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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 12 en 20 november 2022. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 
 

         24 oktober 2022 

 
      We ontvangen de kopij het 
      liefst via mail:  
 

          dorpskrant.bo@gmail.com 
   
     

Oktober 
01 Eagles Legacy Melody 
20 Bingomiddag SBO e.o. 
22 Highway to Halloween  V Melody 
27 Gezellige middag SBO e.o. 
 
 

November 
17 Bingomiddag SBO e.o. 
19 Voltage 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 

 JAARGANG 40, NUMMER 4         September 2022 

BARGER-
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Voorwoord 3 
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Nieuws van de SBO 7 
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Puzzel 11 

Nieuws van OCBO 13 

Ene drinken met... 14   

Vrogger 17 

OBS Op ‘t Veld 19 

De Zonnebloem 21 

St. Gerardusschool 23 

Leuk / stom 25 

Club Onbeperkt 27 

Recepten  29 

Heel veel vragen aan… 31\ 

Nieuws van ‘t Schoolpad 33 

Toneelvereniging 33 

Ondernemend  

     Barger-Oosterveld 35 

Oproep Flintenkoor 35 

Kinder & zo 36 

Kleurplaat 37 

Winnaar kleurplaat 38 

Verenigingen e.d. 39 

Inhoud 
Beste lezers van de Dorpskrant, 
 
Ten tijde van het opstellen van deze Dorpskrant lijkt het alsof 
de herfst staat te popelen om te beginnen. Fikse regenbuien, 
vallende blaadjes en de warme sokken kunnen al weer uit de 
la. Laten we hopen dat we toch nog wat nazomerse daagjes 
krijgen…  
 
In deze krant o.a. een oproep van Club Onbeperkt. Normaal 
gesproken plaatsen we het liefst alleen maar berichten die 
heel specifiek betrekking hebben op Barger-Oosterveld maar 
dit is zo’n geweldig initiatief dat we hier graag een uitzonde-
ring maken.  Club onbeperkt organiseert feestavonden voor 
mensen met een verstandelijke beperking.  Meer details leest 
u op pagina 27. 
 
Er zijn op dit moment wat probleempjes omtrent de bezor-
ging van de Dorpskrant. We hopen deze opgelost te hebben 
op het moment dat de krant klaar is om verspreid te worden. 
Mocht dat niet zo zijn dan zullen we u via de sociale media 
kanalen hierover berichten. 
 
Veel leesplezier! 
 
De redactie. 
Lizette, Antje, Guusje en Sophie. 

mailto:gringhuis@hotmail.nl
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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 
De vakanties zitten er weer op.  
Dat betekent dat we weer actief aan de slag 
moeten met de diverse onderwerpen die om 
een vervolg vragen. Wat staat ons in de ko-
mende periode te wachten? 
 
Belangrijk onderwerp is de toekomst van de 
Rondweg en in mindere mate die van de 
N862 (de weg Emmen/Klazienaveen). Wat 
de Rondweg betreft wachten ons nog stevi-
ge discussies met de Provincie over de ont-
sluiting van Barger-Oosterveld. De Provin-
cie wil de Meerdijk sluiten zonder een goed 
alternatief te bieden.  
 
Wat de N862 betreft zijn we met de focus-
groep gekomen tot 3 alternatieven. Deze al-
ternatieven worden in dit najaar getoond op 
inloopmiddagen/avonden. Iedereen kan 
dan zijn commentaar leveren. Het is daarna 
aan de Focusgroep, waar ook Plaatselijk Be-
lang in zit, en aan de Gemeente om tot een 
definitief plan te komen.  
 
Wat de Rondweg betreft geldt dezelfde pro-
cedure maar er zijn nog geen uitgewerkte 
plannen. De inloopmiddagen/avonden ko-
men maar wanneer is nog onduidelijk. 
 
De gesprekken over de Biovergister op het 
terrein van de GZI lopen nog. We voeren 
die gesprekken samen met onze overleg-
partners uit Nieuw Dordrecht en Oranje-
dorp. 
 
Wat de bouwlocaties betreft zien we nu al-
leen activiteiten bij de bouw van apparte-
menten op de locatie van de Flinthoek.  
De bouw van extra woningen aan de Tra-
den gaat definitief niet door. 
De situatie Boogie Bar en Halfweg is wat 
ons betreft onbevredigend.  We willen ons 
dan ook inzetten om hier e.e.a. te bevorde-
ren. Ook het plan Zwart is na vele jaren 

voorbereiding nog steeds niet rond. Jam-
mer, er is behoefte aan woningen/kavels in 
Barger-Oosterveld! 
 
Het vervolggesprek over de snelheids-
beperkende maatregelen moet nog plaats-
vinden. Helaas kon het geplande gesprek 
geen doorgang vinden. We willen graag 
maatregelen bij  de kruising Oosterveldse-
straat/Splitting en het aanbrengen van 50 
km op de Oosterveldsestraat zodat het  
iedereen duidelijk is dat daar ook de 50 km 
limiet geldt.  
 
De renovatie van de Majellastraat en de  
St. Gerardusstraat zal binnen een jaar 
plaatsvinden. De Gemeente heeft toegezegd 
dat alle betrokken bewoners tijdig worden 
gewaarschuwd. 
    
We zijn als bestuur ook doende om ons le-
denbestand te updaten en het te realiseren 
op het huidige niveau van de computertech-
niek zodat het eenvoudiger wordt om het te 
gebruiken en te actualiseren. 
 
Zoals U kunt lezen valt er in de komende 
periode genoeg te doen.  
Mochten er nu nog wensen/vragen zijn dan 
horen we die graag. 
 

 
Leo Mangnus 
Secretaris Pl. Belang 
leomangnus@live.nl 



6 

  

  

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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Na de hele warme zomermaanden juli en  
augustus is het eindelijk zover dat we  
onze activiteiten weer kunnen opstarten. 
Om te beginnen hadden we op donderdag  
1 september onze jaarlijkse fietsmiddag. 
Er was veel animo voor deze fietsmiddag en 
samen met het prachtige weer,  is het een hele 
mooie dag geworden. Er was door de heren 
Henk Zwart, Jo Bos en Henk Harkema een 
mooie fietsroute uitgezet, die later nog enkele 
malen door hen is gefietst en onderweg nog 
werd aangepast. De lengte van de fietstocht 
zou ongeveer 40 km. zijn. Tiny Bos had, zoals 
meestal met onze fietsmiddagen, een huifkar 
gehuurd waar ook de leden die om wat voor 
reden niet kunnen meefietsen, toch mee kun-
nen deze dag.  Tegen lunchtijd was er een tus-
senstop bij Poolshoogte in Odoorn. Hier kreeg 
men krenten-wegge en koffie of thee.  

Ben en Annie genieten van hun  beker ijs met slagroom. 

 
Aan het eind van de fietstocht kwamen we uit 
bij de Serre. Leden die niet hadden gefietst of 
mee waren geweest, konden zich wel opgeven 
om mee te eten in de Serre.  We zaten uiteinde-
lijk met 62 leden aan tafel te genieten van een 
drie gangen menu. Het was een gezellige afslui-
ting van een hele mooie sportieve dag! 

In juni waren Bertus en Annie Gepken 60 jaar 
getrouwd.  Onze voorzitter, Henk Harkema 
heeft het paar een mooi boeket bloemen ge-
bracht en hen namens het bestuur van harte 
gefeliciteerd,. 

 

Op 9 september is mevr. Muter-Heijne 90 jaar 
geworden. Twee bestuursleden zijn ‘s morgens 
even namens het bestuur op de koffie geweest  
 

De jarige mevrouw Muter met bestuurslid Henk Zwart. 

 
 
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 
Nou, hebben 
jullie een fijne 
vakantie ge-
had? Aan het 
weer heeft het 
vast niet gele-
gen want het 
was over het 
algemeen geno-
men super 
maar zo af en 
toe eigenlijk 
wel wat te 
warm vooral 

als ik naar buiten moest. Dat lopen op die hete 
stenen, die gloeiend hete putdeksels en het asfalt 
op de wegen en fietspaden was niet te doen voor 
mijn poten. Dan denken jullie vast van ga dan op 
de grasstroken of door de bermen lopen wat ik 
natuurlijk wel begrijp maar ik als drs. Hond is 
geleerd op de Geleidehondenschool dat ik dat 
niet mag omdat een Blinde Baas of Vrouw dan 
zich niet kan oriënteren. Mijn Baas Harrie heeft 
daar totaal geen probleem mee maar ja jong ge-
leerd is oud gedaan en als wij onze jaarlijkse con-
trole krijgen van de instructeur van KNGF Gelei-
dehonden worden wij op onze poten/vingers 
getikt ben ik bang dus houd ik mij maar aan wat 
mij geleerd is. Als ik met de Baas op pad ben doe 
ik natuurlijk best wel eens iets wat eigenlijk niet 
mag maar als er een instructeur van KNGF Gelei-
dehonden mee loopt (zo’n man met een voor mij 
herkenbaar embleem op zijn shirt of jas heeft) 
doe ik alles zo als het moet want ik weet best dat 
deze dan op ons let hoor. Als het Vrouwtje met 
mij loopt loop ik ook gewoon op de stenen of het 
asfalt omdat ik dat gewend ben. De Baas en IK 
zijn in de laatste week voor de zomervakantie 
naar de locatie aan de Veldlaan gelopen waar de 
nieuwe werkplek van de Baas nu is en dat bete-
kent dat wij om 7 uur de deur uit moeten om op 
tijd op het werk te zijn zo dat hij alles rustig kan 
opstarten, een beetje bij kan komen van de wan-
deling en er voor zorgt dat mijn waterbak gevuld 
is. Het is precies 40 minuten lopen waar ik totaal 
geen probleem mee heb, voor de conditie en het 
gewicht van Mij en die van de Baas is dat een 
goede zaak maar ik doe dan ook een tukkie als 
wij binnen zijn hoor. Het was in die week ook 
heel erg warm wat ‘s morgens geen probleem 
was maar ‘s middags was het niet te doen om 

terug te lopen en heeft het Vrouwtje ons met de 
auto opgehaald. Die werkplek kan niet in de 
schaduw staan (letterlijk, we zitten nu aan de 
zonkant) bij die aan het Stadionplein ( daar was 
het kantoor aan de schaduwkant) en de Baas 
noemt het een hok zo baalt hij er van. De deur 
naar de gang moet open blijven om een beetje 
een goede doorstroming te krijgen van verse 
lucht en daar heb Ik op de 1e dag dat wij daar 
zaten al gebruik/misbruik van gemaakt. Ja ja, 
toen de Baas dus even niet oplette (hij ziet me 
toch niet )en zijn ziende collega’s hun aandacht 
bij het werk hadden greep Ik mijn kans om stie-
kem de ruimte uit te sluipen zo dat Ik in de kan-
tine kwam waar ik even lekker heb lopen strui-
nen. Mijn pech was dat het Vrouwtje er ook even 
moest zijn om de Baas zijn bureaustoel te bren-
gen en mij betrapte toen ik mijn ontdekkings-
tocht deed. Bij de receptie zag ze mij dus nam ze 
mij weer mee naar de Baas zijn werkplek wat ik 
echt wel jammer vond. Het Vrouwtje zij dat hij 
mij beter in de gaten moest houden want zij is 
bang dat als ik nogmaals de kans krijg ik mis-
schien wel door de automatische schuifdeur naar 
buiten loop en dat ik mijn halsband om moet 
houden waar een penning aan zit met wat ik 
voorstel + het telefoonnummer dat ze kunnen 
bellen als iemand mij ergens buiten tegen komt. 
Ik snap het probleem niet zo, het schijnt gevaar-
lijk te zijn.  Na de vakantie (het was nog steeds 
mooi weer om te lopen) was het best wel afzien 
om tegen een uur of 7 richting het werk van de 
Baas te gaan omdat het tijdens de vakantie alle-
maal niet zo vroeg hoefde en het was me een par-
tijtje warm daar op de werkplek jo. Ik heb ook 
nog een paar keer geprobeerd om weg te sluipen 
wat mij ook nog gelukt is als er collega’s van de 
Baas binnen kwamen waar ik dan stiekem ach-
teraan liep als zij naar de gang gingen en dan 
ging ik voor de balie in de kantine staan om te 
gluren naar het Vrouwtje die daar aan het werk 
was. Haar collega’s verraden mij dan zodat ik 
hup terug moest naar de Baas. Om dit ondeugen-
de gedrag van mij tegen te gaan wordt er gepro-
beerd een traphekje voor de deur te plaatsen wat 
natuurlijk voor mij niet hoeft want ik vind het 
wel leuk om als ze even niet opletten op pad te 
gaan.  Zo, dat was het dan weer voor de-
ze keer en Uppie (Ik dus) gaat maar eens 
even een tukkie doen.  
                          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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Woordzoeker 

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: 
De redactie wenst u een fijne zomervakantie  

De winnaar is:  Merlijn Funke Gefeliciteerd!  U kunt uw prijsje ophalen bij de Barnstee. 
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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 



13 

 
 

BARGER-OOSTERVELD op WIEL'N 

 
In het centrum van Barger-Oosterveld werd zondag 11 september het evenement 

“BARGER-OOSTERVELD op WIEL’N” gehouden. De organisatie was in handen van de 
Oldtimer Club Barger-Oosterveld (OCBO). 

 
De club is in 2008 opgericht, nadat twee jaar eerder ter gelegenheid van de festiviteiten 
rond het honderdjarig bestaan van de Sint Gerardus Majellakerk enkele oldtimers voor 
de kerk werden geëxposeerd. Inmiddels heeft OCBO ongeveer 60 leden, die samen te-
gen de 100 verschillende voertuigen presenteren. Het gaat om auto’s, motoren, tractors, 
bromfietsen en legervoertuigen, die grotendeels ook door de leden zelf gerestaureerd 
zijn.  
 
Regelmatig zijn veel van deze voertuigen op allerlei evenementen in de regio en bijvoor-
beeld op Koningsdag in Barger-Oosterveld te bewonderen. OCBO was daarom extra blij 
en trots dat “BARGER-OOSTERVELD op WIEL’N” na alle corona-ellende weer kon 
worden gehouden. In het centrum van ons dorp werden op 11 september tal van oldti-
mers tentoongesteld. Zowel leden als niet-leden van de ver-
eniging waren welkom om dit te doen.  
 
Voor bezitters van dit soort voertuigen was dit een bui-
tenkansje om hun auto of ander motorvoertuig aan een 
groot publiek te showen. Deelname was gratis. Ook be-
zoekers hoefden geen entree te betalen.Wij als OCBO 
vonden het een groot succes en voor herhaling vatbaar. 
 
Tekst: deels Bennie Wolbers en deels OCBO. 

Nieuws van OCBO 
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Ene drinken met... 

‘ Multipla Forward, Henk, Willie, Jans’   
 
Via Facetime heb ik het interview met Henk, Willie en Jans die meedoen aan de Carba-
gerun. Op het moment van het interview zitten de Fiat Multipla liefhebbers met hun Ita-
liaans raspaardje in Bosnië. “Die borrel hou je nog tegoed als we weer in Barger-
Oosterveld zijn!!” roept Jans Haitel voor de telefoon. 
 
Hoe is jullie vriendschap ontstaan?  
In het café van St. Louis (wat nu Melody is) kwamen Jans en Willie wekelijks aan de bar 
bij Henk een biertje drinken, en van daaruit hebben ze veel avonturen beleefd. 
 
Waar spreken jullie het meeste af?  
Bij elkaar thuis of in Melody. 
 
Wat is het allerleukste moment dat jullie hebben meegemaakt met z’n drieën?  
De Barrel Challenge & de Carbage Run. Het is één groot avontuur met heeeeel veeeeel 
lol onderweg. 
 
Kunnen jullie uitleggen wat de Carbagerun precies inhoudt? 
Een fantastische Road Trip van 5 dagen in een oude auto uit het jaar 2000 of daarvoor en 
deze mag maximaal € 500,- kosten. Deze oude barrel brengt je over de mooiste wegen 
van Europa en langs de meest bijzondere plekken. Het gaat niet om snelheid, maar om 
creativiteit, gekkigheid en veel lol onderweg in prachtig gepimpte auto’s.  
Elke dag krijg je tijdens de 500 
km lange rit opdrachten mee en 
hiermee kun je punten halen 
voor de eindoverwinning.     
Gemiddeld ben je vanaf 8 uur ’s 
morgens zo’n 12/13 uur per 
dag onderweg en beleef je door 
de opdrachten de mooiste 
avonturen die ’s avonds op de 
camping met de mede runners 
en onder het genot van een 
biertje met veel fun worden be-
sproken.  
 
Dit jaar ging de reis vanaf Oos-
tenrijk naar Kroatië, Bosnië, 
Montenegro, en daarna weer 
via Kroatië terug naar de finish 
in Oostenrijk.  
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Dilemma's! 
 

Fiat MultiPla of Ford?  
MULTIPLA! 

 
BBQ-en of Uit eten?  

BBQ 
 

Rolling Stones of Geheime zender?   
STONES 

 
Bier of water?  

BIER 
 

Carbagerun of Barrelchallenge?  
CARBAGE RUN 

 
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 

Zijn jullie vaker op vakantie geweest met z’n drieën?  Zo ja, waarheen?  
Eén keer met z’n drieën een motorvakantie gehad naar Oostenrijk en we zijn een keer 
met de drie gezinnen een week naar een camping in Callantsoog geweest. 

 
Welke opdracht van de Carba-
gerun was het moeilijkst, maar 
is toch gelukt? 
Van de totaal acht bijna 
“onmogelijke” opdrachten die 
we deze week hadden hebben 
we er drie gehaald.  
De moeilijkste was het vinden 
van een blikje Cockta 
(Sloveense frisdrank, waarvan 
het blikje niet meer gemaakt 
wordt) met een zo oud mogelij-
ke houdbaarheidsdatum.  
 
Enkele andere lastige en niet 
gehaalde opdrachten waren: 
zoek een paar Crocs schoenen 
die geproduceerd zijn in Bosnië, 
of vind een muntstuk van 1 
Duitse Mark in Montenegro, of 

lever één teamlid af bij de finish met één been rechtstandig) in het gips. De laatste op-
dracht hebben we geprobeerd zelf te doen, maar we hadden te weinig sneldrogend gips 
gekocht bij een bouwmarkt in Kroatië. 

 

Wat missen jullie in Barger Oosterveld? 
Een echt BBQ restaurant met live cooking, 
want dat vinden we zo mooi en lekker!! 
 
Welke evenementen willen jullie terug-
zien in Barger-Oosterveld?  
Een Boogie Bar of St. Louis Reünie 
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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 

Poëziealbum 
 

Poëziealbums, ook wel uitgesproken en ge-
schreven als poesiealbum, zijn van alle tijden. 
Het schrijven van poesiealbums is ontstaan in 
1850, dus al 140 jaar. Vooral meisjes waren en 
zijn er mee bezig. In bijna ieder gezin kwam 
men ze tegen. Er werden de mooiste gedichtjes 
ingeschreven en vaak voorzien met mooie ge-
kleurde plaatjes. Ik meen te weten dat er zelfs 
ergens een museum aan gewijd is. Tegenwoor-
dig is er ook een alternatief waar ook jongens 
aan mee doen, nl zogenaamde ‘klasgenoten 
boekjes’ 
 
Bij ons thuis was vooral mijn jongste zusje Ida 
er mee bezig. Toen ze ermee begon wilde ze dat 
al haar broers en zussen er wat in moesten 
schrijven. Ze heeft dat albummetje nog steeds 
zij het enigszins wat verfrommeld maar toch. 
Toen ze hem laatst nog eens voor de dag haalde 
zag ik tot mijn verbazing ook een bijdrage van 
mijzelf in dat boekje. 
Waarschijnlijk is daarmee mijn schrijverstalent 
begonnen! 

 

 
Zie hieronder als volgt, 62 jaar geleden. 
 
Lieve Ida 
 
Ida is een lief meisje 
Ze heeft een klein hondje 
Die geeft ze iedere dag een kusje 
Op zijn kleine mondje 
Maar nu is het hondje weggegaan 
In haar ogen blinkt een traan   
Ida je zult je hondje nooit meer zien 
Maar je krijgt wel weer een nieuwe misschien 
Vraag het je vader maar 
Dan komt het wel weer voor elkaar 
 
Dit album behoort aan mij, 
zolang ik hoop te leven. 
Ida is mijn naam, 
al bij mijn doop gegeven. 
Wösten is de naam van mijn vaders stam.  
Barger-Oosterveld is de plaats waar ik ter  
wereld kwam.  
En iedereen die in dit album schrijft,  
moet zorgen dat het netjes blijft. 
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Ook zo’n hoge energierekening? 
Gevelisolatie is de oplossing! 

 
Ook voor al uw stukadoorwerk 
Moet u bij HARRIE BERKEN zijn! 

 
De Traden 68 

7826 HH  Emmen 
Tel: 06 22428712 

info@hpb-gevelisolatie.nl 
 

www.hpb-gevelisolatie.nl 

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

Dorpskrant.bo@gmail.com 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 
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“Verander van leefstijl door  
gezonde voeding & beweging” 

 

Als voeding en beweginscoach begeleid ik mensen met ge-
wichtsproblemen. Maar ook voor andere vragen m.b.t. voe-
ding en beweging kunt u bij mij terecht. Neem contact met mij 
op voor een gratis kennismakingsgesprek! 
  

Marieke, Barnar 26 
Tel. 06-30373947 

info@mariekevoedingenbeweging.com 
www.mariekevoedingenbeweging.com 

 Kapsalons van Veen 
                     dames & heren 

 
 
 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 

  

Bel voor een afpraak: 

 0591-622090 
 
 

  Kapsalons van Veen 
  Splitting 44a 

  7826CN Emmen 
  Barger-Oosterveld 
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De Zonnebloem 
Nu de vakanties zo langzamerhand allemaal 
voorbij zijn, kan er weer een bijdrage voor de 
Dorpskrant worden gemaakt.  
Wat hebben we  in de afgelopen tijd allemaal 
gedaan? 
 

Eerst was er op 1 juni de huifkartocht naar het 
Bargerveen. Ondanks een buitje af en toe in 
de ochtend was het toch een geslaagde dag.  
Voor velen was het een poos geleden dat ze in 
het Bargerveen waren geweest en ook de 
tocht er naar toe was een belevenis.  Herinne-
ringen werden opgehaald en stoere jeugdver-
halen kwamen ook los. 

Daarna hadden we in juli onze jaarlijkse pick-
nick/barbecue. Ook dit keer in/bij de kantine 
van SVBO. De kantine was door de vrijwil-
ligers “zonnebloemig” versierd.  
De koffie of thee met wat lekkers smaakte pri-
ma en  het creatiefste deel van onze vrijwil-
ligers had weer een spetterend optreden voor-
bereid.  
 
Evert, Henk en Kap hebben de lekkere braad-
worsten, speklappen enz. van slagerij Stanne-
veld weer mooi bruin gebakken  en dankzij de 
medewerking van Marietje en Bennie achter 
de bar konden we de gasten een lekkere en 
gezellige middag bezorgen.  Bedankt voor de 
fijne medewerking iedereen ! 
 
 

12 September was het 
weer de Nationale Zie-
kendag.  Ter gelegen-
heid hiervan én om te 
laten weten dat we aan 
hen denken, hebben 
we onze gasten die 
hiervoor in aanmer-
king kwamen een bloe-
metje bezorgd. De 
meesten waren blij ver-
rast. 
 

Om dit alles te finan-
cieren hebben we o.a. 
ook Zonnebloemloten 
verkocht.  De trekking van deze landelijke 
loterij is op 10 oktober. De uitslag komt in de 
volgende Dorpskrant en komt ook in de Barn-
stee aan het prikbord te hangen.  Houdt u zelf 
deze uitslag in de gaten? Vorig jaar stond de 
uitslag in de kerstbijlage. Als ik de nummers 
bekijk, moeten er 3 prijzen in Barger Ooster-
veld zijn gevallen.  Zonde als die niet worden 
opgehaald!  Achterop de loten staat waar je de 
trekkingslijst ook kunt vinden. 
 

De uitslag van de Rabo Clubactie is nog niet 
bekend. Hopelijk hebt u, als u lid bent van de 
Rabobank, tussen 5 en  27 september ook op 
ons gestemd!?   
 
Mocht u dat gedaan hebben, heel erg bedankt.  
Het helpt ons onze activiteiten te kunnen blij-
ven organiseren. 
 
 

Met zonnige Zonnebloemgroet,  
 
Tilly Mangnus,   
secretaris Zonnebloem  
afdeling Barger Oosterveld 
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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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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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 VIND IK 

leuk!   

VVBO & SVBO 

Eigen dorpsfotograaf (Grads Heijne!) 

Palmbomen en olijfbomen in de tuin 
(vakantiegevoel) 

Beachvolleybal Ermerstrand 

‘Ons kent ons’ in Barger-Oosterveld 

RUST 
ZON 
VAKANTIE 

SAUNA 

Opgeruimde tuin/huis 

M
ERCEDES 

Mijn vrouw Reinalda en dochter Lisa ... 

KEES GEEFT HET STOKJE DOOR AAN ROBERT HOF-

FARD, DEZE TOPPER IS 50 JAAR GEWORDEN EN ZIJN 

STUKADOORSBEDRIJF BESTAAT  25 JAAR! 

MET: KEES BOS! 
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De Veen Bouw 

Emmen 

Metsel-Lijm-Tegel 
& Timmerwerken 

06-15680341 

deveenbouw@gmail.com 

De veenbouw Emmen 
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Voor leden is het gebruik van onze eigen aula gratis. 
 

Alle jaarbedragen zijn aangepast en verhoogd. 
 

Pakket 1: € 2.000,-        Pakket 2:  € 3.500,-     
18 jaar €      20,-        18 jaar  €      30,-         
26 jaar €      60,-            t/m 65 jaar   €      95,-          
t/m 65 jaar €      60,-            Daarna  €      45,-     
Daarna €      30,-            
 

                Pakket 3:  € 4.000,-            Pakket 4:   € 5.000,- 
                18 jaar  €     35,-     18 jaar €     55,-   
                t/m 65 jaar     €   100,-         26 jaar €   130,- 
                Daarna   €     55,-          t/m 65 jaar €   130,- 
    Daarna €     65,- 
  
 

Het is mogelijk om vanuit het Zalencentrum Dordt aan de 
Vastenow 3 uw begrafenis of crematie in zijn geheel te rege-

len. Tevens is het mogelijk om vanuit hetzelfde Zalencen-
trum een technische crematie te verzorgen. 

 

Leden informatie/registratie: Ledeninformatie/aulabeheer: 
G. Wisman, tel 0591 390270 J. Wever, tel 0591 390220 
b.g.g.  06 15698677 b.g.g. 06 29158160 
gerrit.wisman@ziggo.nl h.o.wever@planet.nl 
  

Alle informatie is ook te vinden op onze website:    
 

www.eertuwedooden.nl 

Begrafenis– en crematievereniging EERT UWE DOODEN 
Nieuw-Dordrecht/Barger-Oosterveld 

• Trouwreportages  
• Newbornfotografie 
• Cakesmashfotografie 

• Familiefoto’s 
• Portretfoto`s 

Hennie  
Huizinga  
Fotografie 

 
Zou je ook een fotoshoot willen, neem dan contact op 
via email of telefoon. 
 

Hennie Huizinga Fotografie 
Barnar  100, 2678 EX  Barger-Oosterveld 
Tel:  06 55774978        Email: ap.hennie@gmail.com 
 

Kijk ook op mijn facebook (huizinga-fotografie) op:      

www.huizinga-fotografie.nl 
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Recepten 
Pavlova met bosvruchten 
Deze pavlova is gemaakt van knapperig en bros 
gebakken eiwitschuim (dat nog zacht is van bin-
nen) en bedekt met mascarponeroom en verse 
bosvruchten! Het perfecte dessert om indruk te  
maken op gasten of familie en helemaal niet 
moeilijk om te maken. Geloof me, veel beter dan 
dit wordt het niet! 
 
I N G R E D I Ë N T E N  

5 eiwitten 
340 g fijne kristalsuiker 
250 g slagroom 
2 à 3 zakjes vanillesuiker (naar eigen smaak) 
1 tl vanille-extract 
250 g mascarpone 
125 g frambozen 
125 g bramen 
125 g blauwe bessen 
Garnering: poedersuiker en muntblaadjes 
 
B E R E I D I N G  

Verwarm de oven voor op 110 graden. Bekleed 
een bakblik met bakpapier. Klop de eiwitten stijf 
in een kom. Voeg een deel van de suiker toe zo-
dra het eiwit iets steviger is en daarna geleide-
lijk de rest van de suiker. Klop tot het eiwit ste-
vig is. Verdeel de meringue over het bakblik in 
een ronde cirkel. Bak circa 1,5 uur in het midden 
van de oven, tot de buitenkant van de meringue 
gedroogd is. Zet de oven uit en laat de merin-
gue in de oven afkoelen, dit kan ook een hele 
nacht. Klop de mascarpone los in een kom. Klop 
in een andere kom de slagroom lobbig met de 
vanillesuiker en het vanille-extract. Spatel de 
slagroom door de mascarpone. Leg de meringue 
op een mooi bord. Schep de mascarponeroom 
erop en strijk glad. Verdeel het fruit over de 
room en bestrooi met een beetje poedersuiker. 
Garneer met de muntblaadjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gehaktballen van  
Restaurant De Librije 
Dit zijn de lekkerste gehaktballen  
van de hele wereld. Of in ieder geval, de lekkerste 
die ik tot nu toe proefde. Het recept is simpel. 
 
De gehaktballen worden eerst krachtig aangebraden 
voor een mooi goudbruin korstje en vervolgens heel 
zachtjes gegaard in krachtige vleesfond. De fond 
vormt tevens een heerlijke jus voor over je aardappel 
of groente. De gehaktballen zijn super sappig en 
mals, maar toch ook lekker stevig.  
 

I N G R E D I Ë N T E N  
(voor 4 grote gehaktballen) 
400 gram rundergehakt 
2 eetlepels ketjap manis 
2 eetlepels grove mosterd 
1 tl cayennepeper 
2 kleine eieren 
80 g paneermeel 
3 el roomboter 
1 pot vleesfond (380 ml) of zelfgemaakte fond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B E R E I D I N G  
Meng alle ingrediënten (behalve de boter en de 
vleesfond) en kneed het gehakt met de hand tot alles 
goed gemengd is. Verdeel het in 4 porties en draai er 
ballen van. Laat de ballen afgedekt 30 minuten rus-
ten in de koelkast. Eventueel kun je er nog een uitje 
door snipperen. 
 
Verhit de boter in een braadpan en braad de ballen 
hierin rondom bruin aan. Schenk de fond erbij en 
laat de ballen onder af en toe keren, met de deksel 
schuin op de pan, in 45 minuten op laag vuur gaar 
worden. Lekker met wat gewokte spruiten en een 
gekookte aardappel. 

https://www.keukenliefde.nl/roerbak-spruiten-met-macadamianoten
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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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Heel veel vragen aan... 

 

1.Heb of had je een bijnaam? Lang geleden noemden ze mij Charley  

2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby’s en met wie deel je ze? Ik speel accordeon in 
een klein clubje en ik ben bezig met gitaarles; daarnaast ben ik lid van een kaartclub. 

3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je het toch weer mooi om 
terug te komen naar BO-veld? Afwisselend kamperen in Nederland. Na drie weken krijg ik 
heimwee; ik vermaak mij thuis ook prima. 

4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen? Investeren in een vakan-
tiehuisje in Nederland lijkt mij een goed idee. 

5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele partner…). Er zijn heel veel 
leuke Bargeroostervelders maar toch noem ik er één:  Sandy de Leeuw.  

6. Waarom vind je diegene zo leuk? Zij staat voor iedereen klaar met de Zonnebloem  

7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend of onbekend)? De Paus  

8. Wat zou je hem/haar vragen? Waarom heeft hij als ‘eerste vertegenwoordiger op aarde 
van onze lieve Heer’ het nog niet klaar gekregen dat de mensheid stopt met oorlog voeren 

9. Wat ligt er onder je bed? Een FAL 7,26 mm (vergeten in te leveren na militaire dienst.  

10. Wat is je lievelingsmaal uit BO-veld? Boerenschnitzel  

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

12. Waar kun je totaal niet tegen? Dramneuzen.  

      13. Meest sexy persoon uit BO-veld? Er zijn heel veel  
      sexy personen in Bargeroosterveld; maar met stip: Victoria S. 

      14. Leukste ervaring in BO-veld?  De buurtbarbecue  

      15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak? 
      Nondeju! 

      16. Het meest beschamende moment van je leven?  
      De eerste trouwdag vergeten (ik word hier nog altijd aan 
      herinnerd). 

      17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Het gejuich bij FC Emmen 
      bij het maken van een doelpunt.  

       18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld?  
       Hou je aan de vastgestelde snelheidslimieten van   
     30 km/h  binnen Bargeroosterveld en 50 km/h Oosterveldsestraat, 
       Splitting en Schansstraat). 

 

 

 

 

         

        19. Kunnen we je nog ergens voor wakker  
        maken? Een nachtelijke sterrenhemel met bijzon-
        dere astronomische verschijningen vind ik prachtig.  

       20. Aan welke Bargeroostervelder geef je het  
       stokje door en wat wil je hem/haar vragen? Ik geef 
       het stokje door aan Marjon Dekker en mijn vraag aan 
       haar is: hoe gaat het met de opvoeding van jullie hond? 
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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.  

In de ban van de Ararat 
 
Nadat onze eigen jongens uitvlogen gingen we 
regelmatig met Robin en Eva op pad.  
Je weet wel: een museumpje hier, een dagje uit 
met een cultureel tintje. Altijd gezellig en het 
smaakte naar meer.  Toen kwam de tijd dat we 
wel eens op onze buurjongens Frank, Tim en 
Daan pasten en ze ook wel dagjes met ons uit 
gingen. Er is heel wat aan cultuur te vinden  in 
de omgeving. Het Hunebedmuseum, gevange-
nismuseum, Drents museum, Museum Brands 
of gewoon een keertje naar de film. Nu zijn ze 
ouder en vermaken zichzelf. Alleen wat zo leuk 
is…  Frank en zijn vriendin Indi vroegen of we 
zin hadden om in hun vakantie nog eens naar 
het Drents Museum te gaan. Nu is er een specia-
le expositie over: In de ban van de Ararat,. 
Veel archeologische vondsten uit Armenië, het 
land waarvan we weten dat daar ooit de Ark 
van Noach land voelde na de zondvloed. Na-
tuurlijk gingen we.  Er was veel informatie en 
de jongelui vonden het allemaal heel interes-
sant.  Het meisje van Yde heeft ook een speciale 
plek gekregen met meer veenlijken die hier in 
Drenthe gevonden zijn.  Indi leek het heel eng 
maar ik liet haar eerst het mooi nagemaakte ge-

zichtje van het meisje van 
Yde zien en toen was  ze 
er door.  
 
Natuurlijk bewonderden 
we de Vaandeldrager van 
Rembrandt en daarna 
veel eigentijdse schilderij-
en. Het was voor het eerst 
dat we met kleine 
scootmobiel èn rollator 

op pad waren. Was handig met Frank er bij om 
de boel op te tuigen en later weer af te breken. 
 
Op de terugweg ging de auto vanzelf richting 
Oud Aalden toen we net als een vorige keer  in 
de tuin van het Hoes van 
Hol An aan de pannen-
koek gingen.  Ook zij 
vonden het een geslaagd 
uitje en het smaakte naar 
meer. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Hetty van der Kolk 

We zijn weer begonnen met de repetities! Met het motto ‘3 keer is scheepsrecht’ hopen 
we dat we u in maart volgend jaar toch echt het stuk kunnen laten zien waarvoor we nu 
de derde keer gaan repeteren…. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in! 

 
Zet het daarom goed in uw agenda, de voorstellingen zijn op: 

                          

 10, 11, 17 & 18 maart 2023 
 

   
Reeds gekochte kaarten blijven uiteraard geldig! 

    Meer hierover volg in één van de volgende Dorpskranten.   
Er zijn nog kaarten te koop bij Melody a € 8,50 

 (incl. koffie/thee/lekkers) 
 

Toneelvereniging Barger-Oosterveld 

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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Ondernemend  Barger-Oosterveld! 
In deze  rubriek stellen ondernemende barger-oostervelders zich aan u voor.  Zo vertellen ze  
over de werkzaamheden, achtergronden van hun bedrijf.    

Hallo, mijn naam is Evelien Kolker, getrouwd met Hein Kolker en mama van Emma en Stein. 
Na 21 jaar werkzaam te zijn geweest Bij Style Hairprofessionals, van leerling tot allround hair-
stylist, heb ik besloten om per 01-10-2022 mijn eigen kapsalon te beginnen aan de Bargerweg 60. 
 
Onder de naam     
 
 
 
 
Een leuke nieuwe uitdaging, waarbij ik zowel  
mannen, vrouwen als kinderen hoop te verwelkomen 
voor het knippen, kleuren of een permanent.  
U bent van harte welkom! 
 
Bel of app voor een afspraak en wie weet tot snel! 
 

Knippen &Zo 
Evelien Kolker  
Bargerweg 60 
7826 BR Barger-Oosterveld 
06-27925992 

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. 

Het Flintenkoor Emmen 
 

is op zoek naar 
 

gemotiveerde Bassen en Tenoren 
 

Wij zingen op de woensdagavond in de Barnstee 
Kom jij ons enthousiast koor versterken? 

Je kunt 2 keer vrijblijvend meezingen 
 

Voor info: hetflintenkoor@gmail.com  
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  Kinder en zo! 
Bijna iedereen gaat in de herfst wel eens een boswandeling maken met de familie. Dat klinkt misschien saai, maar 
als je goed kijkt zie je overal sprookjesachtige dingen die in de herfst tevoorschijn komen. Hier staan 4 
magische herfst verschijnselen om je volgende boswandeling een waar herfstsprookje te maken: 

 
Kabouterhuisjes, oftewel de rode paddenstoel met witte stippen. 
 
Elfenbankjes. Dit zijn ook een soort paddenstoelen en ze zijn zo genoemd 
omdat ze precies groot genoeg zijn voor een Tinkerbel om op uit te rusten tij-

dens een van hun boswandelingen.  
 
Herfstbladeren. Huh? Maar die komen toch gewoon van de boom? Volgens de meeste mensen 
wel, maar sommigen zeggen dat tussen alle herfstbladeren ook vleugels zitten van boselfjes. 
Hun oude vleugels vallen, net als bladeren, in de herfst uit zodat ze in het voorjaar weer 
mooie nieuwe vleugels kunnen groeien. Het verschil tussen herfstblaadjes en elfenvleugels zijn 

helaas niet met het blote oog te zien, maar als je de mooiste herfstbladeren (en misschien 
elfenvleugels) verzamelt, kun je er een mooie magische herfstkrans van maken! 
 
Een heksenkring. Dit is een kring van paddenstoelen. Volgens de Engelse verhalen zijn deze 
kringen gemaakt door feeën die ‘s nachts op die plek hebben gedanst.  

 
DIKKE VETTE TIP: In Drenthe zijn heel veel verschillende kabouterpaden te lopen. Een kabouterpad is een 
route door het bos waar je met rode puntmuts en rugzakje op zoek gaat naar kaboutersporen en opdrachtjes 
uitvoert. Aan het eind krijg je een echt kabouterdiploma! Belangrijk: Check van tevoren waar je je rugzakje en 
opdrachtjes kan ophalen!! In Exloo heb je zelfs een heel Kabouterland! Superleuk voor in de herfstvakantie!  

Woordzoeker 

Verbind de stippen! 

Doolhof 
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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. 

Wat heeft Milou er een prachtige plaat van gemaakt! Hier word je toch heel vrolijk van! 
Gefeliciteerd Milou, 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 
 

“Het Flintenkoor” gemengd zangkoor  
Locatie repetities: de Barnstee, Barnar 5 
Info: hetflintenkoor@gmail.com 
  

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
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