege mijn leng-
te. Ik maakte dan van karton een gezicht na met 
een baard van watten en met een nagemaakte 
mijter leek het er wel een beetje op. Later toen 
we al wat volwassen waren hielden we met Sin-
terklaas een pakjesavond. We waren toen nog 
met de vijf jongste kinderen thuis. De oudere 
broers en zus waren het huis al uit. Wij trokken 
allemaal een briefje om te zien voor wie we ka-

dootjes moesten maken. En we moesten er ook 
altijd een rijmpje bij maken. Mijn vader deed 
daar niet aan mee maar we maakten voor hem 
natuurlijk ook pakjes. Maar toen het weer eens 
Sinterklaas was en wij de kadootjes hadden uit-
gedeeld, stond mijn vader op en zei: ik heb ook 
nog wat. Wij keken allemaal verbaasd op. Hij 
ging naar onze oude turfschuur en wachtten af 
waar pa mee zou komen. Na een poosje kwam 
hij binnen met een dichtgeplakte kartonnen 
doos met een gedichtje erboven opgeplakt. We 
waren stomverbaasd. Niemand van ons had dat 
ooit verwacht. Mijn zusjes Lenie en Ida moch-
ten het gedicht voorlezen en de doos open ma-
ken. Hij had zo’n mooi gedicht geschreven dat 
we onze tranen bijna niet konden bedwingen. 
Helaas is dat gedicht verloren gegaan. In mijn 
herinnering was het ongeveer zoals u in bij-
gaand gedicht kunt lezen. In de doos zat voor 
iedereen een mooie dikke sinaasappel. Het was 
ons allermooiste Sinterklaasfeest. Mijn zussen 
en ik hebben het daar vaak nog over als het Sin-
terklaas gebeuren weer in beeld komt.  
Hieronder het gedicht. 
 
Lieve kinderen 
 
Elk jaar komt de goede Sint weer 
Jullie maakten wenslijstjes, ook deze keer 
Opschrijven wat je graag wilt hebben van Sint 
En dan maar hopen dat hij jullie lijstjes vindt 
Nou jullie wensen waren niet moeilijk dit jaar 
Daar was Sinterklaas zo mee klaar 
En ook Piet hoefde niet veel werk te verrichten 
Zelfs dit versje was niet moeilijk om te dichten 
De surprises voor jullie blijven in dezelfde sfeer 
Een grabbeldoos voor jullie deze keer 
Een geheim voor 
iedereen en een 
weet voor Piet 
Want wat erin  
zit dat vertellen 
we niet 
Sinterklaas had op 
het laatst maar 
weinig poen 
En daarom moe-
ten jullie het hier 
mee doen. 
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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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 SBO e.o. 
We kunnen u melden dat er dit jaar, ondanks 
dat we tot aan september toe geen activitei-
ten hadden georganiseerd, toch al weer vijf-
tien nieuwe leden zich bij ons hebben aange-
meld!. Ze zijn allemaal van harte welkom! 
 
Op 14 oktober hadden we een gezellige mid-
dag georganiseerd in de Barnstee. Vorig jaar 
in oktober bestond onze vereniging al weer 
vijf jaar maar toen konden we dit niet vieren. 
Daarom hebben we het nu wel goed gevierd! 
Er was koffie met gebak, de aanwezige leden 
kregen 3 consumptiemunten en er waren ook 
nog lekkere visschalen van Koetsier uit Kla-
zienaveen, warme hapjesschalen van Melody 
en koude hapjesschalen van Stanneveld. 

Het was een zeer geslaagde middag met zo’n 
75 aanwezige leden.  
Onze volgende activiteiten zijn een kerstbin-
go op 9 december en onze gezellige kerstmid-
dag bij Melody op 16 december, met live mu-
ziek en  een stamppottenbuffet. 
 
Met een hartelijke groet, 
Antje Nijp, secretaris 
Seniorenvereniging 
Barger-Oosterveld e.o. 
 
 
 
 
 

Deze keer heb ik niet zo heel veel te melden. 
Als deze Dorpskrant uitkomt hebben we on-
ze gezellige middag gehad, maar nu ik dit zit 
te schrijven, moet die nog komen. 
 

12 September was het Nationale Ziekendag 
en rond die datum hebben we onze gasten, 
die daarvoor in aanmerking kwamen, een 
mooie orchidee bezorgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder zijn bij het verschijnen van deze 
Dorpskrant de Rabobank Clubsupport-actie 
en de Plus Spaar Je Club Gezond actie voorbij 
en willen we iedereen die op ons gestemd 
heeft of sponsorpunten heeft verzameld har-
telijk bedanken. Alle beetjes helpen en zo 
krijgen we weer geld in de kas , zodat de goe-
de Sint wellicht ook weer bij de Zonnebloem-
gasten van Barger Oosterveld langs kan ko-
men. Of we bij mensen die dit nodig hebben 
of verdienen een attentie kunnen bezorgen. 
 
Zo proberen wij iedereen die door lichamelij-
ke handicap of leeftijd beperkt dreigen te 
worden te laten weten dat ze niet vergeten 
worden ! 
 

Met zonnige Zonnebloemgroet, 
Tilly Mangnus, secretaris 
Zonnebloem  
Afd. Barger Oosterveld 

De Zonnebloem    
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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.  

We wonen intussen al bijna 28 jaar aan het 
Schoolpad. En met veel plezier. Toen we voor 
het eerst kwamen kijken met pa, tante Gerritje 
en Ben en Diny zei Pa: ‘As Coba dat nog es kon 
zien’. Het is een beetje het type huis zoals de 
Haar was, het huis waar zowel onze moeder als 
Diny en ik geboren zijn. 
Diny zei meteen: ’Echt een huusken veur oe’. 
Gelukkig zag Wim het ook meteen zitten. 
En tante Gerritje zag meer het werk dat je had 
om het om het huis netjes te houden, want zij 
hield van netjes. Die eerste herfst had ik dus al 
ischias. Dat kwam door overbelasting door het 
vele blad vegen. Ik maakte teveel dezelfde 
veegbewegingen. 
Het was gezellig dat Rick nog 6 jaar bij ons in 
de studio kon wonen, met dank aan onze voor-
ganger die dat voor zijn oudste zoon zo gereali-
seerd had. 
 
Wim wierp zich intussen op het ruwere werk 
om het huis, snoeien en zagen. En er kwam een 
zitmaaier en een bladblazer. Intussen hebben 
we net weer een nieuwe zitmaaier aangeschaft 
waar Wim goed mee uit de voeten kan. En het 
blad? Dat laten we liggen tot we er last van krij-
gen. Rick helpt straks met het opruimen als de 
echte herfst zijn intrede doet. 

Ik kwam deze foto tegen van misschien wel  
20 jaar geleden en dan komen deze herinnerin-
gen vanzelf boven drijven. 

Schapen houden is een vak apart. Toen we  
aan het Schoolpad kwamen wonen kregen we 
ondersteuning van Frans. Frans Kollmer had 
jarenlang schapen lopen op ons stuk weiland.  
 
In ruil daarvoor hield hij de afrastering in orde 
voor de vorige bewoner. Ik had natuurlijk zelf 
ook zin in een paar schapen en zo begonnen we 
samen met Frans aan deze uitdaging.  
 
Dat eerste jaar maakten we alles al mee... zere 
pootjes, zere bekjes. "Dat kan eigenlijk niet", 
sprak dokter Harrie, "in zo'n geïsoleerd wei-
land". Maar we hadden net een paar witte  
jonge schapen bijgekocht en die hadden het na-
tuurlijk meegebracht. 
 
In het voorjaar werden de moeders geschoren. 
Daar kwam ook weer een mannetje voor en 
werden ze geënt met Ivomec, blijkbaar een to-
vermiddel tegen maagdarmwormen. Schapen 
houden is mooi maar ook intensief werk. 
 
Je vraagt je misschien af: Waar doe je het alle-
maal voor? Dat kan ik je vertellen. 
 
Het moment 's avonds als je samen tegen tienen 
nog even naar de stal gaat en we op een baal 
zittend de hele beestenboel overzien, is de top-
per van de dag. Die heel tevreden hooi vreten-
de schapen bij de ruif, de lammeren die ieder 
aan een kant onder hun moeder duiken om te 
drinken dat is zo'n prachtig gezicht en geeft mij 
een heel bijzonder geluksgevoel.  
 
Wim heeft het na vijf minuten wel gezien. 
"Alles goed... ik gao". Maar ik knoop er 
graag nog een half uurtje bij aan en 
snuif die lekkere lucht van schaap en 
hooi en stal op. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Hetty 

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              

 

 

Wat een activiteiten! 
De kinderen en de juffen en de meesters heb-
ben de weken voor de herfstvakantie niet stil 
gezeten, wat hebben we leuke activiteiten ge-
had en veel dingen beleefd deze eerste weken 
van het schooljaar. Wat we onder andere alle-
maal hebben gedaan, kunt u hieronder lezen!  
 

Kooklokaal 
Inmiddels is het kooklokaal gerealiseerd voor 
de kinderen op school.  De kinderen van alle 
groepen hebben op vrijdag 17 september een 
sponsorloop gedaan en er is veel geld opge-
haald voor de inrichting van de keuken.  
Wat hebben de kinderen goed hun best ge-
daan! Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.  
 
Onze ouderraad is op pad gegaan en heeft al-
lemaal spullen gekocht, inmiddels is er al 
heerlijk gebakken en gekookt. 
 
Ook mocht de school namens uitzendbureau 
Navique, 2 pannensets uitkiezen en nog 4 bak-
pannen. Namens de school willen wij ook hen 
hartelijk danken voor hun gift. 
 

 

Kinderboekenweek 
Het zal u niet ontgaan zijn, de Kinderboeken-
week had als thema; worden wat je wil. We 
hebben over dit thema schoolbreed gewerkt 
tot aan de herfstvakantie. We hebben heel veel 
mensen (ouders) uitgenodigd om over hun 
beroep te komen 
vertellen. Wat een 
prachtige verhalen 
en wat stelden de 
kinderen goede 
vragen. Zo is er 
bijvoorbeeld een 
psycholoog, een 
soldaat, een 
weginspecteur, 
een piloot, een ver-
pleegkundige, een 
kinderfysiotherapeut, een glasvezelmonteur, 
de brandweer, de dierenambulance, iemand 
van Wildlands geweest. Groep 3 en 4 is zelfs 
naar het vliegveld in Eelde geweest! Zij heb-
ben daar een hele mooie rondleiding gehad.

 
 
Wat hebben de kinderen, maar ook de juffen 
en meesters, ontzettend veel geleerd over de 
verschillende beroepen. We willen iedereen 
die hieraan mee heeft gewerkt hartelijk dan-
ken. 

“We doen het samen!” 

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

                   Persoonlijk, betrokken & dichtbij 

 
 

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

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

afgesloten bij o.a.; 
 

Dela, Monuta, Yarden, Ardanta, DLE? 

Judith Grummel 

0591-760150  

Wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar 

Elke woensdag Schnitzeldag  
Schnitzelmenu voor slechts €12,50 
(keuze uit 8 verschillende schnitzels) 
 
Elke donderdag in Restaurant de 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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Op zondag 26 september jl. was het dan einde-
lijk zover. De eerste activiteit van de culturele 
commissie sinds de Coronapandemie ging van 
start: de Knapzakroute.  
We waren erg enthousiast over deze nieuwe 
wandelroute, maar zou er wel animo voor 
zijn?  Het idee werd gelukkig heel enthousiast 
ontvangen. De aanmeldingen voor de Knap-
zakroute gingen zo snel, dat we al vlug vol 
zaten. Super! Er deden maar liefst 62 deelne-
mers mee, verdeelt over 19 groepjes. 
 

Elk groepje startte bij de Hooimijt in het cen-
trum van Barger-Oosterveld. Daar kregen de 
deelnemers een tasje, gevuld met lekkers, voor 
onderweg. Na een korte uitleg kon men ver-
volgens beginnen.  
 

De route werd met paaltjes aangegeven en be-
gon op de Splitting. Via het J.A. Harmsenpad 
ging de route door het prachtige bos- en veen-
gebied van het Oosterse Bos.  
Bij de uitgang van het Oosters Bos stond boer 
Henk Lubbers klaar om iedereen met de huif-
kar terug te brengen naar de Hooimijt.  

 
Grads Heijne maakte onderweg mooie foto’s. 
 
Eenmaal terug konden de wandelaars plaats-
nemen op het terras van Melody voor een 
hapje en een drankje.  

 
Op het terras bleef het vanwege het prachtige 
weer nog lang gezellig. 
 
De culturele commissie kan terugkijken op 

een hele leuke, geslaagde middag.  We willen 

alle deelnemers en iedereen die heeft meege-

holpen hartelijk bedanken voor hun deelname, 

gezelligheid en hulp!  

 

Op naar de volgende Knapzakroute!!!! 

Let’s Go! Knapzakroute in 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 

 



19 

 
 



20 

  

   

De Veen Bouw 

Emmen 

Metsel-Lijm-Tegel 
& Timmerwerken 

06-15680341 

deveenbouw@gmail.com 

De veenbouw Emmen 
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Puzzel: woordzoeker 

De oplossing van de vorige puzzel is: 564 193 872 
De winnaar is:  M. v.d. Tuuk, de Bargies 29 

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: _____________________________________________________________________________ 

Zoek alle woorden die rechts van het diagram staan op in 
deze woordzoeker en de overgebleven letters vormen een 
zinnetje. Dat zinnetje is de oplossing van deze puzzel. 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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Onnekeutel 
 
Zoals u weet zijn er in ons mooie dorp veel 
inwoners die bijnamen hebben. Komt u, beste 
lezer, niet uit ons dorp of u bent hier net ko-
men wonen, informeert u zich dan maar eens, en vraag een oud ingezetene. Je 
hebt  bijnamen waar je een bedenkelijk gezicht bij trekt. Maar bij de meeste 
van deze (bij)namen gaan je mondhoeken omhoog of je schiet spontaan  in de lach. Als je ie-
mand vraagt; zeg waarom noemen ze hem zo? Of, hoe komt hij aan die naam? Dan volgt er 
dikwijls een mooie en/of grappige anekdote. Of het valt even stil… “ja, ja nou ja.., zo noemden 
we hem gewoon”.  Men weet  het na alle jaren niet meer hoe zo iemand aan die betreffende 
(bij)naam komt .  
Geert Joling alias Onnekeutel, was de kleermaker. Hij kwam oorspronkelijk uit Stadskanaal 
maar is door de liefde bij ons in het dorp komen wonen. U zult zich afvragen, hoe komt ie-
mand aan een dergelijke bijnaam? Dat zal ik u uit de doeken doen; als je Joling zag lopen had 
hij meestal een dikke sigaar (bolknak) in zijn mond. En een dikke sigaar lijkt op een… ? Juist 
ja... Het vermoeden is, dat iemand gezegd zou hebben: ”Kiek, die hef een keutel in zien kop”. 
Iemand anders heeft van deze keutel een hondenkeutel gemaakt. En zodoende werd Geert Jo-
ling, Geert Hondekeutel, en dat werd in ons dialect weer ‘Onnekeutel’. En zoals het wel vaker 
met bijnamen gaat; vroeg iemand waar Joling woonde dan wist men meestal niet wie je bedoel-
de. Als men dan zei: “Je weet wel, Joling de kleermaker!” dan was het: “Ah, je bedoelt Onne-
keutel!” Ja, die wisten ze wel te wonen.  
 

Elke gelijkenis met bestaande plaatsen, gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval... 

 

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN! 
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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... 

Robin kreeg het stokje door van Martijn Jeurissen. De vraag van Martijn aan Robin was: “Robin, weet je 
al waar Iemenkorf 33 is?” Robin: “Jaja, ben er al heel vaak geweest maar er is nooit iemand thuis, haha,” 

1. Heb of had je een bijnaam? Ja Smurf. Maar deze wordt alleen maar door m'n moaten gebruikt. 
2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je ze? Voetballen bij svbo 45+. Af en toe darten 
in de wintertijd 
3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je het toch weer mooi om terug te komen naar 
BO-veld? Italië. Het is fijn om weer bij je familie, vrienden en in je vertrouwde omgeving te zijn. 
4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen? Zou het zo niet weten. Eerst maar een 
feestje geven. 
5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele partner…). Jos Schepers! 
6. Waarom vind je diegene zo leuk? Hij is gewoon een beste vent.  
7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend of onbekend)? Bennie Jolink 
8. Wat zou je hem/haar vragen?  Of die een keer komt optreden in Barger-Oosterveld. 
9. Wat ligt er onder je bed?  Laminaat en stof. 
10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld?  Zuurkoolsoep en Snippelsoep van m'n schoonmoeder. 
11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje?  (kinder)Carnaval 
12. Waar kun je totaal niet tegen?  Zeurende mensen 
         13. Meest sexy persoon uit BO-veld?  Yvonne Gerdes 
         14. Leukste ervaring in BO-veld?  125 jaar bestaan was prachtig! 
         15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak?  Niet doen! en Hou op!  
     16. Het meest beschamende moment van je leven? zou het niet weten ben  
     ik vaak de andere dag vergeten.  
     17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Muziek van de carnavalsoptocht 
     18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld ? dat ze hier niet zo hard  
               rijden door de Splitting 
               19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken?  Laat  
                me maar mooi slapen! 
              
            20. Aan welke Bargerooster- 
            velder geef je het stokje door  
            en wat wil je hem/haar vra- 
            gen? 
             
            Ik geef het stokje door aan  

            Remmert Fischer, mijn  

            vraag voor hem is: “Remmert,  
            wanneer gaan we weer een  
            keer darten met de buurman 
            nen? “ 
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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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Beste Barger-Oostervelders, 
 
In de eerste week van september is weer de jaarlijkse collecte gehouden voor KWF kanker-
bestrijding. Ondanks de corona perikelen zijn alle routes in Barger Oosterveld dit jaar met een 
collectebus gelopen. Dat heeft een bedrag van € 2.321,53 aan contanten opgebracht.  
 
Daarnaast kon ook digitaal gedoneerd worden met een persoonlijke ( d.w.z. aan collectant ge-
koppelde) QR-code. Dit heeft het KWF nog eens €  285,00 opgeleverd.  

De totale collecteopbrengst in Barger Oosterveld kwam daarmee dit jaar op : € 2.606,53  
Dit was €  177,66  méér dan in 2020! Bovendien is ook het geld gestort dat het afgelopen jaar in 
het KWF-busje verzameld was bij SVBO. Dat was dit jaar € 21,60. 
 

Alle gevers, collectanten, vlaggenophangers: hartelijk bedankt!! 
 
Het geld wordt door KWF goed gebruikt voor m.n. onderzoek om betere behandelmethodes te 
ontwikkelen tegen deze vreselijke ziekte.  
 
Het komend jaar zal ik het stokje als wijkhoofd van de KWF collecte na 17 jaar overdragen aan 2 
nieuwe opvolgsters, te weten Kim Pijpstra en Jolanda Brands. Mocht u zich ook aan willen mel-
den als collectant dan kan dit het komend jaar bij 1 van beide dames: 
 

Kim Pijpstra, De Bargies 49, 7826 HW Emmen, tel. 06 - 4107 1435 of 
Jolanda Brands, St. Franciscusstraat 10, 7826 CX Emmen, tel. 20 19 19 
 
Allen gezondheid en alle goeds gewenst! 
Met hartelijke groet, Jorinde Fransen  
wijkhoofd KWF Barger Oosterveld 

Collecte KWF 
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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 

MET: RONNY FISCHER! 

Vakkie vertier 
Playstation 5 

Vrouw & Kinderen 
Genieten van de 

kleine dingen 

in het leven 

Werk om de hoek 

Gezelligheid 

SVBO 

Vriendengroep LBP 

RONNY GEEFT HET STOKJE DOOR AAN MARIJKE GOEREE. RONNY HOOPT DAT          

ZE VOLGEND JAAR WEER ZO MOOI VERKLEED NAAR CARANAVAL GAAN! 

Wonen in het mooie Barger-Oosterveld 

Melody 
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Sinterklaasverhaaltje... 
 

 

 

 

 

 

Op het plein staan een heleboel kinderen. Al 
die kinderen staan te wachten om Sinterklaas 
een hand te geven. Sanne staat er met haar 
moeder. De juf met haar nichtje. En ook Jasper 
staat met zijn vader en moeder vlakbij Sinter-
klaas in de rij. Jasper heeft een helm opgezet 
met een klep. De klep valt voor Jaspers hele 
gezicht. Jasper wil Sinterklaas wel een hand 
geven, maar hij mag Jasper niet zien. Jasper is 
een beetje bang voor Sinterklaas en Zwarte 
Piet. Op het plein staat een pietenkoor te zin-
gen: 

'Sinterklaas kapoentje, 
gooi wat in mijn schoentje, 
gooi wat in mijn laarsje, 
dank je Sinterklaasje!' 

Alle kinderen zingen mee, maar Jasper hoort 
het niet. Zijn oren zitten in de helm. Er lopen 
Pieten rond op het plein. Ze geven pepernoten 
aan de kinderen. Een Piet heeft Jasper gezien. 
Hij tikt op de helm van Jasper. Jasper verstopt 
zich achter pappa.  
De Piet komt nu vlakbij Jasper. Hij tilt de klep 
op van de helm. De Piet trekt een gek gezicht. 
Jasper moet lachen. Sinterklaas is nu heel 
dichtbij. Er staan nog een paar kindjes voor 
Jasper. Pappa tilt de helm van Jasper een stuk-
je omhoog. 'Wil je hem niet af doen? Sinter-
klaas wil je graag zien', vraagt pappa. Jasper 
schudt zijn hoofd van nee. Het pietenkoor 
zingt een ander Sinterklaasliedje: 

'Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne, 
gooi wat in mijn lege, lege tonne, 
gooi wat in de huizen, 
wij knabbelen als muizen.' 

Een paar pieten lopen op stelten en andere 

pieten lopen op hun handen. Dan is Jasper aan 
de beurt om Sinterklaas een hand te geven. 
Pappa duwt Jasper naar voren. Sinterklaas 
steekt zijn hand uit en Jasper steekt zijn hand 
in die van Sinterklaas. Sinterklaas zegt: 'Wat 
heb jij een mooie helm op'.  
Sinterklaas heeft niet in de gaten dat Jasper 
hem niet hoort. 'Het lijkt wel of hij mij niet 
hoort', zegt Sinterklaas. 'Dat komt door zijn 
helm', zegt pappa. 
 
 'Oh natuurlijk. Dat had ik moeten weten. Jas-
per is natuurlijk een beetje bang voor mij. Zo'n 
rare oude man met een witte pruik, snor en 
lange baard', zegt Sinterklaas. Piet gaat op zijn 
handen staan. Jasper lacht en doet zijn helm af. 
'Ben jij een autocoureur?' vraagt Sinterklaas. 
'Neeee', zegt Jasper. 'Op zijn verlanglijstje staat 
wel een raceauto', zegt pappa. 'Oh daarom 
had jij een helm op. Je wilt van mij een race-
auto hebben. Jij bent een slimme jongen', zegt 
Sinterklaas. 'Schrijf jij in het Grote Boek dat 
Jasper een raceauto wil, Hoofdpiet. Ik ben de 
laatste tijd wat vergeetachtig', zegt Sinterklaas. 
De Hoofdpiet begint meteen te schrijven. 'Nou 
dag, Jasper. Er wachten nog meer kindjes op 
mij', zegt Sinterklaas. Jasper is helemaal niet 
bang meer voor Sinterklaas en geeft hem nog 
een keer een hand. 
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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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Recepten 
 
 
 
 

GEVULD SPECULAAS 
 

Een lekker en eenvoudig recept om zelf gevuld spe-
culaas te maken. 
 

INGREDIËNTEN: 
300 gram zelfrijzend bakmeel 
150 gram donkerbruine basterdsuiker 
5 tl speculaaskruiden 
snuf zout 
125 gram koude harde boter 
7-8 el melk 
250 gram amandelspijs 
20 gram water 
ei + melk voor bestrijken 
halve amandelen ter garnering 
 
Meng zelfrijzend bakmeel, suiker, speculaaskruiden 
en zout door elkaar. Voeg de boter en melk toe en 
kneed tot een stevige bal deeg. Begin met 7 eetlepels 
melk, mocht het deeg te stug blijken kun je een extra 
eetlepel melk toevoegen. Je kunt het deeg gelijk ver-
werken maar het wordt lekkerder als je het in de 
koelkast laat rusten, het liefst een hele nacht. De 
smaak wordt er alleen maar beter van! 
 
Verdeel het speculaas in 2 delen, de een iets groter 
dan de ander. Het grootste deel rol je uit tot een lang-
werpige lap om de ingevette vorm mee te bekleden. 
 
Meng de amandelspijs met het water. Zo is het mak-
kelijker te verwerken maar het blijft ook langer mals. 
Mocht je nu meer amandelspijs gebruiken, hou aan 
dat je 8% van het gewicht van de spijs aan water no-
dig hebt. Verdeel de amandelspijs gelijkmatig over 
de bodem. Rol het overige deeg uit tot een lap om de 
vorm mee af te dekken. Kluts een eitje en verslap dit 
met een beetje melk. Dit geeft een mooie glans en 
voorkomt dat er vellen op het speculaas komen, dat 
gebeurt wel als je met alleen ei afsmeert. Smeer het 
speculaas in met het eimengsel. Garneer je speculaas 
met de amandelen in een patroon naar wens en 
smeer dan nogmaals een laagje ei op het speculaas. 
 
Bak het gevulde speculaas in 40 minuten op 180 °
graden (boven- en onder warmte) gaar. 
 
Goed verpakt minimaal een week houdbaar buiten 
de koelkast. In de vriezer tot 3 maanden. 

 

KRUIDNOTEN BROWNIES 

Wil je (samen met de kids) wat lekkers bakken voor 
Sinterklaas? Wat dacht je van deze kruidnoten brow-
nie? Makkelijk en té lekker! Kruip met een dekentje, 
een kop thee en een stuk brownie op de bank en ge-
niet. 
 
INGREDËNTEN: 
120 gr boter 
100 gr pure chocolade 
150 gr melkchocolade 
handjes kruidnoten 
200 gr suiker 
2 eieren 
100 gr bloem 
0.5 tl bakpoeder 
1 tl koek- en speculaaskruiden 
 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Smelt de boter 
en pure chocolade au bain marie. Hiervoor vul je een 
kleine pan met een laagje water. Zet hierop een grote 
kom en doe de chocolade en boter in de kom. De pan 
met het laagje water, zet je op het vuur. Als de choco-
lade en de boter is gesmolten, laat je dit even afkoe-
len. Voeg daarna 1 voor 1 de eieren toe. Als de eieren 
door de chocolade zijn gemengd, schep je de bloem, 
koekkruiden, suiker en bakpoeder er door. Hak de 
melkchocolade en de kruidnoten in stukjes en voeg 
ook toe aan het beslag. Vet een ovenschaal in met een 
klein beetje boter en giet het beslag in de vorm. Even-
tueel kun je bovenin nog wat extra kruidnootjes in 
het beslag duwen.  
Bak de brownie ongeveer 35 minuten in de oven. Let 
op: iedere oven werkt net iets anders, dus misschien 
moet de brownie bij jou iets langer of iets minder 
lang in de oven. Deze brownie is van binnen nog 
smeuïg/zacht wanneer je hem uit de oven haalt (hij 
lijkt misschien niet gaar), maar als ie helemaal afge-
koeld is wordt hij stevig. Laat de kruidnoten brownie 
dus goed afkoelen en snijd hem dan pas in stukken. 

 

https://www.laurasbakery.nl/zelf-speculaaskruiden-maken/
https://www.laurasbakery.nl/zelf-amandelspijs-maken/
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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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Oliebollentoernooi 
 
 
 
 
 

  

 dinsdag 28 december 2021  
organiseert de volleybalvereniging VVBO haar oliebollentoernooi  

 

Aanvang 18.00 uur  sporthal Meerdijk 
 

Een ieder die hier aan deel wil nemen kan zich opgeven individueel of per team . 
Per team minimaal 2 dames en maximaal 4 competitiespelers. 

Wie mogen er mee doen?  Alle inwoners van Barger-Oosterveld vanaf 15 jaar . 
 

De inleg is 3,50  per persoon bij opgave te voldoen. 
Bij niet betalen wordt er niet ingedeeld. 

 
Zoals altijd is er ook een verloting  dus vergeet je portemonnee niet! 

 
Opgave is mogelijk tot 18 dec a.s bij de commissie liefst via de mail,  

voor info zie onderstaand. 
 

  Ria Benes  06 28586029      riabeune@hotmail.com 
  Ilona Benes    06 30645944      ilonabenes@hotmail.com 
 Jan Jansen  De Bargies  43          
 Albertje Pruim  De Traden 142  

 
 
Tevens zijn we nog steeds op zoek naar leden zowel recreatief dames en heren. 
Competitie heren en  competitie dames. Lijkt het je leuk kom dan gratis 4 x trainen . 
 
 DINSDAG    Dames recreanten van 20.00 tot 21.30 uur    
   Heren-1 1ste klas van 20.00 tot 21.30 uur                                                                                  
                                   
 
DONDERDAG Heren-2 3de klas van 20.00 tot 21.30 uur 
   Dames-1 3de klas van 19.00 tot 21.30 uur 
   Heren recreanten van 20.30 tot 22.00 uur 

mailto:riabeune@hotmail.com
mailto:ilonabenes@hotmail.com
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  Kinder en zo! 

Pak 2 wc rollen in met wit papier of schilder ze wit. 
Van één van de rolletjes knip je 2 rondjes waarmee je 
de benen van het paard maakt door ze aan de onder-
kant en bovenkant een beetje recht te vouwen. Van s 
het stuk wc rol dat je overhoudt, maak je het hoofd. 
Van wol knip je tot slot nog wat manen en een staart 
en die plak je erop. En dan is O-zo-snel klaar! 

Sinterklaasmopje! 

Sinterklaas komt bij de bakker en vraagt: "Heeft 
u ook pepernotentaart?" De bakker zegt: "Nee, 
die heb ik niet." Sinterklaas kijkt nog even rond en 
loopt dan weer de bakkerij uit. De volgende dag 
komt hij weer de bakkerij binnen en vraagt weer: 
"Heeft u ook pepernotentaart?" Weer zegt de 
bakker: "Nee." En weer gaat Sinterklaas zonder 
iets te kopen de winkel uit. Dit herhaalt zich een 
aantal dagen en de bakker begint te twijfelen: Zal 
ik dan toch maar een pepernotentaart maken?  
Als Sinterklaas de bakkerij weer binnen komt en 
weer vraagt: "Heeft u ook pepernotentaart?" zegt 
de bakker trots: "Ja, die hebben we." 
Zegt Sinterklaas: "Vies hè…!!!”  
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Kleurplaat 

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

Zet hierboven je naam,  leeftijd en adres.  

Naam: 

 

Adres:             Leeftijd: 
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Winnaar van de kleurplaat uit de vorige Dorpskrant! 

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. 
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Verenigingen/instanties Barger-Oosterveld 
 

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 
Judith Gerdes, tel. 0641453851. 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 
 

Dorpsagenten: 
Kim Steenwijk      Kim.Steenwijk@politie.nl 
Gerwin Prins        Gerwin.Prins@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. 

mailto:j.lubberts@emmen.nl
http://www.ehbobargeroosterveld.nl/
mailto:leomangnus@live.nl
mailto:Kim.Steenwijk@politie.nl
mailto:Gerwin.Prins@politie.nl
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