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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, de Kerst-editie,  
verschijnt tussen 10 en 18 december 2022. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 
 

 21 november 2022 

 
 We ontvangen de kopij het 
 liefst via mail:  
 
 
                

             dorpskrant.bo@gmail.com 

November 
 

17 Bingomiddag SBO e.o 
19 Sinterklaasfeest! Cult. Commissie 
19 Voltage Melody 
 

                                         December 
07 Kerstbingomiddag SBO e.o. 
15 Kerstmiddag SBO e.o. 
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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  

 JAARGANG 40, NUMMER 5         November 2022 

BARGER-OOSTERVELD 

 

Agenda 2 

Voorwoord 3 

Plaatselijk Belang 5 

Nieuws van de SBO 7 

In de Beugel 9 

Nieuws van ‘t Schoolpad 11 

St. Gerardusschool 13 

Culturele Commissie 14 

Vrogger 17 

OBS Op ‘t Veld 19 

De Zonnebloem 21 

Sinterklaasfeest 23 

Sinterklaasverhaal 25 

Recept 29 

Puzzel 31 

Toneelvereniging 33 

Taart voor de Trans 33 

Oud-Barger-Oosterveldse 

schrijft thriller 35 

Kinder & zo 36 

Kleurplaat 37 

Winnaar kleurplaat 38 

Verenigingen e.d. 39 

 

 

 
Beste lezers van de Dorpskrant, 
 
We zijn alweer in de tweede helft van november  
beland. Nog even en het is weer tijd om de kerstboom 
te versieren of om oliebollen te bakken…  
maar eerst komt: Sinterklaas! 
 
In dit november-nummer staat een leuk en spannend 
sinterklaasverhaal voor kinderen vanaf 4 jaar! 
 
De problemen met de bezorging van de Dorpskrant 
zijn inmiddels opgelost. De redactie is heel blij met de 
nieuwe bezorgers, die zich in de volgende krant aan u 
voorstellen!  
 
De redactie heeft weer heel erg haar best gedaan om 
weer een leuke Dorpskrant voor u te maken.  
Heel veel leesplezier en een fijne Sinterklaas. 
 
De redactie. 
Lizette, Antje, Guusje en Sophie. 

Inhoud 

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

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 oorlog in Oekraïne 

duurt helaas nog steeds voort. Een direct ge-
volg hiervan is dat alles sowieso duurder is ge-
worden en dat het moeilijk is om materiaal ge-
leverd te krijgen.  
 
Deze ellende heeft er toe geleid dat onze voor-
zitter, Jeroen Suelmann, zijn functie heeft moe-
ten neerleggen.  We betreuren dat erg maar 
moeten verder. Hoe verder is nog even de 
vraag. We moeten in elk geval op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Dit kan mogelijk ie-
mand van het huidige bestuur zijn of moeten 
we op zoek naar een externe kandidaat hetgeen 
niet zo eenvoudig is. 
 
Nu even wat zaken waar we druk mee zijn : 
 
Bouwlocaties : 
- De bouw op het terrein van de Flinthoek vor-
dert goed en ziet er goed uit.  
- De aanvraag voor de bouw van appartemen-
ten op de plaats van de Boogie Bar loopt. 
- Wat de locatie Halfweg betreft hebben we in-
middels een rapport (460 pagina’s !) ontvangen 
waarin staat dat er geen belemmeringen zijn 
om daar zeven woningen te bouwen en om de 
ijsbaan te verplaatsen. Dit betekent dat de pro-
cedures in gang kunnen worden gezet en dat 
de bestaande  gebouwen daar gesloopt kunnen 
worden door de Gemeente. 
- Over de stand van zaken met betrekking tot 
het  “plan Zwart” hebben we binnenkort over-
leg. 
 
Snelheidremmers 
We hebben met vertegenwoordigers van de 
Gemeente overleg gehad om tot snelheidsver-
laging te komen op de wegen in onze wijk.  
De Gemeente is erg terughoudend in dit soort 
zaken en is voorlopig alleen bereid tot het aan-
brengen van 50 km tekens op het wegdek van 
de Oosterveldsestraat.  Het aanbrengen van 
Smileys is onze eigen verantwoordelijkheid. 
Overigens wordt het effect van Smileys gering 
geacht na gewenning.  
 

 
Glasvezel 
We werden getipt dat er mogelijk geen glasve-
zel komt in het centrum van Barger Oosterveld.  
Navraag bij de verantwoordelijke wethouder 
leverde als resultaat op dat in Barger Ooster-
veld in 2023 glasvezel wordt aangelegd. 
 
Wegen/Bereikbaarheid Barger-Oosterveld 
De focusgroep N862 is tot 4 alternatieven geko-
men die in week 43 zijn gepresenteerd en in-
middels is ook al e.e.a. gepubliceerd. De aan-
passingen betreffen vooral het traject vanaf 
Nieuw-Dordrecht naar Klazienaveen. Het  
weggedeelte  tussen Nieuw Dordrecht en 
Rondweg blijft 2-baans. 
Wat de Rondweg betreft ligt het overleg stil. 
Het is wachten op concretere plannen voor de 
bouw van een nieuw voetbalstadion inclusief 
andere activiteiten die daar mogelijk plaats 
gaan vinden. 
Al met al blijft de discussie met Provincie en 
Gemeente moeilijk over de ontsluiting van Bar-
ger Oosterveld en zitten we nog lang niet op 
één lijn. 
 
In de vorige Dorpskrant heb ik al vermeld dat 
we druk doende zijn om ons ledenbestand te 
updaten. De bedoeling is om binnenkort ALLE 
INWONERS van Barger Oosterveld te benade-
ren per brief. Het moet er toe leiden dat we een 
computerbestand krijgen wat compleet is en 
waarin makkelijk mutaties zijn aan te brengen. 
We rekenen uiteraard op ieders medewerking 
om dit te realiseren !  

 
Leo Mangnus 
Secretaris Pl. Belang 

leomangnus@live.nl 
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Bij ons koopt u een kwaliteitsproduct met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding met 

een ruim aanbod in kleur, merk en design. 
 

Voor stoffering van: 

 Linoleum • PVC (stroken) • Tapijt (tegels) • 

Vinyl • Parket • Laminaat 

Jos Fischer  

 
 

Elektrische fietsen  
vanaf € 1099,= 

 

demo's aanwezig 

 
 
 

Splitting 149 
Emmen  

Barger-Oosterveld 
Tel.: 0591- 62 50 30 
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Op 22 september hebben wij een informatieve 
middag voor onze leden gehouden.  
Deze middag werd georganiseerd door Bas de 
Bruin, lid van onze vereniging en energiecoach 
bij de Gemeente Emmen op het project  
www.emmengeeftenergie.nl 
Op genoemde website kunt u alle informatie 
vinden over de ondersteuning die de Gemeente 
Emmen aan haar inwoners geeft. 
Er waren een twintigtal leden aanwezig die ge-
hoor hadden gegeven aan onze oproep om 
hierbij aanwezig te zijn. 
Ze waren allemaal geïnteresseerd en maakten 
met Bas een afspraak om de “thuissituatie” te 
bekijken: waar kunnen we nog meer op bespa-
ren en hebben we recht op een tegemoetkoming 
in de energiekosten… 
Voor mensen die ook een energiecoach thuis 
willen, kunnen zich aanmelden op bovenge-
noemde website of een mail sturen naar Bas: 
bdb@ziggo.nl. Dat kan ook als u geen lid van 
de seniorenvereniging bent! Gewoon doen! 
 
————————————————————— 
 
De aantallen besmettingen met corona loopt 
weer aardig op. Daarom heeft het bestuur be-
sloten om de gezellige middag op 27 oktober 
niet door te laten gaan.  
Vorig jaar waren we in oktober net uit de lock-
down en hadden we nog de maatregelen om 
met de corona-check op de telefoon te controle-
ren bij de ingang van de Barnstee. Ondanks de-
ze controle is er toch een corona-uitbraak ge-
weest en van de 75 leden die aanwezig waren, 
werden er zeker 25 leden ziek.  
 
Aangezien we geen herhaling hiervan willen en 
omdat we als senioren toch een risicogroep zijn 
met onze onderliggende ziektes (meestal door 
medicatie hebben we weinig weerstand) heb-
ben we besloten dat de middag niet door gaat.  
Helaas, we hadden André de Klein als zanger 
besproken. André treedt ook regelmatig op bij 
de Bleerinck en kan de stemming er wel in krij-
gen. Jammer, als we weer een feestje kunnen 
houden, dan boeken André gewoon opnieuw! 

In de maand november hebben we op de derde 
donderdagmiddag van de maand een bingo-
middag voor de leden. Altijd gezellig. 
 
Voor de maand december hebben we twee acti-
viteiten in de agenda staan. 
Op woensdagmiddag 7 december is weer een 
heuse Kerst-bingomiddag met leuke prijzen. 
 
Op donderdagmiddag 15 december is er onze 
Kerstmiddag bij Melody. Op deze middag 
komt orkest Menu Complet spelen. Ze hebben 
jaren geleden ook wel eens bij ons gespeeld 
toen we in de Barnstee Kerst en Pasen vierden. 

Bovenstaande foto is van een kerstmiddag in de 
Barnstee met Menu Complet… uit 2014. 
 
Uiteraard zijn alle activiteiten die de komende 
maanden in de agenda staan onder voorbe-
houd . Als de coronabesmettingen toenemen, 
zullen we onze leden informeren over het wel 
of niet doorgaan van onze activiteiten. 
 
————————————————————— 
 
Het bestuur heeft inmiddels de brieven aan de 
leden verzonden waarin wordt verzocht om 
voor 1 januari 2023 de contributie te voldoen. 
 
————————————————————— 
 
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


8 

  

  

Recycleshop 
UUT 

Emmercompas 
                      
 

Splitting 51 Barger-Oosterveld 
 

TEL: 06-37337958 
                 

www.recycleshopemmercompas.nl 

Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

Voor meer informatie omtrent 
tarieven etc. stuur een mail naar: 
Dorpskrant.bo@gmail.com 
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In de Beugel 
Corona:  
Ik dacht de 
Baas en het 
Vrouwtje ko-
men er goed 
mee weg, na in 
de gehele peri-
ode dat er Co-
rona bestaat zij 
allebei geen 
dag thuis ge-
werkt hebben 
maar nee nee, 

niets is minder waar want begin oktober kregen zij 
een dag na elkaar het goed te pakken en ze waren 
er behoorlijk ziek van. De 1 ste dagen kreeg ik mijn 
beweging ook niet. Later in die week hebben buur-
vrouw Joke en haar dochter Dominique mij een 
paar keer mee genomen zo dat Ik mijn ei kwijt kon 
samen met mijn BFF Binck wat ik super leuk vond. 
In de 2 de week kon Ik weer met de Baas dagelijks 
een klein rondje maken maar hij had totaal geen 
energie, in de week daarop (Herfstvakantie) ging 
het heel erg langzaam een beetje beter. 
 
Daniël Lohues zong het al:  Loat mij mar lopen. Dat 
doen de Baas en Ik 5 keer per week, 2 keer per dag 
zo’n 40 á 45 minuten. Best wel heftig hoor maar als 
het weer het toelaat is het voor ons tweeën gaan 
met die banaan en het is ook nog gezond zeggen 
ze. Als het weer slechter gaat worden dan moet de 
Baas maar een andere oplossing zoeken wat vast 
geen probleem is. Er zijn allerlei opties zoals dat 
het Vrouwtje ons meeneemt, of een collega die als 
zij naar het werk gaat vlak langs ons huis rijd en 
met de bus kan ook nog. Dit laatste is de slechtste 
optie want om daar in te stappen moeten wij eerst 
naar de Oosterveldsestraat of de Stadionweg lopen 
waar de bushalte is omdat die aan de Splitting die 
achter ons huis langs loopt opgeheven is. Voor dat 
ik daar ben, ben ik al een natte dweil! Er werd vol-
gens mensen die er verstand van schijnen te hebben 
te weinig gebruik van gemaakt (wat een dom ge-
doe dit soort bezuinigingen) maar ja wat zeuren wij 
hier op het platte land. Openbaar vervoer hoort 
zeker ook in het noorden, in dunbevolkte regio’s 
goed geregeld te zijn toch? Op deze manier jagen 
onze bestuurders het ons openbaar vervoer uit en 
dan maar zeggen dat dit soort van vervoer zo be-
langrijk is. Ik als drs. Hond begrijp dit niet en dan 
is het ook nog best wel duur + het wordt steeds 
duurder. Het zou eigenlijk in heel Nederland de 

goedkoopste vorm van vervoer moeten zijn zo dat 
mensen gestimuleerd worden om de auto zo veel 
mogelijk te laten staan. 
 
Er zijn binnen het Drenthe College heel veel colle-
ga’s die het er niet mee eens zijn dat de Baas en Ik 
weg gestopt zijn (in een achterafkantoor zitten) en 
niet meer achter een balie waar wij eigenlijk horen 
te werken na 33 jaar trouwe dienst.  
Een ieder die de Baas en Mij een goed hart toe 
draagt vind het van de gekke dat door dat er één 
collega die in eens allergisch schijnt te zijn voor 
hondenharen de macht heeft om dit er door te 
drukken. Hoezo met 2 maten meten? Mijn Baas 
werkt 4,5 dagen op locatie en de (allergische) colle-
ga maar 2 dagen en het wil er bij mijn honden-
verstand niet in dat dit zo maar kan. En daarbij... 
wie wil mij nou niet als collega? 
 
De Veldlaan en de Ubbekingecamp zijn 2 locaties 
van het Drenthe College die schuin tegenover el-
kaar liggen. Wij moeten dan wel een weg overste-
ken wat met stoplichten die daar zijn zonder pro-
blemen te doen is. Het Vrouwtje heeft deze route al 
met de Baas gelopen maar zonder Mij want anders 
raak ik in de war. Het is 5 minuten langer lopen 
dus een makkie voor ons en wij zijn daar achter de 
receptie wel gewenst. De meeste collega’s aan de 
Veldlaan vinden het gelukkig wel gezellig dat wij 
er zijn. Maar wij laten ons niet zomaar weg sturen, 
daar steek ik een poot voor. 
 
Aan de UBB moeten voor dat wij daar aan het werk 
kunnen nog wel wat aanpassingen gerealiseerd 
worden dus maar hopen dat dit snel kan gebeuren. 
Bijvoorbeeld 2 klapdeurtjes aan allebeide kanten 
achter de balie want anders gaat ondergetekende 
op pad (voor mij hoeven die deurtjes niet hoor) en 
een soort kozijn tussen de balie en de kantine van 
een meter of 2 hoog om het geluid dat uit de kanti-
ne komt te verminderen. Voor de Baas is er nu te-
veel geluidsoverlast, de collega’s, cursisten etc. zijn 
ook moeilijk te verstaan die aan de balie komen en 
de receptionisten die er nu zitten worden vast ook 
blij van een wat minder rumoerige werkplek. 
 
Zo, na deze voor Mij best wel heftige column doe ik 
mijn ogen dicht.  
 
 
 
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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       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.  

Ik weet nog dat ze zo’n klein Ree pinchertje 
hadden op de boerderij van Tineke. Ik zie dan 
altijd dat kleine bruine bibberhondje voor me. 
Ik dacht er ineens aan toen ik de cover van mijn 
nieuwe Tweets van het Schoolpad 4 nog eens 
bekeek. Ja, er is nog steeds veel te vertellen over 
verleden èn heden. 
Wel een beetje veel beesten, dacht ik.  
Ik sprak jaren geleden de moeder van die vrien-
din uit de lagere schooltijd. Ik had haar lang 
niet gezien en natuurlijk haal je dan herinnerin-
gen op. Ik vroeg haar terwijl ik onze hond aai-
de, of Tineke ook een hond had. Zij hadden 
vroeger thuis toch ook die kleine Tilly.  
Ze keek me verbaasd en wat verschrikt aan. 
‘Onze Tineke? Onze Tineke…o nee… daar is ze 
veel te precies voor. Dat zou ze niet aankun-
nen’. Ik besefte ineens dat hun hondje ook niet 
haar keus was geweest, maar ja… er waren 
meer kinderen en het alternatief was een klein 
en vooral gladharig hondje. 
Peter Koers, mijn hulp bij de drukkerij, had de-
ze foto voor de cover voor me uitgekozen en 
toen ik nog wat bedenkingen had omtrent mijn 
huishouden van Jan Steen zoals het op deze 
cover wel leek, vond hij er juist dierenliefde uit 
spreken. Eigenlijk kloppen beide wel aardig.  
 

Jammer, we hebben nu alleen nog maar Storm 
en Dirk en geen kippen of fleslammeren meer, 
zeer tot mijn spijt. Dat wel. Ook al nieuwsgierig 
geworden naar de nieuwe Tweets van het 
Schoolpad 4. Natuurlijk zijn het belevenissen 
van vroeger en nu. Velen zullen er herkenning 
in vinden. Soms zijn het de kleine dingen die je 
een glimlach ontlokken, dan weer zit er een die-
pere ondertoon in die je kan raken.  
 
Ook dit keer is het 
een bundel korte 
verhalen met een 
vleugje geschiede-
nis, natuur, cultuur 
èn dierenliefde. In-
teresse?  Laat je het 
me even weten? 
Meld het op 
hetty@hettysite.nl 
 
Voor 13,95 euro 
krijg je deze Tweets 
van het Schoolpad 4 thuisgebracht. 
 
www.hettysite.nl 
Met vriendelijke groet, Hetty van der Kolk 

Heeft u Kerstkopij? 
We hebben Sinterklaas straks amper uitgezwaaid of ons hoofd is al 

weer bij de Kerstboom. Ook de redactie gaat meteen na de  

Sinterklaaseditie aan de slag voor het Kerstnummer. We willen deze 

zoveel mogelijk in het teken laten staan van Kerst/Oud-en-Nieuw. 
 

Dus…… heeft u nog een leuk kerstverhaal, een kerstgedachte, een 

lekker recept of wilt u misschien uw Kerst of Nieuwjaarswens in de 

Dorpskrant, stuurt u deze dan uiterlijk 21 november a.s. naar dorpskrant.bo@gmail.com. 

Handgeschreven mag uiteraard ook; levert u het dan in bij de Barnstee. 

http://www.hettysite.nl
mailto:hetty@hettysite.nl
http://www.hettysite.nl
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Splitting 55 

7826 CP Emmen  

Barger-Oosterveld 

 Tel. 06 45720052 

      Openingstijden: 
  
 Dinsdag  09.00 tot 17.30 
  

 Woensdag  09.00 tot 12.00  
  18.00 tot 21.00 
  

 Donderdag  09.00 tot 17.30 
  

 Zaterdag  09.00 tot 14.00 
 

Voor dames en heren 

Klazienaveensestraat 107 
Tel. 0591-627206 

7885 BC  Nieuw-Dordrecht 
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Pompoenen versieren! 
 
Op maandag 17 oktober jl. gingen we pompoenen uithollen 

en versieren. Er hadden zich maar liefst 30 kinderen opgege-

ven. Het was een hele gezellige ochtend en er zijn prachtige 

pompoenen gemaakt. Bedankt allemaal voor jullie deelname!!! 

 

Nieuws van de Culturele Commissie 
 
  Hieronder vindt u de geplande activiteiten voor het jaar 2022/2023 
 
  10 nov   18.30-19.00 uur  Lampionoptocht 
 
  19 nov   14.00-15.30 uur  Sinterklaasfeest 
 
  2 april 2023   13.30-14.00 uur  Haantie op Stokkie 
 
  27 april   10.00-10.30 uur  Versierde fietsenoptocht 
 
  27 april   tijd volgt   Koningsmarkt 
 
Meer informatie over bovenstaande activiteiten volgt t.z.t. maar houd ook onze Facebook pagina 
en Instagram  goed in de gaten! (Noot van de redactie: ten tijde van bezorging is het mogelijk dat 

een aantal acitiviteiten reeds heeft plaats gevonden.) 
 

Voor vragen kun je mailen naar culturelecommissieboveld@gmail.com  of één van  
onderstaande personen aanspreken. Wij hopen op een gezellig 2022/2023 en zien jullie  

graag terug tijdens onze activiteiten! 
 

De Culturele Commissie Barger-Oosterveld, 
 

 Nena de Jong    Peggy Schulte 
 Linda Spakman   Wendy Scholte-Albers 
 Linda Fischer-Vaartjes  Ramona Kocks 
 Miranda Wolken   Sophie Goeree 

 
Hieronder en hiernaast vindt u een aantal verslagen van recente  

door ons georganiseerde activiteiten. 

mailto:culturelecommissieboveld@gmail.com
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Halloweenparty 
 
Op vrijdag 28 oktober jl. hebben we onze eerste Halloweenparty   

georganiseerd voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Het feest 

werd gehouden in The Hangover en DJ Derrill Hegeman 

zorgde voor de muziek. We wisten van tevoren niet of er 

animo zou zijn voor het feest dus dat was nog wel even 

spannend. Er zijn uiteindelijk ca. 80 (!) kinderen gekomen. 

Wat fijn dat er zoveel kinderen waren! De sfeer zat er al 

gelijk goed in. En wat waren de kinderen prachtig        

verkleed, super! We kunnen terugkijken op een hele     

gezellige en feestelijke eerste editie van deze Halloween-

party. Graag zien we jullie volgend jaar weer. Ook willen 

we iedereen bedanken die ons heeft meegeholpen om dit 

geslaagde feest te organiseren!!! 

Halloween Movie Night - first edition  
 
Op 18 oktober jl. organiseerde de Culturele Commissie een 
griezel Movie Night in de Barnstee. De zaal was mooi  
aangekleed en verduisterd om de kinderen een heerlijk 
avondje te laten griezelen. Er zijn 20 kinderen gekomen en dat 
was perfect voor in de kleine zaal.  

 
Volgend jaar gaan we voor de grote zaal waar het geluid nóg enger zal zijn. Dus houd de datum 
voor volgend jaar in de gaten! Graag zien we jullie dan!!! 
 
P.S: popcorn en 1 consumptie is gratis (kan toch niet mooier :-) 
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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 

Boeren Trots 
Woorden met veel betekenis 

Bovenstaande woorden zag ik als protest op 
een boerenerf staan. Een behoorlijk aantal boe-
ren moeten volgens onze regering verdwijnen. 
Op een kaart werd aangegeven waar en wie de 
pijn moest lijden. Ik kan me levendig voorstel-
len hoe de schrik er insloeg bij de boeren. Ieder-
een mag daar een mening over hebben, maar de 
boeren zorgen wel voor een groot deel van ons 
voedsel. Ik kan mij het verzet van de getroffen 
boeren levendig voorstellen. 
Voor jaren terug heb ik een verhaal geschreven 
met als titel ‘Boeren van gisteren’. Dat verhaal 
is terug te vinden in mijn allereerste boek 
‘Vrogger’ over Barger-Oosterveld. Het verhaal 
begon als volgt: ”Bij de waterpomp zie ik de 
meid de melkemmers boenen. In de verte zie ik 
een wagen hoog opgetast met hooi over de kar-
rensporen komen aanwiegen. Ik zie de machti-
ge paarden buigen met hun koppen alvorens ze 
het erf opdraaien”.  
Dit is het beeld dat mij herinnert aan mijn jeugd 
in Barger-Oosterveld. Die machtige paarden-
koppen zijn inmiddels allang vervangen door 
machtige tractoren en landbouwmachines. 
 

De fraai passende tekst op een wandtegeltje, was niet al-
leen vroeger maar ook nu van toepassing 

 
De tijd heeft niet stilgestaan. De vroegere minis-
ter van landbouw, Sicco Mansholt, gaf toenter-
tijd aan dat het gemengde boerenbedrijf geen 
toekomst had.  
 

 
 
 
De tijd heeft niet stilgestaan. De vroegere minis-
ter van landbouw, Sicco Mansholt, gaf toenter-
tijd aan dat het gemengde boerenbedrijf geen 
toekomst had.  
 

De boer hij ploegt voort, maar hoelang nog 
 

Het zal zeker wel zo zijn dat een teveel aan stik-
stof en ammoniak in ons land en ook in andere 
landen een probleem gaat worden. Dit wordt 
echter niet alleen veroorzaakt door de land-
bouwsector. Ook bepaalde industrieën en het 
lucht- en wegverkeer vervuilen mogelijk nog 
meer dan onze boeren.  Ik heb geen idee of ook 
boeren in Barger-Oosterveld met de nieuwe 
wetgeving inzake het stikstofbeleid te maken 
krijgen. Voor al die boerenfamilies is het uiter-
aard rampzalig. Er zullen hoe dan ook minder 
koeien in de weilanden te zien zijn. Ik fiets in 
mijn vrije tijd door verschillende landbouwge-
bieden en wat is er nu mooier dan koeien in de 
weilanden te zien grazen. In mijn huidige 
woonplaats Ommen zijn heel veel rundveebe-
drijven. En ze zitten allemaal in een natuurge-
bied. Ik zie het al gebeuren dat er straks geen 
koe meer in de wei zal grazen. Het lijkt me een 
gemiste kans van de regering om met de boe-
renorganisaties rond de tafel te gaan zitten om 
de standpunten duidelijk te maken en te bezien 
hoe ze er samen uit konden komen Daarin is 
volgens mij de regering tekortgeschoten  
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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 

 

De Veen Bouw 

Emmen 

Metsel-Lijm-Tegel 
& Timmerwerken 

06-15680341 

deveenbouw@gmail.com 

De veenbouw Emmen 
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 Kapsalons van Veen 
                     dames & heren 

 
 
 
 
           
 
    
 
 
 
 
 
 

  

Bel voor een afpraak: 

 0591-622090 
 
 

  Kapsalons van Veen 
  Splitting 44a 

  7826CN Emmen 
  Barger-Oosterveld 

Hier had uw 
advertentie kunnen 

staan! 

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

Dorpskrant.bo@gmail.com 
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De Zonnebloem 
Onder het motto “Een frisse start na corona” stelde de Ge-
meente ook dit jaar weer een bedrag beschikbaar voor ver-
enigingen en clubs. Ook wij kregen geld en dat  hebben we 
gebruikt om onze gasten voor een kleine eigen bijdrage een 
high tea bij “de Serre” aan te bieden. Het was 19 oktober zo 
ver en na een beetje lastige start vanwege de plaatsen voor 
de rolstoelers hebben onze gasten genoten van een heleboel 
heerlijke hartige en zoete hapjes én een heleboel thee ! 

 
 
Omdat Lidy Prummel dit jaar 
10 jaar actief is als vrijwilliger 
bij de Zonnebloem Barger Oos-
terveld kreeg zij een speldje,  
een oorkonde en een bos  
bloemen overhandigd door  
onze voorzitter!  
Gefeliciteerd Lidy! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ook de trekking van de Zonnebloemloterij is inmiddels verricht. De uitslag vindt u op de  
achterkant van deze Dorpskrant. Ik hoop dat er een paar inwoners van Barger-Oosterveld zijn 
die meer geluk hadden dan huize Mangnus !  Als ik de eindcijfers bekijk, zijn er in ieder geval 4 
prijzen in Barger Oosterveld gevallen. U kunt de uitslag ook controleren op 
www.Zonnebloem.nl/loterij. 
 
En zoals u misschien op onze Facebookpagina hebt gezien, heeft het stemmen bij de Rabobank 
Clubactie ons een mooi bedrag opgeleverd. Dat alles kunnen we gebruiken om onze gasten  
leuke uitjes te bezorgen, Sint/Kerstman langs te laten komen én we zijn al aan het sparen voor 
volgend jaar, want dan bestaat de Zonnebloem Barger Oosterveld 50 jaar en dat willen we niet  
ongemerkt laten voorbij gaan ! 
 

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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Noot van de redactie: het is mogelijk dat u de Dorpskrant later dan 19 november krijgt. 
Deze aankondiging is daarom al eerder via andere sociale media kanalen  

en de scholen verspreid. 
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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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Sinterklaasverhaal... 

Sinterklaas wreef over zijn voorhoofd. Hij be-
gon moe te worden. Hij had al zoveel verlang-
lijstjes bekeken, dat het hem begon te duizelen. 
Wilde Miriam nou die babypop of was het No-
ra? Het had nu geen zin om door te gaan. Door 
de drukte was hij zelfs even kwijt welke dag het 
was. Sinterklaas besloot om een ommetje te ma-
ken. Hij sloeg zijn buitenmantel om zijn schou-
ders en greep automatisch naar zijn staf. Hij 
keek nog eens goed. Zijn hand was leeg. Er 
stond geen staf. Dat is gek, dacht Sinterklaas, ik 
weet zeker dat ik hem daar vanochtend nog 
had neergezet. Hij liep zijn kamer uit en keek 
van links naar rechts. ‘Zoekt u iets, Sinterklaas?’ 
‘Jazeker, huispiet. Ik wilde naar buiten om een 
stukje te lopen, maar mijn staf is kwijt. Hij 
stond naast de open haard in mijn werkkamer, 
waar hij altijd staat, maar nu is mijn staf dus 
verdwenen. En je weet: als Sinterklaas ga je 
nooit zonder staf de deur uit.’ ‘Goh, wat 
vreemd. Zal ik even kijken?’ ‘Fijn huispiet. Ik 
kijk zelf ook nog even rond, want zonder mijn 
staf kan ik vanavond het dak niet op.’ Terwijl 
Sinterklaas richting de pakjeskamer liep, keek 
de huispiet nog even rond in de werkkamer van 
de Sint.  
 
Hij keek eerst op de plek waar de staf hoorde te 
staan. ‘Nee, niet inderdaad’, mompelde hij. Hij 
zag wel een briefje liggen. Je kan merken dat 
Sinterklaas moe is, dacht Huispiet. Hij laat zelfs 

lijstjes slin-
geren. Huis-
piet raapte 
het op en 
zonder te 
kijken wat 
erop stond, 
stopte hij 
het in het 
grote boek 
van Sinter-
klaas. Hij 
keek nog 

onder het bureau, achter het gordijn en in de 
kledingkast. Niets. ‘Ik zoek dit tot op de bodem 
uit’, zei de huispiet vastberaden. Hij maakte een 
vuist en sloeg daarmee in zijn vlakke hand. Hij 
liep als eerste naar de stafpiet. Als iemand moet 
weten waar de staf van Sinterklaas is gebleven, 
is hij het wel, dacht de huispiet. Hij klopte aan 
en wachtte op antwoord. 
Hij klopte nog een keer en 
toen hij niets hoorde, deed 
hij voorzichtig de deur 
open. Er was geen piet te 
bekennen.  
Huispiet liep naar binnen 
en zag allerlei poetsspul-
len, doekjes en sopjes. 
‘Ongetwijfeld om de staf 
tiptop in orde te houden’, 
mompelde Huispiet, ‘maar 
dan moet ‘ie er wel zijn.’  
 
Als de staf hier niet is, dan 
kan dat ding overal zijn, 
dacht huispiet. Hij haalde 
de rest van de dag het hele 
pietenhuis overhoop om 
de staf te vinden. Op de 
slaapkamer van de pieten 
was hij al drie keer ge-
weest. De pieten die van-
nacht het dak op gingen 
en nu lagen te slapen, 
mopperden elke keer als 
de huispiet binnenkwam. 
‘Nog één keer en je kan 
vanavond zelf het dak op’, 
had een van de pieten gezegd en had zich toen 
weer omgedraaid om verder te slapen. De paar-
denpiet wist ook van niets en in de bakkerij had 
de huispiet wel een staf gezien. Een heleboel 
zelfs, maar die waren allemaal van marsepein. 
Hij keek naar buiten en begon een beetje onge-
rust te worden.  
 

                       ….vervolg op de volgende pagina 

Het is inmiddels al een traditie, elk jaar vlak voor Sinterklaas plaatsen we een leuk Sinterklaasver-
haal. Om voor te lezen aan uw (klein) kinderen of misschien vinden uw kinderen het leuk om het 
zelf voor te lezen! 
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Het werd langzaam donker. Het zou niet lang 
duren voordat de pieten wakker werden ge-
maakt om te eten en de zakken te vullen met 
cadeautjes en snoepgoed. De paardenpiet zou 
Ozosnel klaar hebben staan en Sinterklaas zou 
zijn nachtmantel omhebben. Maar zonder staf 
ging het hele feest niet door. Dan zou geen van 
de kinderen morgenochtend een cadeautje, pe-
pernoten of een chocoladeletter in hun schoen 
vinden. Huispiet zag al voor zich hoe hij in het 
sinterklaasjournaal mocht komen uitleggen dat 
niemand iets had gekregen.  

 
Wacht’, riep Huispiet 
hardop. Tegelijk stak 
hij zijn vinger in de 
lucht alsof hij een heel 
goed idee had verzon-
nen. ‘Waarop?’ vroeg 
de Sint, die zijn hoofd 
om de deur van zijn 
werkkamer stak. ‘Eh, 
nee, niets hoor Sinter-
klaas.  Ik bedacht me 

net iets. Geen zorgen. Alles komt goed.’ ‘Dat 
weet ik toch, Huispiet. Nou, dag hoor.’ ‘Ja, ja, 
dag hoor Sinterklaas.’  
 
Sinterklaas sloot de deur weer achter zich. 
Huispiet dacht, er is vast nog wel een staffen-
maker open. Dan koop ik gewoon een nieuwe 
voor Sinterklaas. Hij merkt het verschil vast niet 
en dan krijgen alle kinderen gewoon nog hun 
cadeautje. Hij keek op zijn horloge. ‘Half vijf’, 
mompelde hij, ‘voldoende tijd voor het avond-
eten.’ Hij zette zijn pietenmuts op en vloog naar 
buiten. Als eerste klopte hij aan bij de smid in 
het dorp. ‘Ik kan een hoop, maar een sinter-
klaasstaf heb ik nog nooit gemaakt’, had smid 
gezegd. ‘Ik kan je wel helpen aan een paar hoef-
ijzers voor het paard, misschien heb je daar iets 
aan?’ ‘Nee, natuurlijk niet’, mopperde huispiet, 
‘als ik die nodig had, dan vraag ik toch niet 
naar een staf. Of wel soms?’ In dit dorp ga ik 
het niet vinden, dacht de huispiet.  
 
Hij klom op het dak 
van het eerstvolgen-
de huis. Hij sprong 
van dak naar dak en 
in een mum van tijd 
was hij waar hij zijn 
wilde. Hij stond 
voor de verlichte 

etalages van een groot warenhuis. Op de gevel 
stond: Hier hebben we alles en nog meer… ‘Dat 
is precies wat ik hebben moet’, zei Huispiet in 
zichzelf.  
Eenmaal binnen vroeg hij aan een winkel-
bediende waar hij een sinterklaasstaf kon ko-
pen. ‘Tja’, zei de winkelbediende en krabde 
eens op haar hoofd, ‘ik denk dat u het beste bij 
de deftige verkleedkleding kunt kijken.’  
Ze wees naar boven.  
 
De hoofdpiet zag dat het warenhuis wel zeven 
verdiepingen had en hij moest uitgerekend op 
de hoogste zijn. Hij keek nog eens op zijn horlo-
ge. Halfzes wees het aan. ‘Nog een half uur 
voordat we gaan eten en nog anderhalf uur 
voordat we de daken opgaan’, zei hij tegen 
zichzelf. Hij begon het een beetje warm te krij-
gen van de zenuwen. Huispiet zocht tussen de 
verkleedpakken. Cowboypakken, verpleeg-
sterspakjes, indianenpakken, pakken voor trein-
conducteurs, piloten en slagers. ‘Ze hebben echt 
alles, behalve… o, wacht, kijk, daar’, zei Huis-
piet ineens blij. Verderop zag hij iets hangen dat 
wel een beetje op zijn eigen kleding leek. ‘O, en 
kijk daar, sinterklaaskleding. Zeker voor men-
sen die met carnaval als een sinterklaas ver-
kleed willen gaan.’ Hij zocht tussen de spullen 
en zag mijters, tabberts, schoenen, en… ‘Aha, 
wat hebben we hier.’ Huispiet zag eindelijk een 
sinterklaasstaf staan. Hij liep erop af, pakte de 
staf en wilde naar de kassa lopen. De staf wilde 
niet mee.  
 
Huispiet trok er nog eens aan. Hij keek om en 
zag dat er nog een hand aan de staf vastzat, 
maar die was niet van hem. ‘Hé, ik zag de staf 
als eerste’, zei huispiet. ‘Kan wel zijn, maar het 
is mijn staf.’ Huispiet kon niet zien wie het was, 
want die ander stond verscholen tussen de pie-
tenkleding. Alleen zijn hand kwam tussen de 
kleding door en precies die hand had de staf 
stevig vast. ‘Ik heb hem nodig voor Sinterklaas’, 
zei de huispiet nu een beetje boos. ‘Ik ook’, 
klonk het uit het kledingrek.  
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’Ik ken die stem, dacht Huispiet, maar van 
wie is ‘ie? Als ik nou extra hard trek, moet de 
stem en wie erbij hoort er wel uitkomen. De 
huispiet pakte de staf met twee handen vast 
en begon te trekken. ‘Hé, wat doe je’, hoorde 
hij. ‘Stop hiermee, straks val ik nog.’ Mooi, 
dacht huispiet, en hij trok nog iets harder. 
Opeens viel hij achteruit en viel op zijn billen. 
Bovenop hem lag een andere piet en naast 
hen lag de staf van Sinterklaas.  
‘Hè, stafpiet. Wat doe jij hier?’ ‘Dat kan ik ook 
aan jou vragen? En als ik dan toch aan het 
vragen ben: waarom sta jij aan de staf van 
Sinterklaas te trekken?’ ‘Nou, Sinterklaas was 
zijn staf kwijt en ik dacht, ik koop een nieu-
we. En jij dan?’ ‘Kwijt? Kwijt? Hoezo kwijt? Ik 
ben de stafpiet en in al die jaren ben ik de staf 
nog nooit kwijtgeraakt.’ ‘Wat doe je hier dan 
helemaal met die staf?’ ‘Ik moest een nieuw 
poetsmiddel en om zeker te weten dat ik de 
juiste zou kopen, heb ik de staf meegenomen 
‘Ja, maar wat doe je hier dan? Tussen de sin-
terklaas- en pietenkleding?’ ‘Op mijn pieten-
muts zaten vlekken die zelfs jij er niet meer 
uitkreeg. Ik wilde een nieuwe en was hier 

toch in de buurt. Vanwege dat poetsmiddel, 
weet je nog?’  
‘Had je geen briefje kunnen achterlaten of 
zo?’ ‘Dat héb ik gedaan. Bij de staf lag het.’  
Er ging Huispiet iets dagen. Zou dat het brief-
je zijn geweest dat hij opraapte en in het boek 
van Sinterklaas had gestopt? Hij kreeg het 
warm en begon te zweten. ‘Eh, nou ja, goed 
dan, laten we maar snel teruggaan.’  
Sinterklaas was heel blij dat hij 
zijn staf weer terug had. ‘Ik 
wist wel dat het goed zou ko-
men’, zei Sinterklaas. ‘Hoe 
weet u dat toch altijd?’ vroeg 
de stafpiet. ‘Ach, weet je, soms 
kom je onverwacht een aanwij-
zing tegen’ en hij hield een 
briefje omhoog. ‘Of niet huis-
piet? Nou, dag hoor’ en de Sint 
liep fluitend met zijn staf zijn 
werkkamer in.  
 
EINDE 

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN! 
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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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Recept  
KLASSIEKE APPELTAART 

 
Bekijk hieronder het recept voor een klassieke appeltaart. Want iedere zichzelf respecterende 
thuisbakker hoort toch een goed recept voor klassieke appeltaart in zijn of haar repertoire te  
hebben. En waarom niet deze? 

 
Ingrediënten voor het deeg:     
200 gram zachte  boter 
160 gram bruine basterdsuiker 

 0,5 theelepel gemalen kaneel 
 300 gram witte bloem 
  1 ei 
  mespuntje zout 
  paneermeel voor bestuiven 

 
 Ingrediënten voor de vulling:     
 100 gram rozijnen 
 rum 

  8 stuks Jonagold appels 
  100 gram gepelde walnoten 
  4 eetlepels suiker 
  1 zakje vanillesuiker 
  3 theelepels kaneel 
 
Verder nog nodig : 1 ei voor het bestrijken van de taart, 25 blanke amandelen en poe-
dersuiker. 
 
Voorbereiding:  
Vet een springvorm met een diameter van 24 centimeter in. Bestuif met bloem en ver-
warm de oven voor op 180°C. 
 
Deeg:  
Meng de zachte boter met de bruine basterdsuiker en kaneel.  
Zeef de bloem met een snuf zout boven het botermengsel en voeg 1 ei toe.  
Kneed tot een soepel deeg en laat afgedekt minimaal 15 min. rusten in de koelkast. 
Rol 2/3 deel van het deeg uit en bekleed de springvorm hiermee.  
Verdeel de paneermeel over de bodem en zet de springvorm weer in de koelkast. 
 
Appelvulling:  
Wel de rozijnen in wat rum.  
Schil de appels en snijd in partjes.  
Zeef de rozijnen.  
Meng de appelpartjes met de gewelde rozijnen, walnoten, suiker, vanillesuiker en kaneel. Schep 
de vulling in de taartvorm.  
Rol het resterende deeg uit en bedek de bovenkant van de taart hiermee.  
Bestrijk de bovenkant met een losgeklopt ei en bestrooi met amandelen.  
Bak de appeltaart in circa 60 minuten gaar. Laat afkoelen en bestuif de taart met poedersuiker 
wanneer u de taart serveert. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

mailto:spiekmaninstallatietechniek@home.nl
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Noteer de oplossing hieronder en lever in bij de Barnstee of mail naar: dorpskrant.bo@gmail.com 

Naam:__________________________________    Adres: _______________________________________ 
Oplossing: _____________________________________________________________________________ 

De oplossing van de vorige puzzel is:  TUVALU De winnaar is:  Herman Zwart 
Gefeliciteerd!  U kunt uw prijsje ophalen bij de Barnstee. 

Puzzel 
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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,- 

 

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 
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We zijn begonnen met de repetities! 
Met het motto ‘3 keer is scheepsrecht’ 

hopen we dat we u in maart van het 
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 volgt in de vol-

gende Dorpskrant.  
Er zijn nog kaarten te koop bij Melody a € 8,50 

 (incl. koffie/thee/lekkers) 
 

Toneelvereniging Barger-Oosterveld 

Taart voor de Trans… 
 
Zoals u heeft mee gekregen zaten we eventjes zon-
der bezorgers. Gelukkig is dat inmiddels opgelost. 
We zijn erg blij dat er weer huis aan huis bezorgd 
kan worden!  Dit betekent ook voor de mensen  
van de Trans, die onze Dorpskrant maken, weer 
meer werk en daar zijn ze erg blij mee. 
 
Wij vonden dat we dit naar even in het 
klein moesten vieren met een lekkere slagroomtaart 
voor de cliënten van De Trans. We hebben een taart 
laten bezorgen met het logo van de 
Dorpskrant erop. 
 
We ontvingen een leuke reactie: 
Wat was dat een heerlijke taart zeg! Ontzettend lief. 
We hebben er in de pauze lekker van mogen smul-
len. Het wordt erg gewaardeerd !!  
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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 

http://www.vollemaan.info/
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Dorpskrant 40 jaar 

´OUD-BARGEROOSTERVELDSE IVONNE WILKEN  
      SCHRIJFT SCANDINAVISCHE THRILLER,´  
 

´Het kon niet uitblijven,´ reageert Ivonne.´ Nu ik alweer 15 jaar in Noorwegen woon is het 
hoog tijd voor een echte Scandinavische thriller: Verstrikt. De setting? Een eiland geïsoleerd 
van de buitenwereld. De hoofdpersonen? Introverte eenlingen met elk zo hun eigen tekortko-
mingen. En het jaargetijde zit ook al niet mee: koude, donkere dagen die de melancholie verg-
roten en de deur waag en wijd openzetten voor wel heel foute gedachten.´ 
Verstrikt is niet haar eerste thriller. Vorig jaar verscheen haar debuut Instinct. Instinct  ontving 
lovende recensies. Ivonne: ´Daardoor kreeg ik de smaak te pakken. En de inspiratie voor Ver-
strikt kwam als vanzelf. Vanaf de pont zag ik Bleikøya, een eiland in de Oslofjord. Vroeger 
werd het bewoond, nu staan er alleen nog vakantiewoningen.  Maar - en deze informatie heb 
ik van de bootjongen - het eiland heeft één bewoner: een vrouw van in de negentig. Dit fasci-
neerde mij zo dat dit de inspiratiebron voor Verstrikt werd. Wat doet zij daar, waarom is ze 
achtergebleven?  
 
Hoewel ik het eiland en de gekleurde huisjes 
alleen vanaf de boot heb gezien, en nog minder 
weet waarom die vrouw daar woont, is het ei-
land in mijn fantasie tot leven gekomen. Met 
zijn eindeloze luchten, de bevroren zee en de 
lichten van Oslo die in de verte twinkelen. Zo 
ver weg en tegelijkertijd zo dichtbij. Een pontje 
dat meerdere keren per dag het eiland en de 
hoofdstad verbindt, maar het eiland verder met 
rust laat. De eenzaamheid, de rust, de tijd die als 
het ware als vanzelf in elkaar overvloeit.  
Eb na vloed, jaargetijde na jaargetijde. Rustig, 
gestaag. of juist wild en onstuimig. De perfecte 
setting voor een duistere thriller want juist door 
de geïsoleerde ligging en de korte dagen wor-
den de karakters in het boek nog meer op zich-
zelf teruggeworpen.´ 

 

Verstrikt is sinds 1 september in de boekhandel te koop en wordt uitgegeven door uitgeverij Ellessy. 
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  Kinder en zo! 

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

Sinterklaasmopje! 

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

Deze prachtige kleurplaat is gemaakt door MAUD LOVES. Geweldig!  
Gefeliciteerd Maud, 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 
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
mailto:Gerwin.Prins@politie.nl


 


