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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 

De volgende Dorpskrant verschijnt  
tussen 24 en 30 september 2022. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 
 

         5 september 2022 

 
      We ontvangen de kopij het 
      liefst via mail:  
 

          dorpskrant.bo@gmail.com 
   
     

Juni 
24-26 SVBO Voetbalfeest SVBO 

 
Juli 

9 juli Stratenvolleybaltoernooi VVBO 
9 juli Vrijwilligersfeest SVBO 
10 juli BBQ Wedstrijd Melody 
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Dorpskrant  

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 

Beste lezers van de Dorpskrant 
 
Voor u ligt alweer de derde Dorpskrant van dit jaar. Wat gaat 
de tijd ontzettend snel! In deze Dorpskrant staat o.a. het ver-
slag van de Loop van Lucas naar Düdinghausen in het mooie 
Sauerland. 
 
Omdat de vakantie eraan zit te komen, hebben we dit keer 
twee puzzels! Om de oplossing in te sturen moet u beide puz-
zels oplossen. En… er is een leuke waardebon mee te winnen! 
De interviews met oud-Dorpskrant makers zijn inmiddels ge-
stopt. Er zijn nog een aantal mensen gevraagd om mee te wer-
ken aan een interview, maar die wilden liever niet in de 
Dorpskrant. Jammer, maar begrip daarvoor uiteraard. 
 
Onze Sophie heeft eind mei haar enkel gebroken en mag er 6 
weken niet op staan. Wij wensen haar natuurlijk veel sterkte 
bij het herstel! 
En... we wensen onze lezers fijne zomermaanden toe en ga 
genieten van het mooie weer! Voor wie er echt op uit gaat, een 
goede reis gewenst en voor wie thuis blijft:  
Barger-Oosterveld is in de zo-
mer ook de moeite waard.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
De redactie, 
Lizette, Antje, Guusje en Sophie. 

 JAARGANG 40, NUMMER 3         Juni 2022 

BARGER-OOSTERVELD 

Agenda 2  

Voorwoord 3 

Plaatselijk Belang 5 

Nieuws van de SBO 7 

In de Beugel 9 

Zomerpuzzel 1 11 

Zomerpuzzel 2 13 

Loop voor Lucas 14 

Vrogger 17 

OBS Op ‘t Veld 19 

Boskabouters 21 

Badminton 21 

De Zonnebloem 23 

St. Gerardusschool 25 

Leuk / stom 27 

Recepten 29 

Wist u dat…. 31 

Nieuws van ‘t Schoolpad 33 

Egbert Zijlstra wint NK 33 

Stratenvolleybaltoernooi 35 

Kinder & zo 36 

Kleurplaat 37 

Winnaar kleurplaat 38 

Verenigingen e.d. 39 

Inhoud 

mailto:gringhuis@hotmail.nl


4 

  

  

 

de Lelie & de Roos 
Praktijk voor relatiecoaching  

& 
natuurgeneeskunde 

 
U kunt in de praktijk terecht voor: 

Aromatherapie; 
Bach bloesemtherapie; 
Celzouten therapie; 
Dieren natuurgeneeskundig 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 

Dorpskrant 40 jaar 

In de vorige Dorpskrant heb ik een oproep ge-
daan om te stemmen voor de Waarderingsprijs 
van de Gemeente. Hiervoor was ook onze 
“Beste Flint” genomineerd. Helaas hebben we 
niet gewonnen. De winst ging naar Folk an de 
Gruppe ,een muziekfestival in  Nieuw Schoo-
nebeek. Toch onze dank aan al degenen die 
een stem hebben uitgebracht. 
Over de bouwprojecten is nu nog weinig te 
melden. Nu de nieuwe Gemeenteraad is ge-
vormd en het College van wethouders  is geïn-
stalleerd krijgen we hopelijk snel meer duide-
lijkheid. We zien inmiddels wel veel activiteit 
bij de “Flinthoek” voor de bouw van apparte-
menten. 
Veel aandacht vraagt momenteel de plannen 
met betrekking tot de Rondweg en de N862. 
Als Overlegpartner zitten we in de speciale 
focusgroepen die opgericht zijn om mee te 
denken over hoe het moet worden. Ik ver-
wacht vooral in de focusgroep over de Rond-
weg nog lastige discussies omdat de Provincie 
nog steeds als uitgangspunt sluiting Meerdijk 
hanteert. Dit maakt Barger Oosterveld in feite 
alleen toegankelijk via de Ovonde. Dit is voor 
ons en vele gesprekpartners niet acceptabel. 
Toch zeker niet als we er van uit gaan dat er 
een nieuw stadion komt met allerlei extra acti-
viteiten. Het was nu al lastig bij thuiswedstrij-
den van FC Emmen.   
Met een vertegenwoordiger van de Gemeente  
hebben we ook gesproken over snelheidsbe-
perkende maatregelen.  

De Gemeente gaat hierbij uit van een 85 % 
norm, d.w.z. welke snelheid wordt door 85 % 
van de weggebruikers gereden. Als we dan 
naar de Splitting en Oosterveldsestraat kijken 
dan zien we dat beide straten aan die norm 
voldoen en er dus geen maatregels genomen 
moeten worden. Wel valt te denken aan extra 
signalering. Verder willen we kijken naar het 
aanbrengen van een zebrapad op de Splitting 
nabij de kruising met de Oosterveldsestraat. 
Het is daar een druk oversteekpunt . Ik wil 
hierbij nog wel opmerken dat we hierover nog 
een besluit moeten nemen als bestuur. 
 
In onze goedbezochte Algemene Ledenverga-
dering hebben we afscheid genomen van onze 
penningmeester Mellanie Wieringa onder 
dankzegging voor haar uitstekende bijdrage . 
Het penningmeesterschap wordt opgenomen 
door Robert Schürmann. 
 
In het onderhoudsplan van de Gemeente zijn 
voor dit jaar de Majellastraat en de St. Gerar-
dusstraat opgenomen. Wat de St. Gerardus-
straat betreft wordt het weggedeelte omgeving 
ijsbaan aangepakt en wat de Majellastraat be-
treft krijgt de asfaltlaag een opknapbeurt. 
Wanneer e.e.a. gaat plaatsvinden  
is de Gemeente ons nog antwoord  
verschuldigd. 
 
Leo Mangnus 
Secretaris Pl. Belang 
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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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Jaarvergadering en Paasmiddag 
Op 14 april hadden we onze Algemene Leden-
vergadering met aansluitend de Paasmiddag. . 
Er waren ruim 50 leden aanwezig. De ledenver-
gadering ging over de afgelopen drie jaren, om-
dat we twee jaren met Pasen in een lockdown 
zaten. Er werd stil gestaan bij de overleden le-
den in de afgelopen drie jaren, maar ook nieu-
we leden werden verwelkomd. De financiële 
stand van zaken werd in het kort besproken. Er 
waren de laatste twee jaren weinig activiteiten, 
dus was er weinig te melden. Tegen half twee 
begon onze Paasmiddag met koffie/thee en een 
plak cake. Na de tweede kop koffie hield de 
band een pauze en werden door het bestuur de 
loten verkocht voor de verloting later op de 
middag. Er waren leuke prijsjes te winnen, de 
hoofdprijzen waren een fruitmand van super-
markt Schijff en een rollade van slagerij Stanne-
veld. De band, Orkest Plus, bestond uit negen 
muzikanten. Dit was hun eerste optreden sinds 
de coronatijd en ze hadden er weer zin in. De 
band heeft tot vijf uur gespeeld. Een leuk stuk 
muziek: meezingers, Duitstalige liedjes, maar 
ook Nederlandse liedjes werden er gezongen. 
Er werd ook een paar keer gedanst en zelfs een 
polonaise ingezet. De leden hadden allemaal 
twee consumptiemunten gekregen. Toen de 
borrel op tafel kwam, gingen de mensen van 
Melody eerst met koude hapjes rond en later 
met warme hapjes. Tegen half zes was de band 
de zaal uit en begonnen we aan onze Paas-
broodmaaltijd. Er waren twee soorten soep, lek-
kere belegde broodjes, kroketten, gekookte eie-
ren en roerei… Dat smaakte allemaal erg goed. 
Complimenten aan de mensen van Melody! 

Dagreis naar Vledder en Boerakker 
Op 9 juni gingen we een dagje uit. Eerst naar 
Vledder, naar hotel restaurant Brinkzicht. De 
touringcar van Brinkzicht haalde de 38 enthou-
siaste leden op die zich hadden verzameld voor 
de Barnstee. Het was prachtig weer, de stem-
ming was goed en we hadden de indruk dat de 
chauffeur er ook zin in had.  Via een door de 
chauffeur geplande route door het mooie 
Drentse landschap, kwamen we tegen half 
twaalf aan op onze bestemming. Men heeft zich 
eerst in het zonnetje op het terras laten zakken 
om te genieten van een aangeboden drankje 
van het bestuur. Na niet al te lange tijd gingen 
we naar binnen waar een driegangen diner 
voor ons klaar stond, bestaande uit soep, nieu-
we aardappeltjes, groenten, sla en een cordon 
bleu. Na het toetje ging iedereen weer in de bus 
om de reis te vervolgen. De bus bracht ons naar 
de struisvogelboerderij van de familie de Kley 
in Boerakker. Daar werden we ontvangen met 
koffie/thee en een heerlijke struisvogel-
eierkoek. Daarna werden we getrakteerd op 
een struisvogel-advocaatje, wat ook goed in de 
smaak viel. Tijdens het nuttigen hiervan werd 
het een en ander verteld over het houden van 
struisvogels. Al met al was het een leerzame 
middag. Het was inmiddels half vijf geworden, 
hoogste tijd om weer op huis aan te gaan. Na 
een terugreis van een uur waren we weer terug 
bij de Barnstee en konden we terugzien op een 
zeer geslaagde dag. 

Wilt u ook lid worden van onze gezellige senio-
renclub? Neemt u dan even contact op met ons 
secretariaat: 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 
Yes,  
FC Emmen is 
op 15 april tij-
dens een uit-
wedstrijd ge-
promoveerd 
naar de eredi-
visie. Dit bete-
kende dat er bij 
het nachtelijke 
terugkomen 
van de spelers-
bus en meege-
reisde suppor-

ters een feestje in kleine kring gevierd werd op 
het plein voor het stadion met veel geknal van 
vuurwerk waar Obeliks en Ik niet  blij van wer-
den. De volgende dag op zaterdag was er een 
groot feest op het Raadhuisplein in het cen-
trum. Wij zijn bij die feestelijke activiteiten niet 
aanwezig geweest want dat is voor de Baas 
veel te druk en mij doe je daar ook geen plezier 
mee met al dat lawaai en zoveel mensen. 
 
5 mei is een belangrijke dag om te vieren dat 
ons land in 1945 bevrijd werd. Voor ons was  
5 mei dit jaar omcirkeld met een zwarte rand 
want Obeliks ging binnen een paar dagen zo 
snel lichamelijk achteruit. Als hij in zijn mand 
lag kon hij zelf niet meer gaan verliggen, uit de 
mand komen ging ook niet meer en zo’n 38 
kilo til je niet zo maar even op. Hij wist ook 
niet meer hoe hij moest gaan liggen in de mand 
dus bleef hij maar staan tot de Baas hem hielp. 
Dit kon natuurlijk niet, wat betekende dat wij 
‘morgensvroeg in de auto richting de dieren-
arts gingen. Het Vrouwtje en de Baas liepen 
met Obi naar binnen, ik moest in de auto 
wachten tot dat Obeliks onderzocht was. Na 
het onderzoek toen de arts nog wat aan het 
overleggen was blafte Obeliks want hij wilde 
net als altijd nog een koekje hebben. Toen haal-
de het Vrouwtje mij ook op. De diagnose van 
de dierenarts was (de Baas en het Vrouwtje 
waren er al bang voor) dat onze Obi veel pijn 
had en het beter was om hem te laten gaan 
(inslapen dus). Wat een droevig gedoe met 
veel tranen en verdriet voor de Baas en het 
vrouwtje want Obeliks laat een ontzettende 
leegte achter in ons huis.  

Hij was erg aanwezig, druk en een super vrolij-
ke broer voor mij die ik erg ga missen want ik 
vind het nu al saai. In zijn kop bleef hij een pup 
tot het laatst toe maar zijn lijf liet hem in de 
steek met zijn 12 jaar en 3 maand wat voor zo’n 
grote hond eigenlijk stokoud is. 
Hij vond het altijd leuk om met van alles te lo-
pen zo als flesjes, pantoffels van het Vrouwtje 
en hij heeft het ooit helemaal bont gemaakt 
want hij liep zelfs met een speen in z’n bek net 
als of hij een baby was die clown. 
Ik Upton zet die traditie wel een beetje door. 
Het leuke aan mij is dat ik om te begroeten al-
tijd iets in mijn bek moet hebben en dat kan 
van alles zijn. Bijvoorbeeld sloffen van het 
Vrouwtje, schoenen, slippers, sokken en zelfs 
een keer een schort maar het liefst pak ik een 
van de vele knuffels van mezelf die aan het 
eind van de dag door ons hele huis te vinden 
zijn. Ze willen mij nog leren om mijn troep zelf 
op te ruimen maar dat gaat vast niet lukken.  
 
Het Vrouwtje en de Baas vinden dat ik een 
saaie Klaas ben wat eigenlijk nooit opviel toen 
die drukke Obi er nog was maar ja ik ben nou 
eenmaal een stuk rustiger, ze moeten het er 
mee doen. Ik word wel druk als ik ga wande-
len. Dus geef ik elke avond na dat ik gegeten 
heb aan dat het tijd is om aan de wandel te 
gaan wat meestal met een beetje dwingeland-
gedrag van mij wel lukt en dan denk ik stie-
kem van yes het is weer voor mekaar. 
 
Wij zitten nog tot eind juli aan het Stadion-
plein, en daarna gaan we verhuizen naar de 
Veldlaan. Mijn baas is er niet blij mee, ik wel 
omdat dit betekend dat wij een langere route 
gaan lopen naar het werk. Dit is ook goed voor 
mijn baas, bewegen is gezond en misschien 
valt die nog wel af! Wat wel  een nadeel is dat 
de receptie daar midden in het gebouw zit wat 
betekend dat ik niet meer naar buiten kan kij-
ken dus ga ik veel missen. 
 
Nou, geniet van de zomer, ik ga gauw liggen 
snurken in de mand en hier nog snel even een 
poot van Upton. 
 
PS de Baas kan ook heel erg goed snur-
ken 
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Schilderwerken 
 

Wandafwerking 
 

Glaszetten 
 
 

Splitting 41 
7826 CB  Emmen 

(Barger-Oosterveld) 
 

Tel. 0591—624652 
Fax 0591—621569 
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Zomervakantiepuzzels!!! 
Twee puzzels dit keer. Op deze pagina staat een woordzoeker. De woorden die hier gevonden 
moeten worden, zijn namen van bedrijven van de adverteerders in deze Dorpskrant. 
Als de woordzoeker is opgelost, vormen de overgebleven letters de eerste helft van een zin. 
De tweede helft van de zin is de oplossing van de puzzel op de volgende pagina. 
Als u beide oplossingen achter elkaar zet, is de zin volledig en kunt u de oplossing mailen naar 
dorpskrant.bo@gmail.com of de oplossing inleveren bij de Barnstee. Veel puzzelplezier! 

B F G X W O t M P A W d E  I 
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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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Noteer de oplossing hieronder en lever in bij de Barnstee of mail naar: dorprant.bo@gmail.com 

Naam:__________________________________    Adres: _______________________________________ 
Oplossing: _____________________________________________________________________________ 

De oplossing van de vorige puzzel is: over de kling doen springen De winnaar is:  A. Paulusma, 
Honingstraat 20. Gefeliciteerd! U kunt uw prijsje ophalen bij de receptie van de Barnstee. 

Bovenstaande puzzel is een Filippine puzzel. Als u één antwoord kunt invullen, dan 
kunt de andere vakjes met dezelfde nummers ook alvast invullen. Een vakje waar 
geen cijfer in staat, kan een spatie zijn omdat het antwoord uit meer dan één woord 
bestaat. Maar een leeg vakje is niet altijd een spatie. Als alle antwoorden in het dia-
gram zijn ingevuld, dan staat op de verticale balk het laatste deel van de oplossing 
van beide puzzels. Uit alle goede oplossingen trekken we een winnnaar;  deze ont-
vangt een waardebon ter waarde van € 10,0 beschikbaar gesteld door Zalencentrum  Melody.  

...zomervakantiepuzzel 2 
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DE LOOP VOOR LUCAS 2022!  
 

Dit wandelavontuur ter nagedachtenis van Lucas Gerdes en als inzamelingsactie voor  
Villa Joep Fonds tegen Neuroblastoom Kinderkanker is met geen pen te beschrijven,  

daarom typen wij dit maar. ..   
 
Na vele voorbereidingen, het moeten uitstellen van een jaar door corona, een paar stressmo-
mentjes maar ook vol vertrouwen was het dan eindelijk zo ver. De dag van vertrek; zaterdag 23 
april. Na een goed ontbijt aan de Willem Grolstraat liepen we naar Marks ouderlijk huis waar 
wij bij het eiergooiveldje werden uitgezwaaid door tientallen vrienden, familie en dorpsgenoten. 
Een vriendengroep had een spandoek en een heuse drive-in show geregeld waar wij door Evert 
Bos met een druk op de rode knop werden uitgezwaaid! Vol goede moed maar toch met een 
spannend gevoel in de benen eindelijk op pad! Na 2km was onze navigator al in de war en in 
Nieuw-Dordrecht werd de navigatie-app natuurlijk al hevig bekritiseerd. U moet zich voorstel-
len dat de daaropvolgende 14 dagen aan elkaar hingen van cynische grapjes en sarcastische op-
merkingen.   
 
Onderweg werden wij verrast door de vele mensen die benieuwd waar wij vandaan kwamen en 
wat wij aan het doen waren. Zo werden er onderweg ook nog mooie donaties gedaan. We liepen 
van dorp naar dorp/stad en het was iedere dag weer een verrassing op wat voor slaapplek we 
terecht kwamen. Grotendeels keurige hotels en appartementen, waar het comfort of uitstraling 
iets minder was daar komen dan ook de mooiste verhalen uit voort.  
 
Op wat ‘kleine’ blaren na hebben wij geen last gehad van lichamelijke ongemakken. Mentaal wa-
ren er wel een paar momenten met pieken en dalen maar dit hebben we samen doorstaan.  
Na een ontspannen tocht van 10 dagen kwamen wij aan bij het vakantiehuis in Dudinghausen en  
was het een emotioneel weerzien met familie en vrienden. Onze familie en vrienden hadden een 
mooi ontvangst geregeld met spandoeken, toeters en cadeaus. Daarna was het tijd voor een bier-
tje en een heerlijke BBQ. De 4 dagen daarop hebben wij ons super vermaakt met onder andere 
een dagje in het subtropisch zwembad, een bezoek aan de kabelbaan en rodelbaan en natuurlijk 
het vele voetballen en kaarten.  
 
Voor en tijdens onze wandeltocht was er nog niet heel veel enthousiasme te bespeuren om een 
Loop2023 te plannen maar bij het uitbrengen van deze dorpskrant worden de eerste plannen al-
weer gesmeed. De uiteindelijke opbrengst is nog niet helemaal bekend maar de € 34.000,- is in 
zicht! Nogmaals willen wij iedereen maar dan ook echt iedereen die zijn of haar bijdrage heeft 
gedaan in welke vorm dan ook 
enorm bedanken.  
 
Voor wat leuke anekdotes verwijs 
ik u naar de Wist U Datjes op de 
volgende pagina.   
 
 
Namens de Loop voor Lucas, 
Mark Gerdes, Wim Louissen,  

Jurrian Wesseling, Dion Gerdes, 

Mark Gerdes 
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Wist u dat, Over ‘de loop voor lucas... 
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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 

PROOI VOOR DE SLOOPHAMER 
Ooit was de Flinthoek min of meer het sociale 
en culturele centrum van ons dorp. Heel veel 
activiteiten die door allerlei verenigingen geor-
ganiseerd werden vonden hier plaats. Nu is het 
helaas een prooi geworden voor de sloopha-
mer. Wat blijft is de herinnering. 
Een dezer dagen was ik voor familiebezoek in 
Barger-Oosterveld. Rijdende voorbij de kerk 
zag ik tot mijn ontsteltenis dat werklieden be-
zig waren dit eens zo mooie horecabedrijf te 
slopen. Ik vond het een vreselijk gezicht, hij 
was al voor de helft gesloopt. 

Decennialang stond hij daar op de kruising van 
wegen. Hij gold min of meer als het centrum 
van ons dorp. Als kind liep ik er vele keren per 
dag met andere kinderen langs. Wij vonden het 
altijd een imposant gebouw. In onze schooltijd 
was het een boerderij met een horecavergun-
ning. Ooit zijn we met de kinderen van de lage-
re school in de Flinthoek naar een film wezen 
kijken. We zaten toen op strobalen en balen 
rogge en of kunstmest. Maar dat deerde ons als 
kinderen geenszins. Het was een lachfilm weet 
ik mij nog te herinneren van de toenmalige ko-
mieken Abbott en Castello. Wij genoten er als 
kleintjes geweldig van.  
De Flinthoek werd gebouwd in 1928 door Wil-
lem Kocks (bijgenaamd de grote Braat). Kocks 
had verderop aan de Splitting al een café, nou 
ja café, het werd aangeduid als ’n stille kniepe. 
Vooral het langstrekkende kerkvolk en Emmer 
marktbezoekers konden bij de Braat een kopje 
koffie nemen en zonodig ook wel een borrel. 
Dat gebeurde toen nog zonder vergunning. Dit 
café van Kocks was het eerste café in Barger-
Oosterveld. Toen Kocks in 1937 overleed nam 
zijn zwager Hendrik Gerdes of platweg Botkes 

Hinnek ook wel Kieneker genoemd, het café 
over. Gerdes breidde het pand uit met een gro-
te zaal waar toneel en dansavonden werden 
georganiseerd. In de loop van de jaren werd er 
van alles en nog wat georganiseerd. Een keer 
per jaar was er ook een grote bazaar waar je 
aan allerlei spelletjes kon deelnemen o.a. sjoe-
len en pijltjes gooien kan ik mij nog goed herin-
neren. Vanuit de vakbonden werd er voor de 
leden ook van alles georganiseerd bv als de 
bouwvakkers in het vorstverlet zaten bij de 
winterdag was er elke week een klaverjaswed-
strijd met als hoofdprijs een dik konijn. En voor 
de kleintjes werd er altijd een groot Sinterklaas-
feest gehouden. Hieruit blijkt wel, hoe zeer de 
‘Flinthoek’ het sociale en culturele leven in ons 
dorp vertegenwoordigde. 
Na Botkes Hinnek was Geert Fuhler van de 
‘Olde Stee’ een poos eigenaar. Zijn dochter 
Mietse stond toen vaak achter de tapkast. Daar 
gingen we als jonge bouwvakkers graag naar 
toe als we in het vorstverlet zaten om naar 
plaatjes te luisteren uit de Jukebox. Een be-
paald nummer dat toen heel bekend werd was 
onder anderen het nummer van Fats Domino 
‘Blueberry Hill en ook de ‘Dubliners’ waren 
toen populair. 
Na Fuhler kwam in 1961 Dolf Ambergen met 
zijn gezin op de ‘Flinthoek’. Met Ambergen op 
het café werd het altijd leuk en gezellig en brak 
een glorietijd aan voor het bedrijf. Het hele ge-
zin van Ambergen werkte daaraan mee. Maar 
ook daar kwam een einde aan. Vanaf 1988 tot 
1997 werd de ‘Flinthoek’ geleid door mijn neef 
Grads Schoenmaker.  Na hem kwam er een 
pannenkoekenrestaurant in en daarna een Chi-
nees wok restaurant. Ook die hield het maar ‘n 
paar jaartjes vol. Uiteindelijk stond het leeg.  
 

Eigenlijk was het een heel droevig aangezicht 
zo’n leegstaand 
pand. Wie had 
ooit kunnen be-
denken dat ‘De 
Flinthoek’ er niet 
meer zou zijn…. 
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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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O.b.s. Op ‘t Veld  

 Barnar 5A , 7826 EP Emmen     0591-6294          www.obs-optveld.nl  OBS Op t Veld  

Locatiedirecteur: Rik Lieberom                locatieleider@obs-optveld.nl            

 
Koningsspelen in groep 1&2 
 
Dinsdag 26 april hadden wij onze konings- 
spelen op school. Alle kleuters waren in het 
oranje gekleed, prachtig om te zien. 
Er was een circuit uitgezet voor de kleuters. 
En daar hebben ze veel plezier aan beleefd. 
Tussendoor even een pauze met eten en  
drinken en nog een heerlijke lunch verzorgd 
door twee ouders van de OR.  

 
Nieuws van groep 3&4 
 
De kinderen van groep 3 en 4 hebben met 
hart en ziel gewerkt aan een uitgebreid 
Pokémon-kunstproject en deze op een  
middag trots mogen presenteren aan hun 
ouders. Op de Grote Rekendag hebben de 
kinderen als echte architecten allerlei bouw-
werken ontworpen en deze gebruikt voor uit-
eindelijk een prachtige maquette van een 
nieuwbouwwijk.   

 
 
 

Rond Pasen hebben 
de kinderen diverse 
gezellige activiteiten 
gehad.  
 
Zingen, knutselen, 
samen met de Paas-
haas wandelen,  
eieren zoeken in het 
bosje vlakbij de 
school, spelletjes 
doen en niet te ver-
geten: lekker buiten 
spelen.  
 
 

 

Bookflix groep 5&6 
 
Ten behoeve van de leesbevordering zijn we 
in groep 5/6 gestart met ‘Bookflix’.  
Maandelijks worden er vijf nieuwe boeken 
aan onze bookflix-muur gehangen. De leer-
lingen beoordelen de gelezen boeken aan de 
hand van sterren. Naar aanleiding van deze 
beoordeling wordt er een (nieuwe) top 5 ge-
maakt. Zo zijn de leerlingen extra gemoti-
veerd om de boeken die aan de muur han-
gen te lezen. Een 
aantal titels die al 
aan de muur han-
gen zijn: Pinkeltje, 
de zoete zusjes, 
ninja kid, de BAAS 
van de wereld, 
vals, Luna en Ka-
pitein Onderbroek. 
 
 

 
 

 
High Tea voor Moederdag in groep 7&8 

 
Alle moeders in 
groep 7&8 werden 
voor Moederdag op 
vrijdag 13 mei ge-
trakteerd op een 
High Tea in de klas.  
 
Het was een hele ge-
zellige ochtend en er 
werd lekker gesmuld. 
 
 

 
Kennismaken 
 
Wordt uw zoon of dochter binnenkort 4 jaar 
en lijkt het u leuk om langs te komen voor 
een rondleiding en een oriënterend gesprek?  
 
Neem dan geheel vrijblijvend 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


20 

  

  

 

“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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Doorwerkjassen voor de Boskabouters van Hydrowear! 
 

Sinds jaar en dag is er elke dinsdagmorgen een enthousiaste groep van gemiddeld 20 vrijwil-

ligers, meestal gepensioneerden, onder de naam ‘Boskabouters Gerarduskerk’ actief rond de RK. 

Gerarduskerk. De vrijwilligers zijn verdeeld in vaste groepjes die wekelijks hun arbeid verrichten 

in de tuin rondom de kerk en de pastorie, de boomgaard, het processiebos en natuurlijk wordt er 

geschoffeld en geharkt op de begraafplaats.  

 

Daarnaast worden jaarlijks ook de goten en daken van de Gerardusschool onder handen geno-

men. Soms met mooi weer maar ook in de herfst als de weersomstandigheden niet echt bevor-

derlijk zijn om aan het werk te gaan. Deze vrijwilligers, in de leeftijd van 55 tot over de 80 jaar, 

zijn dan ook echte die hards die in weer en wind hun handen laten wapperen voor hun kerk en 

dorp Barger-Oosterveld. Aaf Brands, ook lid van de kaboutergroep, nam het initiatief en bena-

derde plaatsgenoot Gerard Cramer om het eens te hebben over goeie jassen voor deze harde wer-

kers. Zonder na te denken ging de directeur van Hydrowear Veiligheidskleding op dit verzoek 

in en schonk de Boskabouters als 

waardering voor hun werk speciale 

doorwerkjassen, zodat er ook met 

minder goed weer wel gewoon 

door gewerkt kan worden.  

 

De Boskabouters willen bij deze  

Gerard Cramer van Hydrowear  

van harte bedanken voor deze 

prachtige jassen! 

 

 

 

 

Badminton voor senioren in Emmerhout 
 

Elke donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur is er een badmintongroep actief in de sporthal Em-
merhout. We zijn op dit moment met ongeveer 8 a 9 mensen. De jongste van onze groep is 60 en 
de oudste 84 en het is een gemengde groep.  Door de corona periode zijn er een aantal mensen 
afgehaakt. We zijn dus op zoek naar nieuwe badmintonners.  
 
Als u wilt kunt u ook eerst een keer komen kijken en deel-
nemen, hieraan zijn geen kosten verbonden. Normaal be-
taalt u 2 euro per keer als u mee gaat doen..   
Heeft u interesse?  
Kom dan op donderdagmorgen langs.  
Er wordt gespeeld in de sporthal in  
Emmerhout, Houtweg 105. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Bé Timmer tel: 0591-621957.  

Foto (Henk van Wieren): de Boskabouters met 2e van 
rechts initiatiefneemster Aaf Brands 
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Grummel Uitvaartzorg 
                   

                   Persoonlijk, betrokken & dichtbij 

 
 

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

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

afgesloten bij o.a.; 
 

Dela, Monuta, Yarden, Ardanta, DLE? 

Judith Grummel 

0591-760150  

Wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar 

Elke woensdag Schnitzeldag  
Schnitzelmenu voor slechts €12,50 
(keuze uit 8 verschillende schnitzels) 
 
Elke donderdag in Restaurant de Ser-
re: 
“Piri Piri Kip” en “Varkenshaas  
Saté”-menu ook voor slechts €12,50 
 
Restaurant De Serre,  
Meerdijk 104, 7825 TH  Emmen 
Tel: 0591 741624 
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De Zonnebloem 
Eindelijk kon het weer: een gezellige middag 
organiseren voor onze gasten. 24 Maart was het 
zo ver. Onder het genot van een bakje koffie of 
thee kon werd er bijgepraat bij Melody. 
Er was een verloting en ook het optreden van 

André de Klein werd gewaardeerd . 

Henk en zijn medewerkers hadden nog een lek-
kere maaltijd voor ons klaargemaakt en aan het 
eind van de middag ging iedereen, volgens ons, 
voldaan naar huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een deel van de kosten voor zo’n middag wordt 
door de gasten betaald, maar om dat bedrag 
niet te hoog te laten oplopen, betalen wij als af-
deling Barger Oosterveld ook een deel van de 
uitgaven. Om de kas, die daarvoor nodig is, te 
spekken, organiseren we allerlei acties. Eén van 
die  acties is onze kraam op de Koningsmarkt 
en  
die kon nu eindelijk weer eens doorgaan.  
Het was weer een gezellige drukte rondom on-
ze kraam.  Sommigen vielen in de prijzen en 
anderen hadden alleen maar lege enveloppen. 
Onze kleindochter had geluk, haar broer had 
pech. 

1 Juni jl hadden we een dagje uit met de Veen-
land Express naar het Bargerveen. Daarover 
meer in de volgende Dorpskrant. 
 
Ondertussen gaat het gewone bezoekwerk enz. 
ook gewoon door. En zoals u op ons fraaie dis-
play hebt kunnen lezen, zijn ook de Zonne-
bloemloten er weer. Ook weer een  
manier om het de Zonnebloem mogelijk te  
maken onze gasten eens een mooie middag, een 
uitstapje of andere activiteit te bezorgen. 
 
In september komt ook weer de Rabobank 
Clubsupport actie. We hopen dat de leden van 
de Rabobank bij het stemmen voor die actie ook 
weer aan ons denken! Voor alle steun, op welke 
manier dan ook, zijn we u natuurlijk zeer dank-
baar ! 
 

          Een zonnige  
          Zonnebloemgroet  
         stuurt u 
 
         Tilly Mangnus 
         secretaris Zonnebloem  

         Barger Oosterveld 
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Medisch Pedicure 
Yvonne Moorman 

 

Voeten verdienen uw aandacht 

Laat uw voeten behandelen door een Medisch   
Pedicure met uitgebreide kennis en ervaring. 

Ook voor Diabetische, Reumatische en Risico voet. 

Vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar . 

Herenstreek 134         Tel:    0591 62 87 63 
Nieuw Dordrecht                  Mob:  06 81 57 84 78 

Winkel open dinsdag t/m vrijdag 

van 9.30-17.30 uur 
Splitting 113 BOVeld  

Emmen 
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De Veen Bouw 

Emmen 

Metsel-Lijm-Tegel 
& Timmerwerken 

06-15680341 

deveenbouw@gmail.com 

De veenbouw Emmen 
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 VIND IK 

stom!   
MET: ANDRÉ SCHERPEN! 

Deze vraag... 

Regen op mijn 
vrije dag SNOEIEN 

PENSIOENLEEFTIJD 

Mijn grijze haren 

Verpaupering centrum Feestplein aan 
de splitting; 
lijkt parkeer-
plaats 

Dat er weinig animo is voor VVBO volleybal 

OORLOG 

HENK GEEFT HET STOKJE DOOR AAN ACHTERBUURMAN  

KEES BOS,. ZOON VAN… VOLLEYBALVRIEND EN REDDER IN NOOID, 

STAAT ALTIJD VOOR IEDEREEN KLAAR,  

Dat ik niks stoms meer kan bedenken... 
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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 



29 

 
 

Recepten 

Pastasalade met avocado en spekjes 

van kalkoen 

WAT HEB JE NODIG: 
125 gram cherrytomaten 
75 gram pasta 
140 gram kalkoen spekreepjes 
1 avocado (rijp) 
½ rode ui 
½ bol mozzarella 
1 theelepel citroensap 
1 theelepel korianderpoeder 
½ theelepel komijn 
½ theelepel uienpoeder 
paar blaadjes basilicum 

peper en zout 
 

ZO MAAK JE HET: 

Kook de pasta in een pan met een snuf zout 
beetgaar. Na het koken spoel je de pasta af on-
der de koude kraan om het kookproces te stop-
pen. Terwijl de pasta kookt gaan we de dres-
sing maken zodat je deze, zodra de pasta is 
afgekoeld, er direct doorheen kunt scheppen. 
Dan plakt je pasta namelijk niet aan elkaar. 
 
Voor de dressing doe je helft van de avocado 
in een kom samen met de citroensap, korian-
derpoeder, komijn en uienpoeder. Voeg circa  
4 eetlepels water toe en mix dit met een staaf-
mixer of keukenmachine tot een gladde, lobbi-
ge dressing. Breng op smaak met peper en 
zout. Bak de kalkoen spekjes even kort uit in 
een pan met een beetje olie.  
Snijd de andere helft van de avocado in blok-
jes, de mozzarella snijd je ook in blokjes, de 
cherrytomaten snijd in partjes, de ui in halve 
maantjes en de basilicum fijn. Neem een ruime 
kom en doe hierin alle ingrediënten 
(hoeveelheid dressing naar smaak). Schep alles 
goed door elkaar en breng verder op smaak 
met peper en zout.  
 
Eet smakelijk! 

Souvlaki 
 
WAT HEB JE NODIG: 

500 gram kipdijfilet 
2 eetlepels olijfolie 
1 citroen 
2 eetlepels gedroogde oregano 
1 teen knoflook 
zout en peper 

 

 

 

ZO MAAK JE HET: 

Snij de kipdijfilet in blokjes en doe in een kom. 
Rasp de citroen en pers hem uit. Voeg zowel 
de rasp als het sap toe aan de kip. 
Voeg hier de overige ingrediënten aan toe en 
breng op smaak met peper en zout. Masseer de 
marinade in het vlees met je handen. 
Dek de kom af en zet hem in de koelkast. Laat 
de kip bij voorkeur 1 nacht in de koelkast ma-
rineren. Rijg vervolgens de stukjes kip aan de 
spiesjes, verwarm de grill en bak de kip spies-
jes (souvlaki) goudbruin en gaar. 
 
Serveer naar smaak met bijvoorbeeld tzatziki, 
pita broodjes en een Griekse salade. 

Koken met seizoensgroenten is altijd een goed idee: ze zijn  
lekkerder én goedkoper.  



30 

  

  

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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Wist u dit van Barger-Oosterveld??? 
Het aantal inwoners ieder jaar wat minder wordt?  
In 2012 waren er nog 3.250 inwoners, 5 jaar later, in 2017 waren er 3.075 en in 2022 hadden we 

nog 3.050 inwoners. Dat is dus in 10 jaar tijd met 200 inwoners gedaald. 

 

     Barger-Oosterveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 193 hectare land     

     (100 hectare is 1 km2).  
     De gemiddelde dichtheid van adressen is 368 adressen per km2.  

     Er wonen momenteel zo’n 1.245 huishoudens Barger-Oosterveld.  

 
Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor  
Barger-Oosterveld is de laatste jaren flink gestegen. In 2014 was de gemiddelde WOZ- 

waarde nog zo’n € 192.000,- en in 2020 is deze gestegen naar zo’n € 228.000,- 

 
Vorig jaar waren de leeftijdsgroepen in Barger-Oosterveld als volgt verdeeld:  

0-15 jaar 450 personen; 15-25 jaar 375 personen;  25-45 jaar 610 personen;  45-65 jaar 
940 personen en we telden 675 65-plussers! 

 

Vorig jaar was 43%  van de inwoners ongehuwd, 46% gehuwd, 6% gescheiden en 5% verwe-

duwd. 
 
Uit de gezondheidsmonitor blijkt dat van de inwoners van 20 jaar en ouder: 
40% elke week een sport beoefent. Dat 85% regelmatig alcohol drinkt en dat 17% rookt. 
Ook blijkt uit de monitor dat 58% van deze mensen overgewicht heeft en dat maar liefst 

18% mantelzorger is. 

 

Ook blijkt dat in de leeftijdscategorie 18-65 jaar (2.375 inwoners), 85% in goede gezondheid 
leeft. Bij de 65-plussers (675 inwoners) is dat 70%.  In de leeftijdscategorie 18-65 jaar is 17% lang-
durig ziek. Bij de 65-plussers is dat 46%. 

 

En wist u dat het percentage koopwoningen 
in Barger-Oosterveld op 81% staat? 

Het percentage huurwoningen is dan vanzelf-
sprekend 19%.  
 
En wist u bijvoorbeeld ook dat 83% van onze 
huizen voor het jaar 200 is gebouwd en 17% na 
het jaar 2000? 
 

 
 

 

Allemaal leuke weetjes… wilt u nog meer interessante informatie over Barger-Oosterveld lezen? 
Dit kunt u vinden op:  
 

www.allecijfers.nl/buurt/barger-oosterveld-emmen 
 

De gegevens zoals boven vermeld komen van de Kamer van Koophandel, van de UWV, van het 
Kadaster, van de RDW, van het RIVM…  En nog veel meer instanties... 
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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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       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.  

Naoberhulp 
 Ze zijn er op tijd, de beide jongens. Vanmiddag 
is het zover en nu komen ze iets eerder dan 
normaal op zaterdag. Buurman Alle gaat een 
paar berken omhalen. Er waren door de storm 
een paar van die bomen gevaarlijk gaan over-
hellen en ze zijn zo groot dat je ze over je heen 
kunt krijgen als je er net onderdoor loopt naar 
de wei. En dan is Alle er, samen met Anja, want 
klussen doen ze vaak samen. Alle hanteert de 
zaag met verve. Hij heeft vaker met dit bijltje 
gehakt, dat zie je zo. Het laatste jaar van Mark 
zijn er ook al wat bomen omgezaagd door va-
der en zoon en nu ging het net zo. Gerhard en 
Rick verleenden hand- en spandiensten en met 
hulp van wat touwen om de bomen de goede 
kant op te laten vallen lag de boel na een paar 
uur plat. Wim gaf aanwijzingen, zelf zagen kan 
niet meer maar hij heeft wel een goed oog hoe 
hij het zou doen.  Alle is een man van de prak 

 
tijk. We zijn heel blij met zo’n buurman. 
Als we later tevreden terugblikken op een ge-
slaagd bomenzagen komt hij ook nog met een 
stuk aanrechtblad aan om de opening die naast 
het nieuwe fornuis was ontstaan op een profes-
sionele manier te dichten. 
 
Operatie bomenzagen geslaagd!  

Egbert Zijlstra uit Barger-Oosterveld 
Nederlands Kampioen! 

Van 27 t/m 29 mei 2022 werden de NK Atletiek Masters gehouden in Harderwijk. Egbert Zijlstra, 
woonachtig in de Bargies, werd (en bleef daarmee) Nederlands kampioen op de 10.000 meter! 

De 72-jarige Egbert Zijlstra, moest daarvoor  
tijdens deze loop een prachtig gevecht leveren  
met Cees Stolwijk. Zijlstra: ,,Cees wist vooral in de 
eerste helft van de wedstrijdrace dat ik mij vol 
moest geven om hem te volgen. De doorkomst-
tijd op de 5 km was voor beiden 19 minuten en 45 
seconden, maar na ongeveer 7 km kon ik steeds 
iets meer afstand van hem nemen en won uitein-
delijk met ongeveer 120 meter voorsprong deze 
wedstrijd. Ik deed dat in een eindtijd van 39 minu-
ten en 19 seconden. Dit was voor mij de tweede 
keer dat ik Nederlands kampioen op de 10 km 
baan werd, maar nog mooier was dat ik het ook 
het Nederlands record weer in handen heb”. 
 
Gefeliciteerd Egbert met deze geweldige prestatie! 

Foto: Egbert Zijlstra loopt hier nog een beetje in 
de luwte van tegenstander Cees Stolwijk, maar 
zal in de slotfase weglopen en de titel in de 
wacht slepen. (eigen foto) 

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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Noot van de redactie: we proberen de dorpskrant nog vóór deze datum bij iedereen bezorgd te 
hebben. Indien dit niet is gelukt hopen we dat dit bericht u op een andere manier heeft bereikt.  
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  Kinder en zo! 

VUURTOREN KNUTSEL 
 
 
Wat heb je nodig: 
Keukenpapierrol, Verf, Water, Penseel, Waxinelicht 
op batterijen, Schelpen, Zand, Lijm, Bord of kar-
ton. 
 
Schilder de rol rood en wit zoals op de foto. Maak 
mooie brede rode stroken die omhoog lopen. Ook 
raampjes en een deur kun je erop schilderen. Dan knip 
je de rol boven en onder een aantal malen in. Vouw de 
stukjes karton (flapjes) aan de bovenkant naar binnen 
en de stukjes aan de onderkant naar buiten. Aan de 
onderkant plak je de flapjes vast aan een stuk karton of een bord, zodat de toren goed bli-
jft staan. In de bovenkant druk je nu het waxinelichtje. Niet te diep, de bovenkant moet 
ongeveer gelijk zijn aan de bovenkant van de toren. Zorg dat hij goed klem zit. Maak van 
zand en schelpen om de toren een leuk landschap. Lichtje aan… klaar! 

Zoek de woorden 

 
Heb je ze gevonden? Streeep ze dan 

door en maak van de overgebleven  
letters een woord..  

 
Bal– emmer—kasteel — hotel — boot — 
schepjes — wandeling — duinen —strand 
— zon — bikini — grens — ys — huisje — 

sorbet — schelp — tent —zwemmen 

Paar mopjes 
 

Jantje komt thuis met een heel slecht rapport.  
Tegen zijn vader zegt hij: ‘Blijf maar lekker zitten 

hoor pap! Ik blijf ook zitten’.  
 

 ‘Dokter ik denk dat ik een bril nodig heb’. ‘Dat 
denk ik ook mevrouw, u staat in de snackbar’. 

 
Hoe klinkt de bel van een dom blondje? 

Dom Dinggg... 
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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. 

Julia van 8 en een half jaar heeft gewonnen!  

Gefeliciteerd, 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


 


