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Kopij! 

   Agenda 

Volgt u ons al? 

 
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 2022 
 Editie  Kopijdatum 
 Februari  24 januari 
 April  21 maart 
 Juni  30 mei 
 September  5 september 
 November  24 oktober 
 December  21 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 

Februari 
17 feb Bingomiddag SBO e.o. 
 

Maart 
17 mrt Bingomiddag SBO e.o. 

 
De volgende Dorpskrant verschijnt  
tussen 10 en 17 april 2022. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 
 

         21 maart 2022 

 
      We ontvangen de kopij het 
      liefst via mail:  
 

          dorpskrant.bo@gmail.com 
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Sponsoren Dorpskrant! 
 

Jan Gringhuis (gringhuis@hotmail.nl) 

Lubbers Bouwmaterialen (info@jhlubbers-emmen.nl) 

Supermarkt 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 van de Dorpskrant 
 
Ondanks dat er weinig te beleven valt bij de verenigingen 
en er weinig activiteiten in het dorp zijn, proberen we elke 
keer weer een Dorpskrant vol te krijgen. 
 
In de vorige Dorpskrant noemden we het al: 
 

De Dorpskrant bestaat 40 jaar!!! 
 
Kunt u zich de eerste Dorpskranten nog herinneren? Dat zal 
dan in 1982 zijn geweest. We gaan dit jaar in elke editie een 
verslag plaatsen van iemand die vroeger langere tijd heeft 
mee gewerkt aan de Dorpskrant. 
 
We hebben veel oplossingen binnengekregen van de olie-
bollenpuzzel in het vorige kerstnummer. De winnaar kunt u 
vinden op pagina 26. 
 
We hopen dat we weer een leuke, informatieve krant voor u 
hebben gemaakt en dat u deze met veel plezier leest. 
 
De redactie, 
Lizette, Antje, Guusje en Sophie. 
 

 JAARGANG 40, NUMMER 1         Februari 2022 

BARGER-OOSTERVELD 

Inhoud 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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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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Bericht van Plaatselijk Belang 
Graag wil ik deze bijdrage beginnen met onze 
dank uit te spreken aan de groep vrijwilligers 
die er voor gezorgd hebben dat ons centrum er 
prachtig uitzag met de kerstversiering en de  
opstelling in de “hooimijt”. De tekst “Barger 
Oosterveld het mooiste dorp van Emmen“ op  
de display sloot daar prachtig bij aan.  
Nog steeds blokkeert corona veel van onze ge-
plande  activiteiten. We hopen dat we binnen  
afzienbare tijd weer wat meer mogelijkheden 
krijgen om activiteiten te ontplooien. 
We  willen zodra dit mogelijk is een Algemene 
Ledenvergadering beleggen omdat dit sowieso 
al lang geleden is maar ook omdat er toch wel 
ingrijpende gebeurtenissen op ons afkomen. 
Ik denk hierbij aan de plannen met de Rond-
weg en de N862 ( Emmen – Klazienaveen).  
In beide projecten nemen we deel aan de zoge-
naamde focusgroepen. We willen toch ook 
graag de mening van onze leden horen hoe zij 
denken over de plannen.  
Een ander belangrijk onderwerp is de verdere 
ontwikkeling van het GZI-terrein. Het plan is 
om daar een zeer grote Biovergister te bouwen.  

Biovergisters hebben in het verleden al op  
meerdere locaties voor overlast gezorgd. Aan-
gezien wij qua windrichting ongunstig liggen 
moeten we hier nadrukkelijk de vinger aan de 
pols houden.  Op de eerste informatieavond in 
december zijn deze zorgen nadrukkelijk inge-
bracht. 
 
Verder willen we aan de aan de slag om de 
mogelijkheden te bekijken tot beheersing van 
de snelheden op Splitting en Oosterveldse-
straat. Een mooi onderwerp om dat samen met 
de wijkagenten en de gemeente te behandelen. 
 
Natuurlijk blijven wij graag bereikbaar om  
onderwerpen die om behandeling vragen van 
Pl. Belang aan te pakken. Mochten die er zijn 
neem dan contact met ons op. 
 
 
Namens Plaatselijk Belang, 
 
Leo Mangnus 
Secretaris 

Dorpskrant 
40 jaar 
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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 

Hier had uw 
advertentie kunnen 

staan! 

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

Dorpskrant.bo@gmail.com 
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We zitten al weer een aantal weken in het nieu-
we jaar en er is genoeg te melden.  
Een aantal bestuursleden en vrijwilligers zijn op 
18 december op pad gegaan om alle leden een 
kerstpakketje te brengen. Er waren 137 kerst-
pakketjes te bezorgen! De leden waren zeer ver-
rast. De kerstpakketjes werden bezorgd door 
Henk Harkema,  Henk Zwart, Tiny Bos, Jannie 
en Willem Bos en Minne Sikkes.  
We hebben de afgelopen weken ook een vijftal  
jubilarissen mogen verrassen vanwege hun  
25-jarig lidmaatschap bij onze vereniging. 
In november was dat Gradus Fischer, hieronder 
samen met zijn vrouw Annie op de foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 1 januari was Leid Grummel 25 jaar lid, 
Op de foto hieronder zien we Leid met  
bestuurslid Henk Zwart. 

 

Op 4 januari was Willem Scheve 25 jaar lid. 
Op de foto hieronder zien we Willem met zijn 
vrouw Annie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 21 januari waren Hammie en Tiny Bos de 
jubilarissen. Zij werden vanzelfsprekend ook in 
de bloemetjes gezet en kregen, net als de andere 
jubilarissen, een envelop met inhoud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto hierboven zien we bestuurslid Henk 
Harkema met de jubilerende Tiny Bos. 
 
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!!! 
 
Namens het bestuur van SBO e.o.  
Antje Nijp, secr. 

 Nieuws van de SBO e.o. 
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Recycleshop 
UUT 

Emmercompas 
                      
 

Splitting 51 Barger-Oosterveld 
 

TEL: 06-37337958 
                 

www.recycleshopemmercompas.nl 
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In de Beugel 
Allereerst wil 
Ik jullie de 
lezers van 
mijn column 
een gelukkig 
en gezond 
2022 wensen 
want daar 
begint het 
toch allemaal 
mee vind ik.  
 

Ik ben voor mij zelf, Obeliks en alle andere die-
ren blij dat de jaarwisseling weer achter de rug 
is. Niet dat het geen gezellige tijd was maar dat 
geknal van het vuurwerk bezorgde mij de krie-
bels en om eerlijk te zijn was Ik ook best wel 
bang wat de Baas en het Vrouwtje niet van mij 
hadden verwacht. Normaal gesproken is Obe-
liks de gene die als er in de weekenden ge-
knald wordt bang is en ons uit de slaap houd 
waar Ik het al eerder over heb gehad. De Baas 
of het Vrouwtje moeten dan beneden bij hem 
gaan slapen, (niet in zijn mand hoor), want dan 
voelt hij zich pas veilig wat betekend dat hij 
niet gaat blaffen. Voor de buren is dat ook niet 
leuk zo’n hond die over z’n stuurtje is toch? 
O ja, aan het eind van vorig jaar heeft de Baas 
gelukkig weer eens een gastles gegeven bij de 
afdeling verzorging van het Drenthe College 
aan de Veldlaan wat ik natuurlijk ook heel erg 
gezellig vond. Dominique die eerder bij ons in 
de buurt woonde heeft voor taxi gespeelt, ons 
opgehaald bij het werk van de Baas en natuur-
lijk ook de gastles bijgewoond. Ik vind het al-
tijd weer spannend om met de Baas mee te 
gaan als hij ergens iets gaat vertellen over zijn 
leven en hoe belangrijk het voor hem is om een 
Geleidehond te hebben. Hij heeft het er dan 
over dat hij veel zelfstandiger kan functioneren 
en veel minder afhankelijk is etc, eigenlijk niet 
zonder mij kan maar Ik ben natuurlijk niet al-
tijd zo braaf en onschuldig als Ik er uit zie. 
Toen wij namelijk bij de school aankwamen 
was Ik direct goed in beeld, werd in de hal 
door heel veel mensen begroet en geknuffeld 
wat Ik heerlijk vind want mij knuffelen kan 
nooit teveel. Door de kantine lopen richting 

het lokaal was voor mij wel een beproeving 
met al die heerlijke etensgeuren, broodjes met 
allerlei lekkers er op wat voor mijn neus langs 
kwam. Ja, als er dan van die meiden op zo’n 
hoogte zitten met al dat lekkers probeer Ik wat 
eigenlijk niet mag er een graantje van mee te 
pikken want ik had bijna zo’n lekker broodje te 
pakken. Dominique hield mij jammer genoeg 
te goed in de gaten en had ik dus pech. Die 
Baas van mij had het toch niet door maar zij 
wel. Helaas pindakaas geen lekkers voor arme 
Ik en ben toen wij in het lokaal kwamen braaf 
tussen Dominique en de Baas gaan liggen om 
naar hem te luisteren. Tijdens de les ging ik zo 
af en toe klimmen bij de Baas of Dominique 
om te laten zien dat ik er ook nog was en dan 
werd er gelachen wat ik natuurlijk erg leuk 
vond. Aan het eind van de les kwamen er best 
wel veel cursisten om even met mij te knuffe-
len wat ik super fijn vond. Wij waren al eens 
eerder bij Nienke (de docent) in de klas ge-
weest en zij + haar cursisten hadden het zo 
leuk/leerzaam gevonden dat zij ons nu weer 
uitgenodigd had. Daar ben ik dan eigenlijk wel 
een beetje trots op. Ik hoop dat er in de toe-
komst meer docenten zijn die een beroep op de 
Baas doen om een gastles te geven want ook Ik 
vind dit super leuk en het is leerzaam voor alle 
cursisten die een Mbo-opleiding volgen.  
 
De volgende dag kreeg de Baas onderstaand 
lief berichtje: 
Hoi Harrie,  nogmaals bedankt voor de leuke 
en interessante gastles. Studenten hebben aan 
het einde van de les even een post-it achterge-
laten met hoe ze de gastles hebben ervaren.  
Ze waren allemaal erg enthousiast. Ze vonden 
het leuk dat je zo open, eerlijk en positief bent. 
Daarnaast vonden ze het ook leuk dat je Upton 
hebt meegenomen.  
Groet, Nienke, docent & coördinator e 
xaminering Team PW. 
 
Ik ga bijna buiten m’n poten 
lopen maar laat nu zeer ver-
moeid m’n kop er op vallen.  
 
Een poot van Upton 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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1. Heb of had je een bijnaam? Ik geef ook antwoord als ze Remmert zeggen  

2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je ze? Als het weer mag en kan een 
avondje darten met de buurmannen en naar de toneel uitvoering met vrienden.  

3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je het toch weer mooi om terug te 
komen naar BO-veld? Duitsland, heerlijk een biertje drinken onder de boom. 

4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen? Walk-in vriezer!!!  

5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele partner…). Grads Heijne. 

6. Waarom vind je diegene zo leuk? Omdat Grads Grads is… ;-) 

7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend of onbekend)? Kim Jong-un.  

8. Wat zou je hem/haar vragen? Wie is je kapper? 

9. Wat ligt er onder je bed? Volgens Lies helemaal niets!   

10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld?  Pizza Speciale van Melody. 

11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje? Koningsdag. 

12. Waar kun je totaal niet tegen? Klagen. 

13. Meest sexy persoon uit BO-veld? Mijn vrouw Lies (enigszins onder druk…) 

14. Leukste ervaring in BO-veld?  Alle mooie dorpsfeesten die er georganiseerd worden. 

15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak? Het zij zo! 

16. Het meest beschamende moment van je leven? ’s Morgens wakker worden in de badkuip...  

17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Het geluid van de eerste grasmaaiers want dan is het voorjaar 
begonnen. 

18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld ? Een nieuwe invulling van het oude gebouw van 
de Boogie Bar. 

19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken?  Eigenlijk nergens voor, mooi laten slapen. 

20. Aan welke Bargeroostervelder geef je het stokje door en wat wil je hem/haar vragen? 

Ik geef het stokje door aan Klaas van der Velde, mijn vraag voor hem is: “Klaar voor een paar 
dagen Dublin, Klaas? “ 

Heel veel vragen aan... 
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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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Vrogger... 
Ben Wösten uit Ommen, oud-inwoner van Barger-Oosterveld, is 

nog steeds erg betrokken bij Barger-Oosterveld. In de rubriek ’Vrogger’ 

leest u herinneringen van hem aan het Barger-Oosterveld van vroeger. 

Door Ben Wösten 

De Kever  
Dit verhaal gaat niet over een insect maar over 
een Volkswagen. Toen tussen 15 a 20 jaar na de 
oorlog de welvaart voor de Nederlandse bevol-
king behoorlijk toenam, konden velen zich een 
autootje veroorloven. De Volkswagen Kever 
werd toen een zeer gewilde en populaire auto. 
Gefabriceerd in Duitsland. Dagelijks kwamen 
honderden kevers per trein ons land binnen. 
Als je op een keer je rijbewijs hebt gehaald, wil 
je natuurlijk ook wel een auto. Maar ja, dat kost 
geld en dat had je vroeger niet direct in de por-
temonnee of op de giro. Daarvoor moest je of 
sparen of van iemand lenen. Dit laatste deed 
ik. Mijn baas die vaste klant was bij de VW-
dealer Heersmink in Emmen had een mooi ke-
vertje zien staan en tipte mij daarop. Maar ja, 
het autootje koste 1250 gulden en zo rijk was ik 
niet. Maar mijn baas was barmhartig en leende 
mij het geld waardoor ik mijn eerste auto kon 
kopen. Er zijn uiteraard meer en ook betere 
geluksmomenten in een mensenleven. Maar 
een eigen auto was toch wel heel mooi. Deze 
kever was gemaakt in 1955 en ik kocht hem in 
1965, dus tien jaar oud. Hij zag er nog heel 
mooi en netjes uit en glom van alle kanten.  
 

Ik was er heel trots op. Mijn lieve vader bouw-
de een onderkomen voor mijn kevertje naast 
onze oude turfschuur.  Hij had wat ijzeren pla-
ten en wat houten balken opgespoord waar hij 
mee aan de slag ging. Stond mijn kevertje mooi 
droog. Echt veel geluk had ik echter niet met 
dit wagentje. Dat had ook wel met mezelf te 
maken, want veel rijervaring had ik toen nog 
niet. Het eerste ongelukje overkwam mij bij het 
uitrijden van de garage. Tegenwoordig kijk je 
via je tomtom in de achteruitkijkspiegel. Maar 
vroeger probeerde je met de deur een eindje 

open achter je te kijken. Mijn auto was op een 
gegeven ogenblik niet achteruit te krijgen hoe-
veel gas ik ook gaf. Zat ik verdorie met de zij-
deur tegen de deurpost aan met gevolg dat de 
hele zijkant van de platengarage omhoog-
kwam. Dus gelijk een beschadigde deur. Mijn 
tweede ongelukje was in Emmen op de Kerk-
hoflaan. Voor de kruising met de Wilhelmina-
straat stond een file, nou ja dat woord bestond 
toen nog niet, maar in ieder geval stonden er 
een stuk of vijf auto’s voor me. Daarvoor moest 
ik afremmen en het gevolg was dat mijn zoon-
tje, die in een kinderstoeltje aan de achterbank 
vastzat, door het remmen op mijn nek viel 
waardoor ik tot mijn schrik de rem even losliet 
en gelijk pats boem achter op de auto knalde 
die voor me stond. Die auto had, voor mij gro-
te pech, een trekhaak die dwars door mijn mo-
torkap ging. Grote schade tot gevolg. Gelukkig 
kon mijn jongste broer Gerard de schade enigs-
zins herstellen. 
Op 1 april 1968 kreeg ik een aanstelling als dis-
trictsbestuurder bij de Katholieke Landarbei-
dersbond St. Deusdedit in Haarlem. Eigenlijk 
een beetje raar dat ik als metselaar bestuurder 
werd bij een landarbeidersbond. Het leek een 
beetje op een 1 aprilgrap. Kreeg ik te maken 
met boeren en veenbazen. Op de eerste werk-
dag voor die club moest ik naar het hoofdkan-
toor in Haarlem komen om kennis te maken 
met de mensen op dat kantoor, want die moes-
ten ook weten wat voor vlees ze in de kuip 
hadden. Nou dat gaf wel wat hilariteit want ik 
praatte toen nog behoorlijk plat Drents. Daar 
spraken ze allemaal ABN. Op de terugweg 
moest ik net als op de heenweg door de toen 
nog in ontwikkeling zijnde Bijlmermeer. Moest 
ik stoppen voor de stoplichten, knalde er een 
auto achterop mijn kevertje. De chauffeur 
dacht dat ik door zou rijden. In ieder geval was 
de auto aan de achterkant zwaar beschadigd. 
Uiteindelijk kreeg ik na een jaar mijn vaste aan-
stelling en mocht ik een nieuwe kever aan-
schaffen. Wit van kleur en de stoelen bekleed 
met rode skai. Een schitterende auto. Dit ont-
lokte mijn kraamhulp, die bij ons was in ver-
band met de geboorte van mijn jongste dochter 
Adelheid de woorden: “Ach meneer Wösten 
wat hebt u een mooie auto”. 
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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 

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

Dorpskrant.bo@gmail.com 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 
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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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Dorpskrant door de jaren heen... 
Zoals we al vermeld hadden in de vorige 
Dorpskrant, bestaat de Dorpskrant dit jaar  

                                 40 jaar!   
Om hier extra aandacht aan te geven, laten we 
in elke editie een vrijwilligster aan het woord 
over de tijd dat zij heeft meegewerkt aan het 
maken van de Dorpskrant door de jaren heen. 
 
Als eerste komt Lineke Schurmann aan het 
woord. 
 
Wanneer ben je gaan meewerken aan de 
Dorpskrant? 
Ik weet het niet meer 
precies, het zal onge-
veer in het jaar 1987-
1988 zijn geweest, 
doordat onze dochter 
naar de basisschool 
ging. Vanuit de ou-
dercommissie van 
school werd ik ge-
vraagd om samen met 
anderen de Dorps-
krant weer een beetje 
nieuw leven in te blazen, omdat 
het in die tijd  een blad was met meer adver-
tenties dan mededelingen van dorpsbewoners 
en verhalen. 
 
Samen met de hoofd van de school Cees Wage-
maker en Tiny Bos en de beheerder van de 
Barnstee zijn we begonnen. Het was nog de tijd 
zonder computers, dus alles bedenken wat er 
bijvoorbeeld in de krant kwam en op welke 
pagina het moest komen.  
 
Ook bedacht Cees de puzzels en tekeningen, 
waar hij erg goed in was, op de typemachine 
en met veel plaatjes knippen, kopiëren en over-
leg hoe de lay-out eruit zou moeten zien. Zo 
waren we wel een week bezig met de uiteinde-
lijke versie. 
 
                                 Daarna waren we een week 
                                 bezig op alles te stencilen op 
                                 de machine in de Barnstee.  

Als we geluk hadden deed de machine het 
goed, zo niet duurde het wel 2 weken om alle 
pagina’s ongeveer 2500 keer af te drukken. 
Dat werd dan op de tafels in de grote zaal bo-
ven gelegd om vervolgens door een groep vrij-
willigers pagina na pagina bij elkaar te verza-
melen en dan werden ze met de hand aan el-
kaar geniet. 
 
Een heel werk en we waren er de hele dag bij-
na mee bezig, maar het was erg gezellig met 
deze groep vrijwilligers.  
 
Als bestuurslid van  het eeuwfeest 125 jaar  
Barger-Oosterveld hebben we samen met het 
bestuur, redactie en bestuur Barnstee heel veel 
kopieerwerk en uitgaves van de Dorpskrant  
mogen maken. Dat was een drukke maar 
prachtige tijd. 
 
Ook moesten we natuurlijk nieuwe adverteer-
ders benaderen om het een beetje betaalbaar te 
houden. Naarmate ze de nieuwe Dorpskrant 
kregen en zagen dat het was vernieuwd, werd 
het steeds gemakkelijker om nieuwe adverteer-
ders te werven. 
 
Later kregen we nieuwe redactieleden zodat ik 
mij na ongeveer 20 jaar heb teruggetrokken als 
redactielid. 
 
Nu lees ik lees nog de papieren versie van de 
Dorpskrant en het ziet er iedere keer weer 
prachtig uit met heel veel informatie voor de 
Barger-Oostervelders. 
 
Ik wens jullie veel ple-

zier de komende jaren 

met het maken van de 

volgende dorpskran-

ten.  

 
Lineke Schurmann 
 

Foto uit 1988 

Foto van nu 
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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 

______________________________________________________________ 

Het is, nu ik dit schrijf, begin januari van een 
nieuw jaar.  
 
In de eerste Dorpskrant van vorig jaar schreef 
ik: Ik wens u allemaal een beter nieuw jaar. 
Een jaar waarin corona verdwijnt, we weer 
een beetje een  normaal leven hebben, we  
weer naar de kapper kunnen en uit eten, waar-
in  de horeca open kan en we er weer op uit 
kunnen en op vakantie, kortom waarin we van 
dit nare virus verlost zullen zijn. 
 
Helaas zou ik dat dit jaar opnieuw kunnen 
schrijven, zijn we nog niet verlost van Corona, 
moeten we boosteren en staan bezoekwerk, 
gezellige middagen enz. op een laag pitje. 
Toch wens ik u dat dit nieuwe jaar beter  zal 
verlopen en we wél terug naar een enigszins 
normale tijd gaan. 
 
Gelukkig konden we in december met mede-
werking van Bert Schutrups onze gasten een 
leuke tas met inhoud bezorgen. Dat werd, ge-
loof ik, wél gewaardeerd.  En wij waarderen 
de bijdrage van Bert ook zeer ! Bedankt Bert ! 
 

Hoe het nieuwe jaar er uit zal zien, weten we 
nog niet. We duimen dat we snel weer bij el-
kaar kunnen komen en een gezellige middag 

 

door te brengen en een mooi uitstapje kunnen 
maken. Tot dan hoop ik dat u gezond blijft en 
dat we een mooi voorjaar krijgen. 
 

Een tóch zonnige Zonnebloemgroet, 
 

Tilly Mangnus, 
secretaris Zonnebloem,  

afdeling Barger Oosterveld 

Even een rebus tussendoor…. 

 Opl.: Dorpskrant 40 jaar 
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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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De Veen Bouw 

Emmen 

Metsel-Lijm-Tegel 
& Timmerwerken 

06-15680341 

deveenbouw@gmail.com 

De veenbouw Emmen 
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Ondernemend  Barger-Oosterveld!  

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

Beste buurtbewoners  
 
Ik ben sinds november 2010 de eigenaar van de Spar in Barger Ooster-
veld. In 2014 hebben we de Spar verbouwd met als doel een complete 
en moderne supermarkt neer te zetten en dat is naar mijn mening 
goed gelukt. Sinds november 2021 is het Spar boompje van de gevel 
verwijderd en is de naam veranderd naar Supermarkt Schijff.   
De tijd staat niet stil en de Spar organisatie ook niet, dus kwam Spar 
naar mij toe om in 2022 de winkel weer te gaan verbouwen naar de 
Spar 3.0 formule. De Spar organisatie heeft toen een begroting opge-
steld en daar kwam uit dat het niet verstandig zou zijn om deze inves-
tering te doen i.v.m. met mijn leeftijd. Dus hebben we in goed overleg 
besloten om met ingang van eind november 2021 de naam te verande-
ren in Supermarkt Schijff. 
 

Wat is er veranderd?  Nou eigenlijk is er niets veranderd, we krijgen nog steeds de goederen ge-
leverd door Spar. De winkel is nog niet veranderd, het personeel is er nog steeds. We gaan nog 
wel wat aanpassen in de winkel.  In de tweede week van maart gaan we één dag dicht om dit te 
realiseren. De kassapartij word aangepast en we gaan vers belegde broodjes verkopen. 
 
Een supermarkt in een dorp als Barger-Oosterveld is vaak meer dan een supermarkt. Er zit bij jou 
ook een stuk maatschappelijke/sociale betrokkenheid. Kun je hier meer over vertellen? 
Ik ben mij er van bewust dat ik een maatschappelijke en sociale functie heb in het dorp.  
Dit uit zich in sponsoring van de sportverenigingen en clubs in het dorp en beschikbaar stellen 
van prijsjes bij evenementen.  Dit jaar hebben we voor het eerst 10 kerstpakketten weggeven aan 
mensen die dat verdienen. Dit is iets wat ik elk jaar ga doen, dus men kan alvast gaan nadenken 
wie de komende kerst een pakket verdient. 
 
Heb je gemerkt dat klanten meer online boodschappen bestellen en niet meer zo vaak naar de 
winkel komen?  Sinds corona hebben we veel klanten gekregen van buiten het dorp die of fysiek 
of online de boodschappen doen. Ook de klanten uit ons dorp hebben hiervan gebruik gemaakt 
om te laten bezorgen. Dit, omdat ze bang waren om corona te krijgen of dat ze in huis moesten 
blijven i.v.m. corona. Hier rekenen wij geen extra kosten voor.  Sinds corona merken we dat de 
mensen minder vaak in de winkel komen en meer boodschappen in één keer kopen. 
 
Wat wil je nog meer bereiken dan een goedlopende supermarkt?   
Ik hoop dat deze verandering van naam en de kleine aanpassingen in de supermarkt een positie-
ve invloed heeft en de klanten blijven komen in ons kleine winkeltje, waar ik elke dag van de 
week met veel plezier werk, de vakken vul en achter de kassa zit. 

In deze  rubriek stellen ondernemende barger-oostervelders zich aan u voor. Zo vertellen ze  
over de werkzaamheden, achtergronden van hun bedrijf.  Deze keer vertelt... 

         Richard Schijff 
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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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Recepten 

Geroosterde appel met knolselder, pastinaak 
en pompoen… een heerlijke ovenschotel 
 

Recept voor 4 personen 

Knolselder 400 g 

Pastinaak 400 g 

Pompoen 400 g 

Aardappelen 1 kg 

Olijfolie 

Verse rozemarijn (fijngesnipperd) 

Zeezout 

2 Rode appelen 

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200°C. Bedek een 
grote bakplaat met bakpapier. Schil 
de knolselder, de pastinaak en de pompoen, 
snij ze in stukken. Snij de aardappelen onge-
schild in kwarten. Leg de groenten op de bak-
plaat, besprenkel met olijfolie en meng goed 
zodat alle stukken met een laagje olie bedekt 
zijn. Rooster ze 20 minuten. 
Spoel en halveer de appelen, verwijder het 
klokhuis en snij het vruchtvlees in part jes.  
Leg ze bij de groenten op de bakplaat en zet 
nog 20 minuten in de oven, of tot ze goudgeel 
en zacht zijn. Meng in een kom de rozemarijn 
en het zeezout; gebruik je vingers om deze 
smaakmakers goed door elkaar te kneden.  
Bestrooi de geroosterde groenten met het  
rozemarijnzout en meng goed door. 

Gehaktquiche met witloof 

Recept voor 4 personen 
Rol bladerdeeg 
Eieren 6 stuks 
300 ml room 
Peper en zout 
200 gram gemengd gehakt 
4 witlof stronkjes 
4 sjalotten 
2 takjes tijm 
250 gram geraspte kaas 

 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180°C.  
Bak het bladerdeeg 15 minuten blind en laat 
het afkoelen. 
Maak het witloof schoon en halveer de stronk-
jes in de lengte. Blancheer ze 8 minuten in ge-
zouten water, laat uitlekken en afkoelen. Pel en 
snipper de sjalotten. Spoel de tijm en rist de 
blaadjes af. Bak het gehakt rul. Doe er de sjalot 
bij en bak even mee 
 
Verdeel het gehakt over de taartbodem. Schik 
er het witloof op en bestrooi met tijm. 
Klop de eieren los met de room, de kaas, peper 
en zout. Schenk ze over het witloof en schuif 
de quiche 25 minuten in de oven. 

Koken met seizoen groenten is altijd een goed idee:. 
ze zijn lekkerder én goedkoper.   
Een overzichtje voor de maand februari.  
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Noteer de oplossing hieronder en lever in bij de Barnstee of mail naar:  dorpskrant.bo@gmail.com 

Naam:__________________________________    Adres: _______________________________________ 

Oplossing: _____________________________________________________________________________ 

De oplossing van de vorige puzzel is: Het Plaatselijk Belang 

De winnaar is:  Marijn van Eck, Paus Johannesstraat 23 
Gefeliciteerd! U kunt uw prijsje ophalen bij de receptie van de Barnstee. 

Een andere sudoku puzzel dit keer. De cijfers in de omcirkelde vakjes vormen van boven naar 
beneden de oplossing. Sukses! 

___________________________________________________________________ 

Puzzel 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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stom!   
 VIND IK 

Kattenpoep 

Meester FranK Visser 

RAMEN WASSEN 
Marco Borsato 

De Bellinga’s 

ESPN7 

Jeugd op e-bikes 

MARIJKE GEEFT HET STOKJE DOOR AAN HENK DE BRUIJN! 

Slechte ontvangst in de vlinderbuurt 

De lange wachtrij 

bij de Action 

MET: MARIJKE GOEREE! 



28 

  

  

 

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 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

Voor meer informatie omtrent 
tarieven etc. stuur een mail naar: 
Dorpskrant.bo@gmail.com 
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Zielig. 
 

Op de voederplaats in onze tuin die ik,  
zoals elke winter, voor de vogels heb ingericht zie 
ik dat er af en toe een roodborstje op visite komt. 
Dan denk ik aan vroeger, hoe wij als kinderen vol 
aandacht naar ons moeder luisterend, die dit 
liedje onder het werk voor het aanrecht zong: 
Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik 
Laat mij erin, laat mij erin 
't Is hier te guur en te koud naar mijn zin 
Laat mij er in, ja er in 
't Meisje deed open en strooit op haar schoot 
Kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood 
Dat was het Roodborstje wel naar de zin 
Vloog toen het bos maar weer in 
 
Ik vond het toen een mooi maar treurig liedje.  
Ik stelde mij voor hoe zo'n klein zielig vogeltje, in 
elkaar gedoken, zijn mooie rode borst nauwelijks 
meer zichtbaar, rillend van de kou en met zijn 
laatste krachtinspanning tegen het raam tikt en 
op die manier bedelt en of het zich ook a.u.b. in 
de betreffende warme kamer zou mogen ver-
toeven. Maar niets is natuurlijk minder waar! 
Deze kleine maar mooie driftkop is alles behalve 
zielig. Doordat in de winterperiode de (huis)
kamers vroeg worden verlicht, ziet het Rood-
borstje zichzelf in het glas en omdat hij geen con-
currentie in zijn territorium duldt, probeert hij die 
indringer weg te jagen door op weerspiegeling te 
pikken. Dit tafereel kan wel tientallen minuten 
duren. Het roodgeborste vogeltje springt dan 
driftig heen en weer, vliegt chagrijnig even een 
stukje weg en start dan weer de volgende aanval. 
Als u, beste lezer in het voorjaar weer voor het 
eerst in de tuin gaat zitten en ontspannen van de 
zon wil genieten, dan is de kans groot dat een  
vogeltje u op een afstandje komt bezoeken. En u 
zult zien, het is het roodborstje die waakzaam wil 
weten wat er in zijn territorium afspeelt.  
Dus niet zielig. Nee dan dit vogeltje: 
Er was eens een vogeltje die kon niet kakken 
Er was een veertje aan zijn poepetje blijven plakken 
Hij zei van ha, hij zei van hi  
Hij zei potdomme 
Hoe is dat veertje aan mijn poepetje gekomme 
 
Kijk dit vind ik nou wel zielig. Het moet je maar 
gebeuren. Wel nodig moeten maar, niet kunnen. 

SBO e.o. 

Op het moment van schrijven zijn de 
maatregelen van het RIVM en het kabinet 
weer wat versoepeld en is het bestuur 
overeengekomen dat we weer met enkele 
activiteiten kunnen beginnen. 
 
We zijn inmiddels begonnen met de kaart- 
biljart– en sjoelmiddagen. Onze gezellige 
bingomiddagen zijn ook weer ingepland 
en wel op 17 februari en 17 maart. 
 
Als dit allemaal goed lijkt te gaan, dan 
gaan we de grotere activiteiten ook op-
starten, zoals een spellenmiddag, een 
paasmiddag met live muziek en brood-
maaltijd en natuurlijk het jaarlijkse bus-
reisje in juni. 
We hebben de datums al vastgezet tot aan 
de zomervakantie en zullen onze leden 
binnenkort informeren over deze plannen. 
 
Maar…. U dient wel gevaccineerd te zijn. 
Bestuursleden gaan bij de activiteiten in 
de Barnstee en bij Melody bij de deur con-
troleren op een geldig vaccinatiebewijs. 
Dit kan met de mobiele telefoon, de zgn. 
QR-code, maar ook door een papieren 
vaccinatiebewijs te laten zien van de GGD 
of de huisarts.  Zonder een geldig vaccina-
tiebewijs heeft u geen toegang tot de zaal. 
 
We willen er alles aan doen om herhaling 
te voorkomen van onze gezellige middag 
in oktober, waarna er bijna 30 leden be-
smet bleken te zijn met het coronavirus. 
Dus als u klachten heeft als verkoudheid 
en koorts… dan blijft u thuis, om uzelf en 
ons te beschermen! 
 
Maar…. We hopen natuurlijk dat we een 
leuke zomer tegemoet gaan zonder al te 
veel beperkingen en besmettingen. 
 
Wilt u meer informatie over onze senio-
renvereniging? Dan kunt u mailen met: 
secretariaat.sbo@ziggo.nl 
Of bellen met de secretaris: 
Antje Nijp, tel. 853359. 
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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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Toneelvoorstellingen 
WEDEROM VERSCHOVEN!  

We hebben helaas weer moeten besluiten om de toneelvoorstellingen te ver-
plaatsen aangezien het nog onzeker is hoeveel mensen we mogen toelaten. 

En uiteraard willen we niemand teleurstellen.  
We gaan er dan maar van uit dat 3x scheepsrecht is!   

 
De nieuwe data worden 

10, 11, 17 & 18 maart 2023 
 

Reeds gekochte kaarten blijven geldig! Mocht u toch graag  
uw geld terug willen dan kan dat uiteraard door de kaarten  

in te leveren bij Melody. 
 

GROEN (13 maart 2020) —> 10 maart 2023 
BLAUW (14 maart 2020) —> 11 maart 2023 

GEEL (20 maart 2020) —> 17 maart 2023 
ROOD (21 maart 2020) —> 18 maart 2023 

 
Voor evt. vragen kunt u terecht bij: Judith Gerdes: 06 41453851. 

 

 

 
27 November jl. heeft Ben Wösten zijn derde boek over 
Barger-Oosterveld gepresenteerd met als titel: “Barger-
Oosterveld in woord en beeld”.  

Ben Wösten schrijft al 10 jaar verhalen en gedichten in de 
Dorpskrant. Het boek staat vol met mooie verhalen over 
ons dorp. Het geeft een inzicht over hoe het leven vroeger 
in Bens jeugd was en hoe de mensen met elkaar om gin-
gen. Het boek is verfraaid met een aantal mooie foto’s. In 
het boek worden ook een aantal bijzondere dorpsgenoten 
beschreven 

Het boek is verkrijgbaar bij de Barnstee en  
kost € 22,50. 

Boek Ben Wösten! 



32 

  

  

 

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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Oud en Nieuw achter de rug, we hebben geno-
ten van het vuurwerk boven Bargeroosterveld. 

De appelflappen zijn op. 
 

Ik kijk  naar Wims geroer door de yoghurt met 

vruchten. ‘Kiek daor begint et geklaai alweer’, 

zeg ik. Het begint er vies uit te zien. Je zou de 
zin om te eten verliezen. Maar niet Wim. 

Er zitten nl. behalve een paar vruchten ook wat 
zaden en noten door en die liggen er bovenop. 

Wim heeft het liever als een egaal prutje. Ik 
mag er niet naar kijken! Er zitten bosvruchten 

uit de vriezer door die vaak voor smoothies 
gebruikt worden. Dat geeft nog extra smaak 
maar ook meer smurrie. 

Ik kan er niet aan wennen. Daarom kijk ik  
maar niet … 

 

Nu staat Wim in de startblokken. Hij heeft de 
buienradar gecontroleerd. ‘Tot de middag 

droog’, geeft die aan. Ik heb uitgeslapen van-
morgen en toen ik beneden kwam waren de 

luiken en de gordijnen al open en de krant ge-
haald. Verwennerij. Ik hoefde alleen voor ons 

ontbijt te zorgen. 
Wim gaat naar de markt met zijn wonder op 

vier wielen, de scootmobiel. Wat een uitkomst 

is dat ding wanneer je zoals hij beperkt is ge-

worden. Lekker in de frisse lucht, met zijn elle-
boogkruk achterop.  Hij pakt zich wel in als een 

maanmannetje, in het groen dan. Anja had ge-
vraagd of hij ook voor haar kaas wilde mee-

brengen van de markt en dat doet hij graag. 
Wim is van het hartige: kaas en worst… en vis. 

Bovendien kan hij een praatje maken met de 
kaasboer uit Almelo, een fan van Heracles. Ze 
wisselen als fans onder elkaar ervaringen uit. 

Wim is al fan van FC Emmen vanaf de 80er ja-
ren en had vroeger met veel Holvrieka mede-

werkers een plekje op de tribune.  
 

En misschien ziet hij meer bekenden. 
Ik vind het erg druk altijd, ik ga lie-

ver op een ander tijdstip het dorp in 
al is daar nu weinig te beleven. Mis-

schien moet ik de bibliotheek weer 
eens proberen. Ik ben trouwens heel 
blij met onze eigen Spar, een echte 

buurtwinkel die alles heeft wat je 
maar bedenken kunt. Moeten we 

zuinig op zijn.  
 

Het duurt even voor de scootmobiel 
de schuurdeur uit komt. Ik sta te 

wachten om het hek even open te 
doen. Dan komt hij weer terug: 

’Moet ik nog vis meebrengen van de 
visboer?’ 

 
 
 

Met een groet van het Schoolpad, 
Wim en Hetty 

       Nieuws van‘t Schoolpad 
 
Aan het Schoolpad woont Hetty. Een Achterhoekse in Drenthe. Hetty schildert en schrijft kinderboekjes en 
verder over alles wat haar bezig houdt op haar website www.hettysite.nl en o.a. in de Dorpskrant.  

http://www.hettysite.nl
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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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Tip 1: Verticuteren gazon, zo doet je dat!  

Je kunt het beste gras verticuteren als het gras licht vochtig is en kort gemaaid. Het 
werkt uitstekend wanneer je een dag voor het verticuteren het gras kort afmaait.  

De volgende ochtend kun je het gazon verticuteren wanneer de dauw nog in het ga-
zon zit. Twee tips: Let er op dat de messen scherp zijn en dat de messen ongeveer 
een centimeter in de grond snijden.  

Je start met verticuteren in een richting waarbij in nette, rechte  
banen wordt gewerkt Nadat je het hele grasveld hebt geverticuteerd haal je alle vrij-
gekomen mossen, onkruid en grasresten weg 
Vervolgens verticuteert je het complete gazon nogmaals. Alleen nu in tegengestelde 
richting. Je ruimt opnieuw alle resten op, Mocht er nog sprake zijn van mosvorming 
dan kunt je kiezen voor een derde behandeling waarbij je overdwars verticuteert.  
 
 
Tip 2: Clematis snoeien 

Het eerste jaar na aanplant kunnen alle clematissen teruggesnoeid worden tot 40cm 
boven de grond. Hierdoor vertakt de plant beter en voorkom je kale plekken aan de 
onderkant. 

Er zijn drie groepen te onderscheiden in clematis -land: 
* de vroegbloeiende klimmers 
* de herhalende bloeiers  
* de late bloeiers 

De meest voorkomende soorten zijn grootbloemige cle-
matissen. Deze snoei je na de winter in februari of 
maart. De clematis loopt dan snel weer uit en geeft 
hetzelfde jaar weer bloemen. De clematis is een bosrank. Zorg bij aanplant altijd dat 
de voet in een schaduwrijke omgeving staat. Plant bijvoorbeeld een buxus voor de 
clematis zodat er schaduw ontstaat.  

 
Tip 3: Schoonmaakazijn, een wondermiddel  

Schoonmaakazijn blijkt nog steeds een prima middel om groene aanslag te verwijde-
ren. Dit ouderwetse schoonmaakmiddel blijft verrassen. Wanneer het terras groen 
ziet, veeg je het terras schoon.  
Bladeren en zandresten worden verwijderd. Vul je een plantenspuit met schoon-
maakazijn en kraanwater.  
Besproei je de terrastegels, klinkers of gebakken waaltjes goed zodat het azijnwater 
in de steen trekt. Je zult zien dat de groene aanslag en het mos verdwijnen. Hard-
nekkige plekken in de tuin geef je een extra tussentijdse behandeling.  

Tuintips voorjaar 
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  Kinder en zo! 

Winterdoolhof 
Rol de sneeuwbal door het Doolhof 
naar de sneeuwpop 

Kruiswoordpuzzel 
De woorden die je in moet  

vullen zijn plaatjes die je  
hierboven en onder afgebeeld 

ziet. Vul de naam in bij het 
juiste cijfer en in de juiste 

richting (zie pijltje). 

Sneeuwklokjes knutselen 
Dit heb je nodig: 
-  wattenschijfjes 
- groene rietjes 
- schaar 
- A4 papier 
- lijm 
Zo maak je het: 
Je begint met de 
rietjes op het papier 
plakken zoals in het 
plaatjes, zodat het 
lijkt op bloemsten-
gels. Daarna pak je 
evenveel watten-
schijfjes als dat je 
rietjes hebt opge-
plakt en knip je de 
bovenkant van de 
watjes af in drie-
hoekvorm. Dan plak je de watjes bovenaan 
de rietjes met de afgeknipte zijde naar bo-
ven. Als laatste plak je nog wat hele watten-
schijfjes onderaan de stengels voor een 
sneeuweffect. Tadaa! Je sneeuwklokjes zijn 
klaar! 
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Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk en lever ‘m in bij de Barnstee.  

Zet hierboven je naam,  leeftijd en adres.  

Kleurplaat 

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. 

Kijk eens hoe Stein Kolker zijn best heeft gedaan op deze prachtige kleurplaat.  
Gefeliciteerd Stein, je mag je prijsje ophalen bij de Barnstee! 
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Verenigingen/instanties Barger-Oosterveld 
 

Barnstee info@barnstee.nl. Tel: 624599.www.barnstee.nl 
Voorzitter: Roberto Keuter, 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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