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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 

April 
 
14 apr Jaarvergadering/Paasmiddag SBO e.o. 
21 apr Bingomiddag SBO e.o. 
 

Mei 
19 mei Bingomiddag SBO e.o. 
 

Juni 
09 juni Dagreis  SBO e.o. 
16 juni Bingomiddag SBO e.o. 

 
De volgende Dorpskrant verschijnt  
tussen 18 en 26 juni 2022. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 
 

         30 mei 2022 

 
      We ontvangen de kopij het 
      liefst via mail:  
 

          dorpskrant.bo@gmail.com 
   
     



3 

  
 

 

Dorpskrant  

Agenda 2  

Voorwoord 3 

Plaatselijk Belang 5 

Nieuws van de SBO 7 

In de Beugel 9 

Veel vragen aan 11 

Vrogger 13 

OBS Op ‘t Veld 15 

Dorpskrant 40 jaar 17 

De Zonnebloem 19 

St. Gerardusschool 21 

Ondernemend 

        Barger-Oosterveld 23 

Recepten 25 

Puzzel 26 

Leuk / stom 27 

Loop voor Lucas 29 

Ene drinken met... 31 

       vervolg pag 31 33 

Nieuws van het  

       SVBO Handbal 35 

Kinder & zo 36 

Kleurplaat 37 

Winnaar kleurplaat 38 

Verenigingen e.d. 39 

 

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 
 
Voor u ligt alweer de tweede Dorpskrant van dit jubileum-
jaar. In de rubriek 40 jaar Dorpskrant een leuk verhaal van  
Bé Timmer, de oprichter van de Dorpskrant! 
 
Ook hebben we een oproepje aan verenigingen in het dorp: 
willen jullie de activiteiten naar ons mailen zodat we ze in 
de agenda hiernaast kunnen zetten? We krijgen de laatste 
tijd alleen berichten over de activiteiten van de senioren-
club. Het zou mooi zijn als iedereen weer hun activiteiten 
gaat mailen! 
 
Hetzelfde geldt voor de rubriek “In ‘t zonnetje”. Meestal 
komen hier nieuwe inwonertjes in te staan. Als jullie je baby 
met foto in de Dorpskrant willen hebben, willen jullie dit 
dan even met een mailtje doorgeven aan de redactie? Dan 
zullen wij contact met jullie opnemen. 
 
Wij wensen u weer veel leesplezier! 
 
De redactie, 
Lizette, Antje, Guusje en Sophie. 

 JAARGANG 40, NUMMER 2         April 2022 

BARGER-OOSTERVELD 

Inhoud 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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de Lelie & de Roos 
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

 
U kunt in de praktijk terecht voor: 

Aromatherapie; 
Bach bloesemtherapie; 
Celzouten therapie; 
Dieren geneeskundig consult; 
Relatiecoaching 

 

Kijk op: www.delelie-en-deroos.nl voor meer 
informatie of bel voor een afspraak op 

telefoonnummer: 06 38 50 96 82 

http://www.delelie-en-deroos.nl
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Bericht van Plaatselijk Belang 
Terwijl ik deze bijdrage samenstel, woedt er 
nog steeds een verschrikkelijke oorlog in  
Oekraïne . Onvoorstelbaar, terwijl wij ons druk 
maken om het leefplezier in Barger- 
Oosterveld. 
 
Om te beginnen allereerst de felicitaties aan de 
vrijwilligers die de “Beste Flinte” hebben  
gerealiseerd. Zij zijn door de Gemeente Emmen 
genomineerd voor de waarderingsprijs 2022. 
 
Hiervoor zijn in de Gemeente 3 projecten geno-
mineerd en de winnaar ontvangt € 1.000,- 
De winnaar wordt bepaald aan de hand van de 
uitgebrachte stemmen door inwoners van de 
Gemeente. In april kan er worden gestemd dus 
Barger-Oostervelders: breng je stem uit! 
Hoe een en ander moet, wordt nog meegedeeld 
in de diverse media. 
 
Wat de bouwactiviteiten betreft zitten alle pro-
jecten nog in de voorbereidende fase. Duidelijk 
zichtbaar zijn nu wel al de activiteiten m.b.t. de 
Flinthoek. 
 
Wat de ontwikkeling omtrent de bouw van de 
Biovergister op het GZI-terrein het volgende : 
Iedereen was uitgenodigd om een dergelijke 
installatie in Hardenberg te bezoeken.  
Helaas was het aantal deelnemers uit Barger-
Oosterveld laag. Voor de deelnemers was het 
best leerzaam en was er de gelegenheid om alle 
kritische vragen te stellen.   
 
We hebben  de Gemeente voorgesteld om ge-
zamenlijk een plan te maken ter beperking  

van de snelheden op de Splitting. De reactie 
van de Gemeente was hierop positief. Er zijn  
nu meer mogelijkheden ter beperking van de 
snelheid omdat de lijnbus niet meer over de  
Splitting rijdt. 
 
Wat de plannen met de N862 en de Rondweg 
betreft zijn we als deelnemer aan de focus-
groep nog in de discussiefase. Zodra e.e.a. leidt 
tot concrete plannen worden deze gepresen-
teerd en ter discussie voorgelegd. Om alvast 
enig idee over de gang van zaken te krijgen 
wordt op onze ALV in april hierover een pre-
sentatie gegeven.  
 
Helaas is bij het verschijnen deze Dorpskrant 
onze ALV al geweest maar het verslag van de-
ze ALV komt op de website van Barger- Oos-
terveld en de ALV was duidelijk aangekondigd 
op onze display in het centrum.  
 
Tot slot nog het volgende :  
We hebben nader kennisgemaakt met onze 
nieuwe wijkagente Kim Steenwijk.  =In princi-
pe zijn er voor Angelslo en Barger- Oosterveld 
twee wijkagenten nl. naast Kim ook nog Ger-
win Prins.  Zij hebben onderling de afspraak 
dat Kim zich in eerste instantie bezighoudt met 
Barger-Oosterveld en Gerwin met Angelslo. 
 

 
Namens Plaatselijk Belang, 
 

Leo Mangnus 
Secretaris  
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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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Donderdag 10 maart hadden we een spellenmiddag 
georganiseerd in de Barnstee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren 35 leden aanwezig. De middag begon met 
koffie en cake. De leden kregen allemaal twee con-
sumptiemunten. Daarna werden er met speelkaar-
ten 9 teams van 4 personen ingedeeld (4 azen, 4 he-
ren, 4 vrouwen, 4 tienen, enz…) en ieder team speel-
de de spellen die er stonden. Er was ook een spel, 
daar bij moest men op een lijst invullen hoeveel jaar 
een bepaald jubileum was. Zo is bijv. 25 jaar een 
gouden jubileum… maar wat is een katoenen jubile-
um? En wat een papieren jubileum?  
In de pauze was er een verloting. Iedereen had een 
kadootje meegenomen en die werden met de verlo-
ting weer onder de aanwezige leden verloot. Alle 
loten werden verkocht, dus dat was een mooie bij-
drage voor onze kas. Na de verloting werden de 
spellen verder gespeeld en uiteindelijk won het 

team “vrouwen” en kregen alle vier spelers een dro-
ge worst.  
 
Tegen half vijf kwam slagerij Stanneveld het eten 
brengen. Er was erwtensoep en roggebrood met ka-
tenspek en er waren bruine bonen met spek. Ook 
kreeg iedereen nog een toetje, een bekertje vruchten-
yoghurt. De mensen hebben er allemaal van ge-
smuld! Tegen zes uur was de middag afgelopen en 
was iedereen naar huis.  
Het was een geslaagde, gezellige middag. 
 
Op 14 april hebben we de jaarlijkse Algemene  
Ledenvergadering, die om 13.00 
uur begint. Aansluitend hebben 
we de Paasmiddag. Deze mid-
dag wordt gehouden in Zalen-
centrum Melody. Orkest Plus 
zorgt voor de muziek. Aan het 
eind van de middag is er een 
uitgebreid broodbuffet.  
Deze middag is alleen voor de 
leden toegankelijk. 
 
 
 
Vóór de zomervakantie, in de maand juni, gaan we 
nog een busreis organiseren voor onze leden. Zij 
krijgen eind april een informatiebrief met een opga-
vestrookje in de brievenbus.  
 
 
Wilt u ook lid worden van onze gezellige senioren-
club? Neemt u dan even contact op met ons secreta-
riaat: 0591-853359 of u mailt naar:  
secretariaat.sbo@ziggo.nl 

 Nieuws van de SBO e.o. 

mailto:secretariaat.sbo@ziggo.nl
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Recycleshop 
UUT 

Emmercompas 
                      
 

Splitting 51 Barger-Oosterveld 
 

TEL: 06-37337958 
                 

www.recycleshopemmercompas.nl 
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In de Beugel 
           Zo, het is ge-

lukkig einde-
lijk weer zo-
mertijd en ja, 
dat Corona-
gedoe is onder 
controle dus 
mag er veel 
meer en kun-
nen we Los 
met z’n allen 
zo als Gerard 
Joling uit volle 
borst zingt.  

Iedereen is hier aan toe. Die stomme mondkap-
jes kunnen ook vertrekken, een ieder kan weer 
gewoon ademhalen en de bril beslaat ook niet 
meer dus hebben de mensen weer beter zicht. Ik 
moest namelijk regelmatig glimlachen als ik net 
de Baas boodschappen aan het doen was bij Su-
permarkt Schijf en de brildragende mensen zag 
turen in de schappen waar ik gelukkig geen last 
van had. Wij hoeven de boodschappen niet te 
zoeken omdat de medewerkers van de winkel 
dat met liefde voor ons doen en als de bood-
schappen in de tas zitten komt voor mij het be-
langrijkste moment want ik krijg altijd een koek
-je bij de kassa. Dus je begrijpt ik ga er graag 
naar toe. Nu ik achter de PC van de Baas zit zijn 
er nog best wel veel besmettingen na dat carna-
valsfeest maar dat komt vast wel op z’n pootjes 
terecht om in hondentaal te spreken en het is 
ook weer snottertijd. Nee nee, geen Coronage-
doe maar een gewone heftige griepgolf. 
Het is nu gelukkig weer tijd voor gezelligheid, 
leuke dingen ondernemen en nu het ‘s avonds 
weer langer licht is lekker er op uit wat voor mij 
betekend heerlijk rennen want ik moet mijn 
energie kwijt. Hier kom ik overdag bijna niet 
aan toe als ik de hele dag bij de Baas op kantoor 
lig waar Ik wel heel erg veel aandacht, knuffels 
en koekjes krijg (helaas maar kleine koekjes) 
maar er op uit gaan staat bij mij ook hoog in het 
vaandel. Dat door de weeks heen en weer lopen 
van huis naar werk stelt voor mij niks voor 
want dat doe ik op de automatische piloot dus 
een makkie voor mij.  
Corona heeft de afgelopen jaren er voor gezorgd 
dat de Baas niet werd gevraagd om presentaties 
te geven. Waar in hij verteld over zijn leven en 
natuurlijk ook over Geleidehonden (over mij 

dus) en dan voel ik mij trots maar ik kan alleen 
niet naast mijn schoenen gaan lopen want die 
heb ik niet nodig. De eerste presentatie van dit 
jaar heeft de Baas gegeven op zijn werk voor 
NT2 cursisten die Nederlands moeten leren dat 
betekend NT2 Nederlands als tweede  taal en 
heel veel van deze buitenlandse cursisten vin-
den honden onrein. Onrein nou dat vind ik niet, 
maar mensen zeggen dat dit met de cultuur en 
het geloof te maken heeft. Dus doen de Baas en 
Ik ons best om te laten zien wat wij honden kun-
nen betekenen voor mensen die ons nodig heb-
ben. De Baas kreeg ook weer een telefoontje met 
de vraag of hij nog steeds presentaties geeft. De-
ze dame had dit al eens meegemaakt en vond 
het heel erg gezellig, leerzaam en interessant. 
Dus binnenkort kunnen we weer op pad om 
presentaties te geven.  Ja de Baas is weer hele-
maal happy omdat het nu ik dit zit te tikken su-
per gaat met FC Emmen. Hij kan nu weer op de 
zogenaamde Blindentribune samen met zijn be-
geleider Kees genieten van de wedstrijden zon-
der mij waar Ik het eigenlijk niet mee eens ben. 
Maar ja, Ik kan ook niet overal bij zijn toch? Het 
lijkt mij wel leuk daar in het stadion van FC Em-
men want Ik ben best wel nieuwsgierig wat 
daarbinnen allemaal gebeurd bij de voetbalwed-
strijden. Maar het is misschien niet zo’n goed 
idee als ik daar achter de bal aan ga. Ik zie het 
stadion altijd als we naar het werk gaan maar 
dit is het laatste schooljaar dat wij daar in het 
gebouw zitten want het Drenthe College gaat 
het pand verlaten en alle medewerkers gaan al-
lemaal naar andere locaties. De Baas en zijn di-
recte collega’s van het telefoonteam gaan naar 
de Veldlaan waar dus ook mijn mand komt te 
staan. De baas heeft al eerder in dit gebouw ge-
werkt en liep in die tijd met zijn Geleidehond 
Arkos zelfstandig naar deze locatie dus kan Ik 
dat ook. En waar ik helemaal blij van wordt het 
is voor mij een stuk verder lopen. Dat is goed 
voor mij en zeker ook voor de Baas want mis-
schien raakt hij dan nog wat kilo’s kwijt. Bewe-
gen is altijd goed toch? Voor Obeliks zal het 
feest van elke vrijdag mee gaan naar het werk 
van de Baas wel einde verhaal zijn want zo’n 
afstand lopen is misschien net te ver lopen voor 
de oude man. Ik zoek mijn mand op en 
ga even lekker slapen.  
 
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? Had ik ooit: “Klein Klaassie”. 

2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel 
je ze? De op het dorp of in de straat georganiseerde 
feestjes. Vaak met Remmert en Lies, fam Bos en overige 
bier en muziek liefhebbers.  

3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind 
je het toch weer mooi om terug te komen naar BO-veld? 2e 
vaderland Italië. Kon helaas niet anders, was daar graag 
gebleven 

4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou win-
nen? Moet ik te lang over nadenken. Ideeën komen wel als 
ik het echt op de bank heb staan.  

5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele partner…). Dat is helaas niet 1 per-
soon, maar dat zijn alle vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp. 

6. Waarom vind je diegene zo leuk? Al die vrijwilligers zorgen ervoor dat Barger Oosterveld 
een fijn dorp is om in te wonen.  

7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend of onbekend)? Op dit moment Poetin   

8. Wat zou je hem/haar vragen? Wat hem bezield om zo met mensen om te gaan. 

9. Wat ligt er onder je bed? Een sleeppie 

10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld?  Ik kan van alles wat eetbaar is genieten. 

11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje? Kan niet kiezen, want ik heb nog nooit een saai 
feestje in Barger Oosterveld meegemaakt.  

12. Waar kun je totaal niet tegen? Mensen die niet deelnemen aan de maatschappij, maar 
toch overal commentaar op hebben. 

13. Meest sexy persoon uit BO-veld? Met stip op 1: Maria Margaretha van der Velde Hogelink! 

14. Leukste ervaring in BO-veld?  Die beleef ik elke dag als ik weer naar huis rijd.. 

15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak? “En zo ist!” 

16. Het meest beschamende moment van je leven? Iets met doperwtjes en een pispot. 

17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Een blaffende enthousiaste Djoeke als ik thuis kom. 

18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld ? Ik ben een fanatieke straatvuilopruimer en 
zou het geweldig vinden als alle Bargeroostervelders meedoen om het dorp schoon en netjes 
te houden. 

19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken?  Chocolade en caputsie   

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

Ik geef het stokje door aan Karel Verbeek, mijn vraag voor hem is: “Neem je bij het eerstvol-
gende straatfeest je accordeon mee? “ 

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.  

 
 
Willem Grolstraat 78          
Barger-Oosterveld 
Tel: 06-30291132 

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 

Aan de randen van het veen 
 

Aan de randen van het veen 
Leefden lang geleden oermensen  
Het waren jagers en verzamelaars 

Leefden van hetgeen de grond voortbracht 
Aanbaden en vereerden hun goden 

In hun eigen tempels 
 

Aan de randen van het veen 
Latere bewoners vonden een tempel 

Vonden ook stenen en wapentuig 
Verder gereedschappen en een wiel 

Zelfs een dolk kwam onder de hei vandaan 
Werd zeer bekend en beroemd (kreeg naam en faam) 

 

Aan de randen van het veen 
De dolk ligt nu in het Drents museum 

De tempel is herbouwd in het dorp 
In het veen vond men Romeinse bruggen 
Zo maakten de oermensen verbindingen 

Tussen bewoners van land- en veenstreken 
 

Aan de randen van het veen 
Pioniers kwamen van over de grens 

Hun roots lagen in het Koninkrijk Hannover 
Weidden hun vee in uitgestrekte veenvelden 

Gingen wonen in huizen van turf 
Ook wel plaggenhutten genoemd 

 

Aan de randen van het veen 
Toen het veen grotendeels was afgegraven 

Bouwde men nieuwe plaggenhutten  
Aan een oude weg tussen veen en zand 

Bewoners kregen hiermee hun eigen adres 
Deze oeroude weg kreeg de naam Veldweg 

 

Aan de randen van het veen 
Bewerkten de bewoners hun akkers 
Verbouwden rogge en aardappels 

Stichtten een dorp met een kerk 
Vereerden god en de heiligen 

 En stichtten scholen voor hun kinderen 
 

Aan de randen van het veen 
Kwamen winkels, bedrijven en kantoren 

Men kon zich steeds meer luxe veroorloven 
Zich verpozen in café’s en restaurants 

Hadden werk, voelden zich gelukkig en rijk 
Wonen nu in mooie nieuwbouwhuizen 

Aan de randen van het veen 
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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! 



15 

 
 

 

O.b.s. Op ‘t Veld  

 Barnar 5A , 7826 EP Emmen     0591-629364          www.obs-optveld.nl  OBS Op t Veld  

Locatiedirecteur: Rik Lieberom                locatieleider@obs-optveld.nl            

In touw voor de Oekraïne 

De oorlog in de Oekraïne houdt ons natuurlijk erg 

bezig, maar zeker ook de kinderen. Ze kwamen 

daarom met het idee dat ze graag geld in wilden 

zamelen voor de kinderen die uit de Oekraïne ge-

vlucht zijn. Prompt werden er flessen ingezameld en 

paaseitjes verkocht.  

De juffen en de meesters vonden het eigenlijk een 

geweldig idee en besloten om een markt te gaan 

organiseren. Samen met de St. Gerardusschool is 

besloten om iets samen op touw te gaan zetten en 

de opbrengst van de activiteiten te schenken aan 

het goede doel. De scholen gingen allebei geld in 

zamelen op hun eigen school en dit bedrag zou later 

samen worden aangeboden aan het goede doel.  

 

Op donderdag 24 maart was het zover; er was ge-

knutseld, gebakken, speelgoed is er opgeruimd voor 

de verkoop, boeken uitgezocht, lipgloss gemaakt, er 

werden nagels gelakt. Je kon blikgooien, koekhap-

pen, springen op een mini springkussen en nog veel 

meer. Wat hebben we een goede opkomst gehad 

van ouders/opa’s en oma’s/familie en kennissen. 

Geweldig. Namens onze school willen we iedereen 

heel hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage aan 

dit mooie evenement. 

Ook op de st. Gerardusschool is er geld ingezameld. 

De gezamenlijke opbrengst van beide scholen wordt 

geschonken aan de kinderen die uit Oekraïne zijn 

gevlucht. 

Rijksmuseum 

Maandag 4 april gaan wij met de groepen 4 t/m 8 

naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar krijgen 

de kinderen een rondleiding ‘Proef de geschiedenis’: 

Wat gebeurde er toen en hoe zien we dat nu? De 

rondleider daagt de leerlingen uit anders te kijken 

en na te denken over de Nederlandse geschiedenis.  

Kennismaken 

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 4 en lijkt het 

u leuk om langs te komen voor een rondleiding en 

een oriënterend gesprek? Neem dan geheel vrijblij-

vend contact op met onze school. Dit kan via de mail 

(r.lieberom@oo-emmen.nl) of via telefoonnummer 

0591-629364.  

 

“We doen het samen!” 

http://www.obs-optveld.nl
mailto:locatieleider@obs-optveld.nl
mailto:r.lieberom@oo-emmen.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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De Dorpskrant door de jaren heen... 
Zoals we al vermeld hadden in de vorige 
Dorpskranten, bestaat de Dorpskrant dit jaar  

                                 40 jaar!   
Om hier extra aandacht aan te geven, laten we 
in elke editie een vrijwilliger aan het woord 
over de tijd dat  hij/zij heeft meegewerkt aan 
het maken van de Dorpskrant door de jaren 
heen. In deze Dorpskrant de bijdrage van Bé 
Timmer. 

 
Ik ben in 1981 
officieel begon-
nen als beroeps-
kracht sociaal 
cultureel werker 
in de Barnstee. 
Mijn takenpakket 

bestond eruit om 

activiteiten te 

ontwikkelen voor 

de inwoners van 

Barger-

Oosterveld. Eén 

van deze activi-

teiten was de 

Dorpskrant, ik weet niet meer precies in welk 

jaar hiermee begonnen is. Ik ben actief betrok-

ken geweest bij de Dorpskrant tot eind jaren 

tachtig. Bij het maken van de Dorpskrant was 

ongeveer een ploeg van 20 mensen betrokken, 

voornamelijk vrijwilligers. Het was elke maand 

weer een klus  om de Dorpskrant op tijd klaar 

te hebben. In deze periode moet alle tekst nog 

met de typemachine gebeuren.  

    

Daarna moest er een stencil gebrand worden 

voor de stencilmachine. Dit was geen gemakke-

lijke klus want fouten in de tekst waren moei-

lijk te corrigeren.  

Daarna moest alles worden gestencild en dan 

maar hopen dat de machine 

mee werkte.  

Het probleem hierbij was 

dat de machine soms te veel inkt gaf of te wei-

nig. Bij teveel werd het vaak een smeerbende 

en vlogen je de inktvlokken om de oren en 

moest alles opnieuw. En als je pech had waren 

je kleren ook smerig, er is toen een werkjas aan-

geschaft voor het stencilwerk. 

Het leukste was wel het gezamenlijk in elkaar 

zetten van de Dorpskrant, daar waren we al 

gauw een dag mee bezig. Er werden heel wat 

rondjes rond dat tafels gelopen om de bladzij-

den bijeen te rapen en dan moest de boel nog 

aan elkaar worden geniet.  

 

In deze periode hadden we ook jongeren in 

dienst via de WVM, (werkverruimend maatre-

gel). Hier kreeg je speciale subsidie voor. Zij 

hielpen ook actief mee in de voorbereiding, zo-

als het typewerk en het stencilwerk. Dit waren 

jongeren uit eigen dorp. Voor hun was dit een 

mooie opstap naar een baan.  

Om de kosten voor de Dorpskrant rond te krij-

gen moesten we zorgen voor adverteerders. 

Ook dit was niet altijd eenvoudig. We verdien-

den vaak wat extra geld door stencilwerk te  

verrichten voor andere verenigingen en dit 

kwam ten goede voor de Dorpskrant. Daar-

naast hadden we nog activiteitensubsidie van 

de gemeente. 

Nadat ik door fusie van het sociaal cultureel 

werk een ander werkgebied kreeg in de ge-

meente Emmen, had ik geen binding meer met 

de Dorpskrant. Dit was eind jaren tachtig. Ik 

ben tot 2014 actief geweest in het welzijnswerk 

in de gemeente Emmen en ben met vervroegd 

pensioen gegaan.  

Ik doe momenteel nog vrijwilligerswerk bij de 

voetbalvereniging.  

 

Met vriendelijke groet, Bé Timmer 
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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 
Beste mensen van Barger Oosterveld.! 
 
Wist u : 
 
* dat  het niet zo slim is om gebruikte frituur-
olie en –vet door de gootsteen te spoelen? 
Dat levert problemen voor uw afvoer én  
voor het milieu 
 
* dat je die olie en dat vet kunt inleveren bij on-
ze buurtsupermarkt Schijff. Die heeft daar een 
prima container voor staan? 
 
* dat Supermarkt Schijff voor een volle contai-
ner een kleine vergoeding krijgt?  
* dat Schijff deze vergoeding beschikbaar stelt 
voor een goed doel? 
 
* dat hij daarbij gekozen heeft voor de Zonne-
bloem? 
 
* dat het inleveren van uw gebruikte frituurolie 
en vet dus goed is voor uw afvoer, voor het mi-
lieu én voor de Zonnebloem !?!!!! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Verder kan ik u melden dat we, nu corona niet 
meer zo’n overheersende rol speelt, eindelijk 
weer een beetje omschakelen naar het normale 
bestaan. Het bezoekwerk kan weer gedaan wor-
den. 
 
We hadden op 24 maart een gezellige middag 
bij Melody. Daarover krijgt u in de volgende 
Dorpskrant een verslag, want nu ik dit schrijf , 
moet die middag nog komen. 
 
Op 12 april start ook weer onze befaamde Zon-
nebloemloterij (van harte aanbevolen!) 
en het ziet er naar uit dat de Koningsmarkt ein-
delijk weer gehouden zal kunnen worden en 
daar zijn we uiteraard ook weer actief. 
 
Door alles wat we hiermee ophalen kunnen we 
blijven proberen we om op allerlei manieren iets 
te betekenen voor ieder die door lichamelijke 
beperking, ziekte of door leeftijd geïsoleerd 
dreigt te raken.  
 
Ik wens u, nu het voorjaar er aan lijkt te komen, 
zonnige dagen! 
 
T. Mangnus 
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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. 

 

de Lelie & de Roos is een praktijk voor relatie-
coaching en natuurgeneeskunde.  
U kunt in mijn praktijk terecht voor: 

* Aromatherapie,  
* Bach bloesemtherapie,  
* Celzouten therapie, 
* Dieren natuurgeneeskunde, 
* Relatiecoaching. 
 
 
 

Relatiecoaching 
Relatiecoaching ligt mij 
na aan het hart, ik zet 
mij graag in om stellen 
te helpen met het zo gelukkig mogelijk inrich-
ten van hun leven samen. Het is een prachtig 
moment als mensen besluiten samen als stel 
van start te gaan en het is zo verdrietig als door 
miscommunicatie en het niet vervullen van el-
kaars relationele basisbehoeften, men uiteinde-
lijk de liefde voelt verdwijnen en uit elkaar wil 
gaan.  
Ik heb in mijn opleiding geleerd wat er nodig is 
om binnen een relatie te kunnen blijven liefheb-
ben en de intimiteit te kunnen laten groeien.  
Het is nooit te laat om samen te kijken naar wat 
er kan veranderen waardoor er weer verbin-
ding ontstaat.  
 

Natuurgeneeskundig consult 
Een natuurgeneeskundige sessie bestaat er uit 
dat wij samen gaan kijken wat er nodig is om 
weer emotioneel/geestelijk/ lichamelijk beter 
te gaan functioneren.  Ik gebruik spiertesten om 
dingen aan het lichaam uit te vragen. Ook kijk 
ik naar gezichtskenmerken  en luister ik naar 
wat u aangeeft. De remedies, oliën en celzouten 
ondersteunen het proces en geven een plaatje 
weer van wat er aan de hand is en wat aan-
dacht behoeft. 
Vaak is het nodig dat de effecten van de sessie 
verlengt wordt door het meegeven van : 
✽ een flesje met remedies 
✽ een geurinhalator met de essentiële oliën 

die in de sessie zijn gebruikt 
✽ een advies voor het gaan gebruiken van 

één of meerdere celzouten 
 

Dieren natuurgeneeskunde 
Niet alleen mensen hebben een verhaal te ver-
tellen, ook dieren kunnen tegen dingen aanlo-
pen waardoor ze last krijgen van stress.  
Dit kan zich op verschillende manieren uiten. 
Als u met uw dier bij de dierenarts bent ge-
weest en er is medisch niets aan de hand, dan 
kan een natuurgeneeskundige sessie inzicht 
geven en ondersteuning bieden. Ook bij dieren 
werk ik met aromatherapie, Bach bloesemreme-
dies en celzouten. Dieren zijn heel intuïtief en 
weten vaak wat ze nodig hebben. Ik dol op die-
ren en vind ik het een plezier om met hen te 
werken. 
Op mijn website: www.delelie-en-deroos.nl vindt 
u meer informatie over de praktijk.  
U kunt ook telefonisch contact met mij opne-
men op telefoonnummer 06 38 50 96 82. 
 
Graag tot ziens in de praktijk! 
 
Romy Vos- Mooij 
Aangesloten bij de BATC.      

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

 
 
Hallo! 
Ik ben Romy 
Vos-Mooij. 
Graag wil ik 
mijn praktijk 
aan u voor-
stellen. 

http://www.delelie-en-deroos.nl


24 

  

  

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 



25 

 
 

Recepten 

Pasta met witte  
asperges 
Lekker romig pastagerecht van tagliatelle in 
een mascarpone saus met citroen en stukjes 
witte asperge 
 

Ingrediënten voor 2 personen: 
150 gr tagliatelle, 350 gr witte asperges 
(geschild), scheutje melk, 1 uitje of sjalot 
75 gr gerookte zalm, 0.5 eetlepel citroenrasp, 
125 gr mascarpone en wat peterselie om te gar-
neren 
 

Bereiding:  
Snijd de asperges in ca. 4 stukjes en zorg dat je 
het laatste houterige stukje verwijderd. Breng 
een pan water aan de kook met een flinke 
scheut melk. Kook de asperges 7 minuten en 
laat ze daarna nog 10 minuten nagaren in het 
vocht. Kook de pasta gaar in een andere pan. 
Snipper het uitje en fruit aan in een pan. Voeg 
de mascarpone toe en roer er door. Breng het 
romige mengsel op smaak met het citroen-rasp 
en een snuf peper en zout. Giet de pasta af en 
meng de pasta door de room. Giet de asperges 
af en vang wat van het kookvocht op. Schep de 
asperges voorzichtig door de romige pasta. 
Voeg een scheutje van het kookvocht toe om 
het geheel smeuïger te maken. Snijd de zalm in 
stukjes en roer als laatste door de pasta of gar-
neer de pasta hiermee. Bestrooi het gerecht 
eventueel met wat peterselie. Vervang de zalm 
ook eens door ham of een gekookt ei. In plaats 
van mascarpone kun je ook crème fraîche ge-
bruiken. 

Oranje cakejes 
Lekker smullen tijdens Koningsdag;  
vers gebakken muffins met een vleugje sinaas-
appel en een oranje glazuur laag 

Ingrediënten voor 12 stuks: 
250 gr zelfrijzend bakmeel, 1 theelepel bakpoe-
der, 250 ml slagroom, 1 eetlepel sinaasappel-
rasp, 2 eieren, 120 gr suiker, kleurstof geel en 
rood, 125 gr poedersuiker, sprinkles en/of 
vlaggetjes 
 

Bereiding: 
Zeef het bakmeel en bakpoeder bij het natte 
mengsel en spatel er kort door. Doe de sinaas-
appelrasp er bij. Voeg een beetje gele en rode 
kleurstof toe tot het beslag een beetje oranje 
kleurt. Vul de muffinvormpjes in de bakvorm 
met het beslag. Bak de muffins ca 20 tot 25 mi-
nuten in de oven tot ze goudbruin en gaar zijn. 
Laat ze vervolgens afkoelen. 
Meng de poedersuiker met een beetje gele en 
rode kleurstof. Voeg ongeveer een halve eetle-
pel water tot een stevig oranje papje. Besmeer 
de cakejes hiermee en bestrooi eventueel met 
wat sprinkels en/of steek er een vlaggetje in. 
 
Tip: wil je een natuurlijke oranje kleurstof ge-
bruiken, ga dan voor geconcentreerd wortelsap 
of oranje siroop. 

Koken met seizoensgroenten is altijd een goed idee: ze zijn lekkerder én 
goedkoper. In de maand april zijn dat bijvoorbeeld asperges!!! 
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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: 29418843 
De winnaar is:  Herman Zwart uit Oldenzaal 

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

Puzzel 
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 leuk!   
 VIND IK 

Afspreken met vrienden 

LOPEN MET HOND NORA 

SKIen met gezin 
GOEIE TV SERIES 

Wedstrijden FC EMMEN 

Motorrijden door de bergen 

HENK GEEFT HET STOKJE DOOR AAN ANDRÉ SCHERPEN,  

EEN BUURMAN WAAR JE ALTIJD TERECHT KUNT VOOR EEN BIERTJE,  

GESPREK EN EEN LOLLETJE! 

DAGJE WEG 
MET GEZIN 

Knutselen rondom huis 

MET: HENK DE BRUIJN! 

45+ VOETBAL 
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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 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

Voor meer informatie omtrent 
tarieven etc. stuur een mail naar: 
Dorpskrant.bo@gmail.com 
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Een avontuur van jewelste voor  
Villa Joep en Lucas Gerdes  

 

Op het moment van schrijven duurt het op de kop af nog een maand voordat ons avontuur gaat 
beginnen. Wij lopen met 5 man een wandeltocht van 300 kilometer om geld in te zamelen voor 
Villa Joep - een fonds dat zich inzet voor een zeldzame vorm van kinderkanker genaamd neu-
roblastoom. Naast dat we een mooi bedrag willen inzamelen en aandacht vragen voor Villa 
Joep is deze actie natuurlijk ook ter nagedachtenis van Lucas.  
 

Lucas heeft na de diagnose neuroblastoom en een lang behandelingstraject helaas de strijd ver-
loren en in augustus 2019 overleden. Lucas heeft altijd een mooie tijd gehad in Düdinghausen/
Sauerland.  Daarom lopen wij in 10 etappes van Barger-Oosterveld naar Dudinghausen (15km 
van Winterberg).  
 

   dag                                                               dag 

 
 

De eerste etappes zijn nog enigszins vlak en vergelijkbaar met de omgeving zoals bij ons. Maar 
na 3 dagen worden de eerste glooiingen zichtbaar en wordt het gebied echt heuvelachtig om de 
laatste 4 etappes af te sluiten met mooie wandelroutes in Sauerland met wat voor Nederlandse 
begrippen echt wel bergen te noemen zijn. Na deze 10 dagen zijn we dan aangekomen in 
Düdinghausen. We geven onze benen dan de welverdiende rust en verblijven dan nog met en-
kele familieleden 5 dagen in een mooi vakantiehuis, een welverdiende vakantie!  
 

We hebben de afgelopen maanden weer versteld gestaan van alle spontane acties van dorpsge-
noten en zelfs van mensen die wij tot dan toe nog niet kenden:  
 

Lies Fischer met door haar zelf gehaakte decoraties— de bloemenactie van Bianca’s Woonstyle 
uit Valthermond— de rit voor Lucas van JR Foodservice van Ian en Ivo Bos en vrienden—de 
bijdrage van het Dameskoor van Barger-Oosterveld—Spaarpot bij de Melody— Koekjesactie 
van Debbie Groeneveld uit Angelslo.  
Wij vergeten nu vast enkele mooie acties te noemen. Daarom nogmaals: bij deze willen wij ie-
dereen die in wat voor vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan onze actie oprecht bedan-
ken! BEDANKT!  
 

Bij het uitkomen van deze Dorpskrant zijn we waarschijnlijk 
onderweg of al aangekomen. In de volgende Dorpskrant zul-
len we wederom een stukje plaatsen met mooie anekdotes en 
ervaringen.  
 

Grüße von der Loop voor Lucas! 
Mark Gerdes 
Jurriaan Wesseling 
Wim Louissen  
Dion Gerdes 
Mark Gerdes 

1 Barger-Oosterveld Georgsdorf 6 Mark  Soest 

2 Georgsdorf Emsbüren 7 Soest Allagen 

3 Emsbüren Reckenfeld 8 Allagen Nuttlar 

4 Reckenfeld Wolbeck 9 Nuttlar Willingen 

5 Wolbeck Mark  10 Willingen Düdinghausen 
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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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Ene drinken met... 
                                                         ‘De bridesmaids'  
 

Vanavond heb ik afgesproken met Mirthe, Linda en Danielle bij mij thuis. Koppie thee erbij en 
gezellig bijkletsen. Danielle schuift later aan i.v.m. voetbaltraining bij het sterrenteam van 
SVBO dames 1. Leuk, een keer een meidengroep in de Dorpskrant dacht ik zo. De dames zijn 
inmiddels allemaal gesetteld, maar vroeger was dat wel anders, het kon niet gek genoeg! 
In die tijd gingen we ook vaak samen op stap naar bijvoorbeeld de schuimparty’s in Skopje.  

 
Waar spreken jullie het meeste af? 
Mirthe: Dat was in die tijd altijd in de kroeg.  Het was nooit ‘ Wie gaan er heen? ‘. Maar altijd 
‘Hoe laat spreken we af’.  
Linda: Vrijdagavond “De (bonte) Koe” was het altijd. Iedereen van onze vriendengroep ging ge-
woon. We stonden op de biljarttafels te dansen met z’n allen. Wij voelden ons daar echt op ons 
gemak. Alles kon daar. Mooie tijd.  
 
Wat is het allerleukste moment dat jullie hebben meegemaakt in de groep? 
Daniëlle: Ons jaarlijks weekendje weg is altijd leuk. En wat ik het allerleukste moment vond 
was dat Linda ging trouwen en wij bruidsmeisje mochten zijn. Allemaal dezelfde jurk aan. En 
natuurlijk dat Linda als eerste van onze groep vertelde dat ze zwanger was. Hierdoor is onze 
groep wel hechter geworden.  
Mirthe: De avond dat Linda ons uitnodigde bij haar thuis om ons te vragen als bruidsmeisje. 
Dat was echt een bijzonder moment. En Noud (Linda’s eerste zoon) is eigenlijk wel een beetje 
als het ‘poppie’ van de groep opgegroeid.  
Linda: In de periode van mijn bruiloft hebben we heel veel geoefend voor de openingsdans. 
Dus we zagen elkaar heel veel. Zo krijg je wel een speciale band met elkaar. Onze vriend-
schap begon met elke vrijdagavond naar de Bonte Koe, maar iedereen werd ouder en volwas-
sener dus ging je ook andere dingen met elkaar doen zoals bijv. een ladiesnight in de bioscoop 
of uit eten bij Goodfellas.  
Mirthe: Doordat Linda haar leven veranderde en niet meer elke week naar de kroeg kon, pas-
ten wij ons aan. Dus gingen we andere leuke dingen doen waar Linda wel bij kon zijn. 
 
Wat vinden jullie het leukst aan Barger-Oosterveld? 
Mirthe: ‘Ons kent ons’. Iedereen komt elkaar overal tegen. De meesten wonen lekker dicht bij 
elkaar. Toen het damesteam van SVBO is opgericht zijn wij ook regelmatig daar te vinden om-
dat er ook een paar van ons daar voetballen. En ik vind dat de dames ook veel sfeer binnen de 
club hebben gebracht. 
Linda: Ik voel me hier gewoon op m’n gemak. Als ik bij SVBO kom, al mijn vrienden zijn daar 
dus je komt elkaar altijd tegen. Lekker dichtbij huis. Eerst even bij de dames kijken en daarna 
nog even bij Nils (Linda’s man). Altijd super gezellig.  
             Vervolg op pag. 33 

Hoe is jullie vriendengroep ont-
staan?  
Linda: Nou Mirthe brand los! 
Mirthe: Sowieso een deel van de mei-
den kent elkaar van ‘Formatie Onbe-
soest' voormalig carnavalsgroep be-
staand uit roege jongens uit Barger-
Oosterveld. Linda en ik waren toen al 
vriendinnen. 
Linda: Ook veel meiden kennen elkaar 
van de vriendjes die we toen hadden. 
Zo kom je met elkaar in contact en blijf 
je vriendinnen. Daniëlle: In 2008-2009 
startte dames 1 bij SVBO. Hier waren 
ook een aantal dames van de partij.  
Mirthe: Eigenlijk zijn we gewoon een 
samengevoegd zooitje haha.  
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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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Dilemma's! 
Wijn of cocktails?  

Voor het gemak wijn, maar 
cocktails zijn lekkerder.  

Kroeg of club? Kroeg! 
Spontane avondjes of  
geplande avondjes?  

SPONTAAN is leuk, maar  
gepland moet  

Clubmuziek of piratenhits?   
Piratenhits! 

Met of zonder de kerels op pad? 
ZONDER!!!! 

 
Lijkt het jullie ook leuk om geïnterviewd te worden met jullie vriendengroep, 

beste vriend(in) of leuke familie? Stuur dan een berichtje naar:  
0613493350 of mail naar dorpskrant.bo@gmail.com 

Wat ondernemen jullie tijdens het jaarlijkse weekend weg? 
Daniëlle: Elk jaar het weekend voor de herfstvakantie. En het is altijd iemand anders die het orga-
niseert. We hebben Solextochten gedaan. Expeditie Robinson en een Escaperoom. Eigenlijk te-
veel om op te noemen. Echt heel leuk. Het gaat van luxe tot minimalistisch. Zelfs een keer mid-
den in het bos in een hutje gezeten.  
Mirthe: Het is altijd een verrassing voor de meiden die het niet organiseren wat we gaan doen. 
Dat maakt het zo leuk. Dit jaar is alweer het vijfde jaar dat we heen gaan.  
Linda: Je krijgt hooguit twee uur van te voren de locatie door waar je moet zijn. Elk jaar weer an-
ders. Het is ongeveer een uur tot anderhalf van Barger-Oosterveld. Wat ik eigenlijk het leukst 
vindt aan deze weekendjes is samen ontbijten aan een grote tafel en met tien meiden tegelijk 
klaarmaken voor de spiegel en met z’n allen ouwehoeren.  

Wat missen jullie in Barger-Oosterveld? 
Linda: Een bakkerijtje waar je gezellig kunt zitten met je 
vriendinnen met een stukje gebak en een kop thee of kof-
fie. Voor  ‘s avonds is er altijd wel genoeg te beleven in 
Barger-Oosterveld. Maar overdag niet echt. Zelf lijkt het me 
leuk om wat meer activiteiten te organiseren hier. Ik heb 
zelf wel leuke ideetjes bijv. “Heel Barger-Oosterveld bakt” 
of “The Masked Singer Boveld” haha. 
Mirthe: Ja waar je lekker een high tea kan doen. Goed idee 
Je moet altijd naar Klazienaveen of naar Emmen als je zo-
iets wil.  
Daniëlle: Ik denk wel dat we daar als dorp te klein voor zijn, 
maar zou wel leuk zijn.  

Welke evenementen willen jullie terugzien in Barger-Oosterveld?  
Daniëlle : Je mist nu sowieso al twee jaar de muziekavonden bij Melody en andere evenementen. 
Ik denk dat als dat allemaal weer doorgaat je weer heel veel leuke dingen in het jaar hebt.  
Linda: Misschien wat meer evenementen voor kinderen, bijv. Een zeepkisten race ofzo.  
Mirthe: Als kind had ik ook echt super leuke herinneringen aan stratenvolleybal en Koningsdag. 
Dat moet ook gewoon weer doorgaan.  

Wat is ieders rol binnen de groep?  
 
Geke en Lisa zijn zussen.  
Louisa en Sharina ook.  
Daniëlle: De verstandigste van de groep. 
Geke: Komt altijd te laat!  
Mirthe: Als ze honger krijgt, laat haar maar 
met rust.  
Femke: De rust zelve, maar als ze een borrel 
op krijgt gaat ze los ;-) 
Anoek: Wil altijd dansen. En een goeie be-
middelaar haha. 
Louisa: Als ze maar een wijntje kan drinken is 
het goed. 
Kimberly: Vroeger een wildebras, nu geset-
teld en een verstandige politieagente 
Sharina: Gaat helemaal los met een borreltje 
Lisa: Doordeweeks juf, in het weekend wijn.  
Linda: Losbandige mama.  
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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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Hoogeveen terug naar NAVIQUE/S.V.B.O. 
 
Lars Hoogeveen (38) keert volgend seizoen terug bij 
2e Divisionist NAVIQUE/S.V.B.O. uit  
Barger-Oosterveld. Hoogeveen had in december al 
aangegeven aan het eind van dit seizoen te gaan stop-
pen bij Eredivisionist PCA/Kwiek uit Raalte. 
 
"Ik heb lang nagedacht over wat ik aankomend sei-
zoen zou gaan doen, ik wou eerst een jaar sabbatical 
nemen. Dat heb ik in eerste instantie ook tegen de ge-
ïnteresseerde clubs vertelt." 
 
Nu is toch de keuze gemaakt om terug te keren naar 
Barger-Oosterveld. 
 
"Ik heb er 3 hele mooie jaren samengewerkt en denk nog steeds dat het een club is met veel po-
tentie en willen daar ook graag samen met mij verder in door ontwikkelen. Ook vanwege het 
kleine kwartier reizen buiten mijn werk om en ik toch niet zo heel lang kan stil zitten heb ik daar-
om toch besloten aankomend seizoen weer terug te keren." Aldus Hoogeveen 
 
Voorzitter Willie Menzen van NAVIQUE/S.V.B.O. is ook erg blij met zijn nieuwe trainer. 
“Dat Lars wederom gekozen heeft voor onze club doet ons allemaal veel, wij zijn dan ook behoor-
lijk positief over de toekomst van onze club, en weet zeker dat wij samen met Lars weer een 
mooie stap voorwaarts kunnen maken met onze vereniging.” 
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  Kinder en zo! 

Paashaas knutselen! 
 
Wat heb je nodig? 
- wit plastic wegwerpbeker-
tje 
- wit en roze papier (of roze 
geverfd wit papier) 
- wiebeloogjes 
- stift 
- schaar 
- lijm 
Hoe maak je het? 
Je begint met het papier 
uitknippen in de vorm van 
twee paashaasoortjes. 
Daarna knip je nog twee 
iets kleinere oortjes uit van 
het roze papier voor het binnenoor. Die plak je 
op de witte oren en vervolgens plak je de oren 
vast aan de achterkant van het bekertje zoals 
op het plaatje. Dan knip je uit het roze papier 
nog een neusje voor de paashaas. Uit het witte 
papier knip je nog 4 staafjes voor de snorha-
ren. Dan plak je op de achterkant van de neus 
2 snorharen aan beide kanten. Daarna plak je 
de neus met snorharen op het midden van het 
bekertje. Vervolgens plak je daarboven nog 2 
wiebeloogjes. Als laatste teken je met een 
zwarte stift nog een mond voor de paashaas. 
Taddaa! Je paashaas is af! 
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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 Yara Keuter haar best heeft gedaan op deze prachtige kleurplaat.  
Gefeliciteerd Yara, 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   088 1292929 

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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