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   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 2023 
 Editie  Kopijdatum 
 Februari  23 januari 
 April  13 maart 
 Juni  29 mei 
 September  11 september 
 November  23 oktober 
 December  20 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 eerstvolgende Dorpskrant verschijnt tussen  
11 en 18 februari 2023. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 
 

 23 januari 2023 

 
                      We ontvangen de kopij het 
                               liefst via mail:  
 
 

                           dorpskrant.bo@gmail.com 

                                          

December 
 
15 Kerstmiddag SBO e.o. 
16 Klaverjassen HV SVBO 
29 Oliebollentoernooi VVBO 
 

Januari 
 

12 Nieuwjaarsvisite SBO e.o. 
19 Bingomiddag SBO e.o. 

Kopij! 
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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 6         December 2022 

BARGER-OOSTERVELD 

Agenda 2 

Voorwoord 3 

Plaatselijk Belang 5 

Activiteiten Barnstee 5 

Nieuws van de SBO 7 

In de Beugel 9 

Kerstverhaal  10 

Zonnebloem 13 

Nieuws van ‘t Schoolpad 15 

St. Gerardusschool 17 

Vrogger 19 

Minibieb en Weggeefkast 19 

OBS Op ‘t Veld 21 

Toneelvereniging 23 

Kerstverhaal 25 

Kerstbrunch-receptjes 29 

Jezus keert terug 

    in Barger-Oosterveld 31 

Kerstpuzzel 32 

Vind ik Leuk  33 

Even voorstellen 35 

Kinder & zo 36 

Kleurplaat 37 

Winnaar kleurplaat 38 

Verenigingen e.d. 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen onze lezers 

hele fijne kerstdagen en  

een gezond, mooi en 

liefdevol 

2023 
Antje, Guusje, Lizette en Sophie 

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

Inhoud 

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 
Deze bijdrage is alweer de laatste in 2022! 
Ondanks alle corona-ellende is ook dit jaar 
weer snel voorbij. Voor Plaatselijk Belang was 
het een druk jaar. Het leek wel of we veel 
moesten inhalen door al die corona-blokkades. 
Zaken die veel aandacht vroegen waren o.a. 
het overleg over het vervolg op het GZI-terrein, 
woningbouw, verkeer, inrichting speelvelden, 
ledenadministratie, ondersteuning verenigin-
gen enz.. Daarbij kwam nog het feit dat onze 
voorzitter zich moest terugtrekken t.g.v. al het 
extra werk door corona. Erwin Schürmann 
heeft zich bereid verklaard om het voorzitter-
schap tijdelijk op zich te nemen, hetgeen we 
natuurlijk zeer waarderen maar het is geen de-
finitieve oplossing.  Bovendien wacht ons in 
2023  een druk jaar omdat we dan ook een be-
leidsplan voor de  komende 10 jaar willen op-
stellen en de leden-administratie/contributie-
inning willen afronden. Daarbij komen dan 
ook nog de “normale” zaken . In 2023 willen 
we alle verenigingen de mogelijkheid bieden  

om financiële aanvragen te doen bij  
Pl. Belang ter ondersteuning van speciale acti-
viteiten.  Dit natuurlijk op basis van een goede 
onderbouwing.  We hebben dan ook behoefte 
aan nieuwe bestuursleden die ons daarbij wil-
len helpen en zo mogelijk het voorzitterschap 
op zich willen nemen. Vele handen maken licht 
werk! Kandidaten kunnen zich bij mij of colle-
gae bestuursleden melden.  
 

Tot slot wil ik deze bijdrage afsluiten met : 
 

PLAATSELIJK BELANG  
BARGER OOSTERVELD  

WENST U ALLEN 
PRETTIGE FEESTDAGEN 
EN DAARBIJ EEN GOEDE  

START IN 2023! 
 
Leo Mangnus 
Secretaris Pl. Belang 

leomangnus@live.nl 

Activiteiten in de Barnstee! 
In de Barnstee worden tal van activiteiten georganiseerd die voor iedereen toegankelijlk zijn. U 
hoeft hiervoor geen lid te zijn van een vereniging of iets dergelijks. Misschien zit er iets leuks 
voor u bij? 
 

DAMES GYMNASTIEK     DARTEN 
Maandag  10.30 - 11.30 uur   Dinsdag  19.00 - 23.00 uur 
 

JUMPING       KARATE VOOR KINDEREN 
Maandag  19.00 - 20.00 uur   Woensdag  18.00 -  19.00 uur 
Woensdag  19.15 - 20.15 uur   Donderdag  16.30 - 17.30 uur 
 

SCHILDEREN      NAAILES 
Dinsdag  13.30- 15.30 uur   Woensdag  19.00 - 21.00 uur 
 

FLINTENKOOR      YOGA 
Woensdag  19.30 - 22.30 uur   Donderdag  19.00 - 21.00 uur 
 

DWEILORKEST DINGES 
Donderdag  19.30 - 22.30 uur 

Voor meer informatie over deze activiteiten  
kunt u  terecht bij de beheerder van de Barnstee: 
 

Tel: 06 15294522 
Mail: info@barnstee.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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We naderen alweer het einde van het jaar! 
Deze decembermaand staat in het teken van 
kerst, gezelligheid, familie en vrienden bij  
elkaar… op naar 2023. 
 
Deze maand hadden we op 7 december een 
kerstbingo met leuke prijzen in de kerstsfeer. 
Op 15 december was er de jaarlijkse kerst-
middag bij Melody met live-muziek en ter af-
sluiting een heerlijke stamppottenbuffet. 

Op donderdag 12 januari is er voor onze leden 
een nieuwjaarsvisite in de Barnstee. De zaal is 
om 13.30 open en we hopen dat het een begin is 
van een heel mooi jaar!!! 
 
 
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. 

 

Het bestuur van de  
Seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o. 

wenst u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!!! 

Henk Zwart Tiny Bos Henk Harkema 

Antje Nijp Jo Bos Jannie Bos 

mailto:secretariaat.sbo@ziggo.nl
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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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In de Beugel 
Nou nou, wat 
vliegt zo’n 
jaar voorbij. 
Ik mis mijn 
grote stoere 
broer nog 
steeds. Vooral 
als wij het bos 
in gingen. Als 
er andere 
honden aan-
kwamen dan 
ging onze 
Obeliks voor-

op en kon ik 
hem volgen want ik ben niet zo stoer wat hij 
wel was. De Baas en het Vrouwtje beginnen er 
zo langzamerhand ook een beetje aan te wen-
nen maar wat zij wel kunnen en Ik niet al ben Ik 
drs. Hond is dat zij foto’s en herinneringen kun-
nen zien op Facebook. Zelfs de Baas kan deze 
beluisteren en dan hoor ik ze nog regelmatig 
over die grote knuffelbeer praten want hij was 
ook zo’n drukke ondeugende hond. Ik ben veel 
bedeesder, rustiger en ik ben niet zo’n lawaai 
pappa gaai  wat betekent dat ik veel minder blaf 
vooral als er mensen bij ons aan de deur komen. 
De moeder van de Baas is zo verbaasd als zij bij 
ons komt, Ik haar buiten voor het raam langs 
zie lopen en Ik binnen alleen maar druk heen en 
weer loop, niet blaf en wel heel erg hard met 
mijn staart zwaai want die Obi blafte altijd wel. 
Ja, en dan die jaarlijkse Kerstfoto waar Ik dan 
alleen op kom te staan dus een foto zonder mijn 
grote broer Obi.  het vrouwtje gaat dan weer 
langs bij Huizinga Fotografie. En al zeg ik het 
zelf, ik sta er altijd best goed op. ik ben best fo-
togeniek. 
 
Dat alle dagen 2 keer 40 minuten heen en weer 
lopen naar het werk van de Baas is ook best wel 
zwaar met af en toe een regenbui op je kop,  
harde wind, en dan moet de winter nog komen. 
Het word er voor ons niet beter op maar ik 
hoop dat het allemaal een beetje meevalt. Wel 
hebben wij in deze periode regelmatig de kans 
om als natte dweilen op het werk te komen en 
dat willen we liever niet want ik blijf ook best 
wel lang nat en een natte hond ruikt ook niet 
lekker zegt men. Ik vind dat onzin hoor want ik 
heb van zo’n geur geen last.  

Voorlopig wordt ik niet meer nat 
want…. De Baas is alweer boos en 
dan vragen jullie je vast af waarom. Nou heb-
ben jullie even? De Veldlaan die voor het werk 
van de Baas langs loopt is al een hele tijd op de 
schop maar nu ligt de straat er uit ter hoogte 
van waar wij alle dagen moeten overste-
ken.  Dus de baas kan niet zelfstandig nu naar 
het werk. Het Vrouwtje brengt ons nu, of ik ga 
straks chic met de taxi. 
  
Elk jaar komt de Kerstbomen stress terug maar 
dit jaar hier in huis geen vallende naalden want 
vorig jaar hadden we een boom die vreselijk 
uitviel, dat gun je niemand! Want een dag na de 
Kerst moest hij de deur al uit die uitvalboom. 
Dus dit jaar hebben we voor het eerst een kunst 
kerstboom. Wel weet Ik dat er een hele speciale 
bal in komt te hangen die het Vrouwtje op de 
kop heeft getikt in Egmond Aan Zee tijdens een 
paar heerlijke dagen in november. Volgens de 
verkoopster zit er goud maar ook zilver in dus 
wilde het Vrouwtje hem wel omdat hij heel bij-
zonder is. Goud is niet haar kleur, voor veel da-
mes wel hoor ik zo links en rechts. De Baas en 
het Vrouwtje zijn nog nooit zo laat in het jaar 
naar zee geweest. Het was wel leuk maar ze 
gaan liever eerder in het jaar want dan kunnen 
ze langer op het strand lopen omdat het veel 
langer licht is en ze hebben gevoelsmatig meer 
aan de dag en de temperatuur is veel aangena-
mer als het goed is. Het zitten op de terrassen 
van de strandpaviljoens na strandwandelingen 
is ook veel fijner vooral als de zon schijnt.  
In Barger-Oosterveld zijn de achternamen Fuh-
ler, Gerdes, Jansen en Lubbers die veel voorko-
men. Toen de Baas en het Vrouwtje in de afgelo-
pen vakantie in een restaurant in Egmond Aan 
Zee aan een tafeltje gingen zitten zei er in eens 
iemand: hallo Harrie Lubbers. De Baas wist 
eerst de naam niet, na nog een paar woorden 
hoorde hij dat het (Ik zal de voornaam niet be-
kend maken) … Gerdes was. Hij had met zijn 
Vrouw genoten van een paar dagen aan zee. 
Hoe klein kan de wereld zijn? 
 
Zo, van achter de PC van de Baas wil ik jullie 
prettige Feestdagen wensen, een veilige jaarwis-
seling en een gezond liefdevol 2023.  
Ik ga genieten van mijn welverdiende rust 
en hier nog een Poot van Upton. 
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 De nieuwe jongen op school 
 
Carlo is een beetje raar. Een beetje vreemd. En zijn vader en moeder ook. 
Carlo’s moeder heeft groene ogen en een beetje een haakneus. En ze heeft altijd van die wijde 
kleren aan, allemaal lagen over elkaar, ze maakt ze zelf. 
 
Carlo’s vader heeft hele lange haren. Hij rijdt op een oude motor, een hele oude motor die met 
veel kabaal over de weg rijdt. En op zijn hoofd heeft hij een rare helm, pikzwart. 
Carlo en zijn ouders wonen in een klein huisje, een beetje buiten het dorp. Het is daar een enor-
me rotzooi, er ligt van alles op elkaar in de tuin, in de hoek staat een oude auto te roesten, tussen 
het onkruid. En verder allemaal kisten en stukken hout, je kan het zo gek niet bedenken of het 
staat er wel. Hun huis heeft heel lang leeg gestaan, de kinderen uit het dorp gingen er vroeger 
wel eens spelen, ruiten stuk gooien, of gewoon door het huis lopen. Dat was reuze spannend. 
 
Op een dag woonden ze er opeens, een jongen met zijn vader en moeder. Waar ze vandaan 
kwamen wist niemand. En niemand durfde het te vragen. Na een paar dagen kwam Carlo op 
school. Hij werd gebracht door zijn vader, op de motor. Alle kinderen op het schoolplein werden 
stil toen de motor met een daverende knal stopte, vlak voor het hek. 
 
Er stapte een jongen af en hij liep alleen het  plein op. De kinderen moesten een beetje om hem 
lachen, hij had zelfgemaakte kleren aan, en hij zag er maar raar uit. De meester liep naar hem toe 
en nam hem mee. Later werd hij voorgesteld, “jongens en meisjes, dit is Carlo, hij komt bij ons op 
school “, had de meester gezegd.  
 

Carlo deed maar verlegen, hij keek steeds naar de punten van zijn schoenen. Hij wist ook niet zo 
veel als de meester iets aan hem vroeg, soms mompelde hij een vaag antwoord, of hij zei 
helemaal niets.  
Toen de school was afgelopen werd hij opgehaald door zijn moeder. De kinderen stootten elkaar 
aan, wezen stiekem en fluisterden zacht. Wie er mee is begonnen weet niemand, maar opeens 
fluisterde iedereen het tegen elkaar, “Carlo’s moeder is een heks! Kijk maar” ! En alle kinderen 
keken.  
En alle kinderen zagen de groene ogen, de fladder-rok, de rare haakneus. Het duurde dan ook 
niet lang of de verhalen kwamen. De ene had gezien dat Carlo’s moeder met een grote pot in de 
tuin stond te koken, toverdrank, dat kon je van ver al ruiken. En een ander had ‘s avonds gezien 
hoe ze met de bezem door de lucht vloog. En de zwarte kat dan die je vaak zag rondsluipen bij 
het huis?  
 
Zo kwam het dat Carlo altijd alleen over het plein liep. Hij keek een beetje droevig. Als hij naar 
de anderen toe ging om te spelen dan liepen ze gauw weg, griezelend en fluisterend. Vooral de 
tweeling had altijd wel iets gezien of gehoord.  

 

Kinderkerstverhaal... 
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Ze woonden er ook het dichtste bij. Peter en Jan konden het huis van Carlo zien als ze uit het 
raam van hun kamer keken. Bijna ieder dag wisten ze wel weer iets te vertellen. Zo hadden ze 
laatst gezien hoe Carlo op het dak had gelopen, midden in de nacht! Dat was toch gevaarlijk?  
Die Carlo. Een heksenkind.  
Als hij je te lang aankijkt dan verander je in een kikker. Pas maar op! Peter en Jan waren op de 
fiets naar het bos geweest. Het was al bijna kerstvakantie. De tweeling had in het bos gezocht 
naar een paar mooie dennentakken om straks de kamer mee te versieren, en ook nog naar een 
paar hulsttakken.   
Ze waren een beetje te ver het bos in gegaan, het werd al een aardig donker. Maar nu hadden ze 
wel genoeg takken, in een tas achterop de fiets. 
 
Mam had gezegd, ” voor donker thuis jongens, denk erom “! En ze hadden het braaf beloofd. 
De enige weg naar het bos loopt vlak langs het huis van Carlo, ze waren er heel hard langs gefi-
etst op de heenweg, met een rood hoofd van inspanning. Ze wisten het niet zeker, maar ze 
dachten allebei dat ze Carlo hadden zien staan, achter de hoge heg. 
Het donker komt snel. Peter en Jan doen hun fietslampen aan en hobbelen zo verder over de 
zandweg. In de verte blinken de lampjes van het dorp, maar eerst moeten ze langs het heksen-
huis. Want zo noemen ze het. Zo hard als ze kunnen scheuren ze langs de hoge heg. Stel je voor 
dat die heks komt en ze wil vangen! Peter kijkt huiverend om. Hij voelt dat er iemand naar hem 
kijkt. Zijn fiets begint te slingeren, Peter wil zijn voeten op de grond zetten maar zijn enkel komt 
knel te zitten tussen de trapper en de weg, voor hij het weet slaat hij met een klap tegen de 
grond. Hij blijft stil liggen. Jan rijdt vlak achter hem en 
kan nog net om hem heen rijden voor hij stopt. “Peter, 
sta op”, fluistert Jan zacht.  
Hij is doodsbenauwd. Peter huilt zacht. “Ik kan niet 
opstaan. Mijn been. Mijn been doet zo’n pijn “. Jan 
stapt van zijn fiets en probeert om Peter op te tillen. Ze 
moeten weg hier! Het is hier gevaarlijk! Peter gilt het 
uit als Jan hem probeert op te tillen. Van schrik laat Jan 
hem los, Peter valt op de grond en brult nu nog veel 
harder. Radeloos kijkt Jan om zich heen. Wat moet hij 
doen? Hij kan Peter niet alleen op de weg laten liggen.  
 
 
Maar ze moeten weg voordat die heks ze heeft gehoord! Straks worden ze nog in een pan 
gestopt! Opeens schijnt er een licht in de tuin, en een paar tellen later schijnt het op de weg. Een 
zaklantaarn. Carlo’s vader stapt de weg op. Peter en Jan zijn verstijfd van angst. Nu komen ze 
hier nooit meer weg… Carlo’s vader ziet al snel wat er gebeurd is. Hij tilt Peter op en wenkt Jan 
met zijn hoofd. “Kom maar mee naar binnen, dan kijken we even wat er aan de hand is”. 
Jan gooit haastig de twee fietsen in de berm van de weg en gaat dan achter zijn broer aan. Naar 
binnen. Naar het huis van de heks! 
Met een kloppend hart komt Jan de kamer binnen. Peter ligt al op de bank. Hij huilt zachtjes van 
de pijn. Carlo’s moeder knipt een stukje van zijn broek open, ze bekijkt de dikke enkel. “Probeer 
eens of je hem kan bewegen”, vraagt ze. Peter krimpt in elkaar van de pijn als hij zijn voet 
beweegt. “Mooi, die is in ieder geval niet gebroken “. Ze is nog even bezig, maar tien minuten 
later is de hele enkel netjes ingepakt in een mooi wit verband. Dan gaat ze naar de keuken en 
komt terug met een lepel waar iets op ligt. “Eet dit maar op “, zegt ze. Peter en Jan kijken elkaar 
vlug aan. “Het is gewoon een aspirientje met wat water, tegen de pijn, niets bijzonders hoor “, 
lacht ze. 
 

“Mijn moeder is verpleegster geweest”, zegt Carlo een beetje trots. Hij stond de hele tijd al bij de 
tafel, maar Peter en Jan zien hem nu pas. Carlo’s vader komt aanlopen uit de keuken met een 
blad vol koppen warme chocolade melk. En een stroopwafel, voor de schrik. 
             ervolg op pag. 13... 
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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  

13,50 
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Vervolg van pag. 11... 
 
“Jullie zitten toch bij Carlo in de klas”? vraagt Carlo’s moeder. Ze is in een grote stoel gaan 
zitten, een schommelstoel.  Hij hangt met een ketting aan een balk van het plafond, midden in de 
kamer. Verlegen knikken de jongens. Ze durven niet zo veel te zeggen. Ze schamen zich een 
beetje. Carlo’s moeder is heel vriendelijk en ze heeft helemaal geen groene ogen, ze zijn gewoon 
heel donkerblauw. Carlo’s vader is ook heel aardig, hij vraagt of ze nog meer chocolademelk lus-
ten.  De tweeling knikt. Lekker. Er staat een kerstboom in de hoek bij het raam en er branden 
overal kaarsjes. Zacht klinkt er muziek. Kerstmuziek. Het is best gezellig in de kamer. Op de 
tafel, waar Carlo net stond, staat een vliegtuigje. Daar was Carlo mee bezig, toen ze de kamer in 
kwamen. Jan ziet het vliegtuig het eerste. “Kan dat echt vliegen “? vraagt hij. Carlo knikt en het 
duurt niet lang voordat hij aan het uitleggen is. Het is een vliegtuig met een afstandsbediening. 
“Radiografisch”, vertelt Carlo. “Kan jij daarmee vliegen dan “? vraagt Jan ongelovig. Carlo knikt 
weer. “Ja hoor, van mijn vader geleerd”. Carlo laat de afstandsbediening zien, als hij aan de hen-
deltjes zit gaan de stuurvlakken van de vleugels op en neer. Met open monden luisteren en 
kijken ze naar Carlo.  
 
Wat weet hij veel van zo’n vliegtuig! “Als het mooi weer is mogen jullie het ook wel eens 
proberen hoor “, zegt Carlo. “Zeg, jullie ouders zijn vast doodongerust”. Carlo’s moeder schrikt 
op. “Wat is jullie telefoonnummer, dan zal ik even bellen”.  Ze vliegt weg, naar de telefoon. En 
zo worden Peter en Jan even later opgehaald door hun opgeluchte ouders. Ze bedanken Carlo’s 
ouders voor de hulp na het ongeluk van Peter. Dan gaan ze weg. Peter wordt gedragen, en Jan 
loopt naar de auto. Carlo loopt een beetje stilletjes mee naar 
de auto. “Kom je een keer bij ons spelen in de kerstvakantie 
“? vraagt Jan door het raampje, “dan mag je onze trein zien “. 
Carlo knikt opgewekt. “Ja, leuk, dat doe ik “.“Goed dan. Tot 
ziens “. De tweeling zwaait naar Carlo als de auto, met de 
fietsen achterin, het pad af rijdt, naar huis. En Carlo zwaait 
terug. “We worden vast vriendjes “, zegt Jan. En Peter knikt. 
“Ja, vast”, zegt hij..        
 
Einde. 

 

De Zonnebloem 
En alweer is er bijna een jaar voorbij ! Het lijkt wel of de tijd steeds 

sneller voorbij gaat. De Sinterkerstman heeft onze gasten weer 
bezocht en heeft een aardigheidje achtergelaten.  

Wij maken ons verder op voor volgend jaar: het jaar van ons 50-jarig bestaan!  U hoort er nog 
van ! We kunnen allerlei activiteiten doen o.a. door de steun van een heleboel mensen in  

Barger Oosterveld op welke manier dan ook. Dank u wel daarvoor ! 
  

 

 

 

 

 

 

Tilly Mangnus, 
Secretaris de Zonnebloem 

Ik wens u namens alle vrijwilligers van  
de Zonnebloem afdeling  

Barger Oosterveld een mooi Kerstfeest 
toe, een goede jaarwisseling en alle 

goeds voor 2023 ! 
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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 

Voor deze kersteditie ontvingen we van Hetty een 
mooi kerstverhaal van een familie in de USA. 

 
 
 

De kleine witte envelop 
Het was slechts een kleine witte envelop die tus-
sen de takken van onze kerstboom prijkte. Er 
stond geen naam op, geen teken van herkenning, 
geen opschrift. Het heeft… de laatste 10 jaren 
daar tussen de takken van de kerstboom gestaan. 
Het begon .. omdat mijn man Mike een gruwelij-
ke hekel had aan Kerst. O, niet aan de echte bete-
kenis van Kerst, maar door al dat commerciële 
gedoe er omheen— al dat geld wat er aan ver-
kwist werd en dat geren om op het laatste mo-
ment een das voor oom Harry te scoren en de 
toiletpoeder voor oma—de cadeautjes in wan-
hoop gegeven omdat je niet wat anders kon be-
denken.  Ik wist dat hij dat zo voelde en zo be-
sloot ik dat jaar de gebruikelijke shirts, sweaters, 
dassen enzovoort  voorbij te gaan. Ik bedacht iets 
speciaal voor Mike. De inspiratie daarvoor 
kwam op een ongewone manier. 
Onze zoon Kevin was op dat moment 12 jaar en 
zat in een worstel team  van zijn school.  Vlak 
voor Kerst was er een extra wedstrijd tegen een 
team dat door de kerk in de binnenstad werd 
gesupport. Deze jongens, hadden tot op de 
draad versleten sneakers aan hun voeten waar-
van het leek of die door de veters  bij elkaar ge-
houden werden. Het was een scherp contrast 
met onze jongens in hun helder blauw en gou-
den sportkleding en glimmende nieuwe sport-
schoenen. 
Toen de wedstrijd begon schrok ik toen ik zag 
dat het andere team zonder hoofdbescherming 
liep, wat bedoeld was om de oren van de worste-
laars te beschermen. Het was een luxe die het 
bonte bij elkaar geraapte  team zich blijkbaar niet 
kon veroorloven. Het eindigde ermee dat ze in-
gemaakt werden. We volgden elke gewichtsklas-
se. Mike, die naast me zat, zat treurig  zijn hoofd 
te schudden. ‘Ik had graag gezien dat er toch een 
van hen zou hebben gewonnen, zei hij. Er zit ge-
noeg potentie in, maar om zo te verliezen gaat de 
lol er bij hen ook af.’ Mike hield van kinderen, 

alle kinderen.  
 
Hij coachte ook graag voetbal bij de jeugd, net 
als hockey.  Zo kreeg ik het idee voor zijn Kerst-
cadeau. Die middag ging ik naar de plaatselijke 
sportzaak en kocht een heel assortiment aan 
hoofdbeschermers voor worstelen en schoenen, 
en stuurde ze anoniem naar de kerk in de bin-
nenstad. Op Kerstavond plaatste ik een kleine 
witte envelop in de boom, een boodschap er in 
die Mike vertelde wat ik gedaan had en dat het 
zijn cadeau voor mij was.. 
Mike’s glimlach was  het mooiste van de hele 
Kerst dat jaar. En dezelfde brede glimlach volg-
de de volgende jaren. Elke volgende Kerst volg-
de ik deze traditie. Het ene jaar stuurde ik een 
groep geestelijk gehandicapte jongeren naar een 
hockey wedstrijd, een jaar later werd het een 
cheque voor een paar oudere broers wier huis 
een week voor Kerst tot de grond toe was afge-
brand. En zo ging dat elk jaar weer... 
De kleine witte envelop werd het hoogtepunt 
van onze Kerst. Het was altijd het laatste wat 
geopend werd op Kerstmorgen en onze kinderen 
vergaten zelfs hun pas gekregen speelgoed en 
stonden met wijd open ogen te kijken als hun 
vader de envelop uit de boom pakte om zich te 
laten verrassen door de inhoud. Toen de kin-
deren opgroeiden werd het speelgoed vervangen 
door meer praktische cadeaus., maar de kleine 
witte envelop bleef het hoogtepunt. 
Maar het verhaal stopt hier niet. Afgelopen jaar 
verloren we Mike aan een agressieve kanker. 
Toen de Kerstdagen kwamen was ik nog zo vol 
van verdriet dat ik bijna niet in staat was een 
boom op te tuigen. Maar op de avond voor Kerst 
plaatste ik toch een envelop in de boom. En de 
volgende morgen werd die wonderlijk genoeg 
omringd door drie meer... Terwijl ze niets van 
elkaar wisten had elk van onze drie kinderen 
voor de eerste keer ook voor een witte envelop 
in de kerstboom gezorgd voor hun vader.  De 
traditie heeft zich uitgebreid en op een dag zal 
het verder gaan als onze kleinkinderen er zijn 
om de speciale enveloppen uit de boom te halen. 
Mike’s geest, net als de geest van Kerst, zal altijd 
met ons zijn. 

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

http://www.hettysite.nl


16 

  

  

 

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 



17 

 
 

 



18 

  

  

 

 

 
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 

Gewikkeld in wat doeken 
Geboorte 

 

Klein, klein keerltien, wat ligt ej daor te kleumen 
Gewikkeld in wat doeken en op een bossie stro 

Gien mensk die ’t non al kan geleuven 
Dat ej een verlosser bent of zo 

 

Daor lig ej in die kolde stal 
Umringd deur een ezel en wat schaopen 

‘k Heb heurd dat ’t vannacht ok vriezen zal 
‘k Hoop zó da’j lekker warm zult slaopen 

 

Maor kiek, daor komt de eerste visit al an 
Drie hooggeplaotste heren 

Hoe ’t neis zo snel verspreiden kan 
Dat komt deur d’ hogere sferen 

 

Want engelen hebt allang verteld 
Dat ej vannacht geboren bent 

Je komst die was allang veurspeld 
Allien wannéér was niet bekend 

 

Maor ’t is dér dan toch van komen 
God’s zeun lig hier in dizze stal 

Vervuld bent non de wildste dromen 
Umdat he’j vrede brengen zal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst: J. Bennen 

 

Minibieb / weggeefkast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wij hebben een minibieb/weggeefkast aan de 
straat geplaatst en zouden hier graag wat aan-
dacht voor hebben.  De kast staat aan het voet-
pad/steegje langs het Kerkebos, van de Bar-
gerweg naar de scholen.  
 
Staat er iets in dat je kunt gebruiken?  
Schroom niet en neem mee. 
Het is speciaal voor jou in deze kast gezet.  
Kijk ook even in de lades.  Er mag gratis mee-
genomen worden, geruild worden en er mo-
gen spullen ingezet worden.Wel graag houd-
bare producten, goed verpakt en spulletjes die 
netjes en heel zijn. 
 
We wensen iedereen fijne feestdagen! 
Groetjes Mark en Simone 
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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 
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’T KON HIER  

WEL SPOKEN... 
 

Blijspel in 3 bedrijven door Henk Roede 

10, 11, 17, 18 maart 
2023  

Melody B.O. Veld 

Aanvang 19.30 uur 

Zaal open 18.30 uur 

 

 

Gekochte kaarten voor 2020 blijven geldig! 
 

GROEN 13 maart 2020 wordt: 10 maart 2023  

BLAUW 14 maart 2020 wordt: 11 maart 2023 

GEEL 20 maart 2020 wordt: 17 maart 2023 

ROOD 21 maart 2020 wordt: 18 maart 2023 

 
Er is voor een aantal avonden nog een aantal kaarten  

á € 8,50 te koop bij Melody!  

 Voor vragen kunt u bellen naar:  Judith Gerdes, tel 06 41453851 
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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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Kerstverhaal 
Het kerstfeest van de kerstman 
Uitgeput aait de kerstman zijn rendier. Hij 
mompelt wat en het rendier snuift. Zijn warme 
vochtige neus is vlakbij het oor van de oude 
man. Er trekt een rilling door het rendierlijf. 
Stoom komt uit zijn neusgaten. "Het zit erop, 
beestje," zegt de kerstman zacht. "Nu mag je 
rusten." Verdrietig kijkt de kerstman in de glan-
zende ogen van zijn trouwe lastdier. Het laat 
zijn kop zakken, alsof het zich schaamt voor 
zijn eigen vermoeidheid. "Ik ben ook moe," zegt 
de kerstman troostend. "We hebben hard ge-
werkt en ver gereisd." 

Voorzichtig legt hij een deken over de rug van 
het rendier. Hij schudt even zijn hoofd. Waar-
om voelt hij zich teleurgesteld? Andere jaren 
kwam hij in de nacht van tweede kerstdag toch 
tevreden thuis? "Het was dit jaar anders," zegt 
hij zacht voor zich uit. Het rendier draait zijn 
kop half naar hem om. Dan zegt het, met woor-
den die alleen de kerstman kan verstaan: 
"Anders hoeft niet altijd slechter te zijn." De 
kerstman knikt, maar hij kan er nu niet in gelo-
ven. "Ga maar slapen," zegt hij enkel. Nog éen 
keer streelt hij de fluwelen nek en gaat de stal 
uit. Zacht sluit hij de deur achter zich. 
 
Langzaam loopt hij naar zijn houten hut. Hij 
hijgt en worstelt tegen de wind in. Het is gaan 
sneeuwen, geen dwarrelende zachte kristallen, 
maar striemende verijsde vlokken. Binnen 
pookt hij het vuur op. Zuchtend schuift hij zijn 
gemakkelijke stoel dichter naar de haard en 
gaat zitten. Met een hand wrijft hij over zijn 
voorhoofd. Hij rilt, maar zijn voorhoofd gloeit. 
Buiten gaat de storm tekeer.  

De ijzige wind rukt aan de luiken voor de ra-
men, giert in de schoorsteen. Het dak maakt 
een roffelend geluid. De dakbalken kraken en 
steunen. De kerstman let er niet op. Hij voelt 
zich nog steeds verward. 
 
Andere jaren genoot hij van dit moment. Moe 
maar voldaan zat hij dan in zijn stoel voor het 
vuur, zijn voeten op de kachelplaat. In de vlam-
men had hij weer al die blije gezichten gezien. 
Hoeveel kinderwensen waren niet in vervul-
ling gegaan? Maar nu? Weer schudt hij zijn 
hoofd. "Wat is er toch met me aan de hand?" 
denkt hij. Hij doet zijn ogen dicht, leunt achter-
over in zijn stoel. Het gebulder van de wind 
klinkt al verder en verder... De geluiden wor-
den doffer en doffer... De kin van de kerstman 
zakt op zijn borst. 
Plotseling klinkt een krassende stem: "Arme 
man!" Geschrokken kijkt de kerstman op. 
"Arme man!" zegt de stem weer met een geluid 
alsof er takken kraken. Het komt uit de haard. 
De kerstman fronst zijn voorhoofd en staart 
naar het vuur. Dan ziet hij iets wat alleen de 
kerstman kan zien: boven het vuur op een dik-
ke tak die uitsteekt, zit een klein grauw mor-
mel. Het grinnikt geniepig. 
Als de kerstman van zijn verbazing bekomen 
is, wordt hij boos. "Laat me met rust," moppert 
hij. "Moet je mijn kerstfeest soms verknoeien! 
Wie ben je eigenlijk?" 
"Je beste vriend," zegt het mormel. "De stem in 
je hoofd. En ik wil je behoeden voor nog meer 
domme streken." 
"Domme streken?" vraagt de kerstman onzeker. 
"Ja, jaar in jaar uit breng je met Kerstmis overal 
op de wereld  
cadeaus rond.  
Ondanks je hoge 
leeftijd vertrek je 
telkens fris en  
vrolijk. Maar hoe 
kom je terug?  
Doodmoe, bekaf, 
versleten en uit-
geput.  
 
Vervolg op pag. 25... 
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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 

Hier had uw 
advertentie kunnen 

staan! 

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

Dorpskrant.bo@gmail.com 
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 Koud en kleumend en met lege zakken. Je bent 
en blijft een arme domme oude man." 
 
Met lege zakken...? De kerstman veert op. 
"Nee!" roept hij. "De zakken voor de cadeaus 
zijn leeg, ja. Natuurlijk zijn die leeg. Maar de 
zakken van mijn broek... Wacht!" De kerstman 
staat op en pakt een trommeltje van de schoor-
steen. Hij haalt het deksel eraf en kijkt erin.  
 
Het is leeg, tot op de glimmende bodem. Dan 
grijpt hij met beide handen tegelijk in de zak-
ken van zijn broek. Hij haalt er iets uit dat al-
leen de kerstman kan zien en stopt het in de 
trommel.  

 
Hij pakt zijn pijp van de schoorsteen en gaat 
weer zitten, met de trommel op zijn schoot.  
Hij moet ineens weer denken aan de woorden 
van zijn rendier: "Anders hoeft niet altijd 
slechter te zijn." Een handvol zand lijkt ook 
weinig, denkt de kerstman. Maar ga de korrels 
maar eens tellen... Glimlachend kijkt hij naar 
het vuur. Hij knikt het kleine mor-
mel boven de vlammen toe. 
 
"Ik kom veel rijker terug dan ik 
ga," zegt hij. "Dit jaar viel het wat 
tegen, maar toch... Ik ben rijk." 
"Laat je rijkdom dan maar eens 
zien!" roept de stem. Weer knikt 
de kerstman. Terwijl hij de trom-
mel openmaakt, zegt hij zacht: 
"Geluk is een fijn poeder dat rond 
de kinderen zweeft. Uit elk huis 
waar ik kwam, nam ik een klein 
beetje mee."  

Dan zwijgt de kerstman.  
Hij denkt aan de andere jaren. Toen was zijn 
trommeltje altijd vol. Nu is het maar half vol. 
Hij heeft dit jaar zoveel lege huizen op de we-
reld gezien. Niemand woonde er.  
 
Er brandde geen licht, er speelden geen kin-
deren. En dan waren er de huizen waar veel te 
veel mensen woonden. Er werd hard gepraat 
en de kinderen maakten er ruzie. In die huizen 
kon de kerstman nauwelijks gelukspoeder vin-
den. 
 
Hij zucht en kijkt naar het vuur. Het mormel 
grijnst nog steeds. "Ja," zegt de kerstman. "Ik 
was teleurgesteld. Maar als ik zuinig ben, heb 
ik genoeg poeder om er tot volgend jaar Kerst-
mis van te genieten." 
 
De kerstman zucht tevreden en begint zijn pijp 
te stoppen met wat gelukspoeder. 
"Heb je daar al die moeite voor gedaan," zegt 
het mormel spottend. 
 
"Het is meer dan je denkt," mompelt de kerst-
man nog voordat hij zijn pijp aansteekt. "Hun 
geluk is mijn geluk." 
 
Het mormel zwijgt. De wind fluit en huilt in 
de schoorsteen. De vlammen flakkeren hoog 
op en het hout knettert. Een grote wolk as 
vliegt de schoorsteen in. Het mormel is ver-
dwenen. 
 
Boven de pijp van de kerstman kringelt een 
gouden sliert rook. De kerstman leunt behaag-
lijk achterover. Wat een heerlijk kerstfeest, 
denkt hij tevreden.  
     Mijn kerstfeest! 
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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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Kerstbrunch-receptjes  
Wentelteefjes met warme kersen in 
kaneelsiroop 
 

Ingrediënten: 
4 plakken luxe feeststol  
3 el suiker 
8 g vanillesuiker (1 zakje) 
poedersuiker naar smaak 
250 g zoete kersen 
1 dun kaneelstokje 
1 ei 
200 ml melk 
3 el zonnebloemolie 
 

 
 

Bereidingswijze: 
Zet in 4 stappen deze heerlijke Wentelteefjes 
met warme kersen in kaneelsiroop op tafel. 
Breng de kersen met de suiker, het kaneelstokje 
en 50 ml water tegen de kook. Laat ze 5 min. 
zachtjes koken zodat de siroop iets inkookt. 
Klop intussen in een diep bord het ei los met de 
vanillesuiker en melk.  
Verhit in een koekenpan de olie. Week de plak-
ken stol één voor één in het eimengsel en leg in 
de pan. Bak de wentelteefjes in 2-3 min. per 
kant goudbruin en gaar. Leg de wentelteefjes 
op een schaal en bestrooi ze met poedersuiker. 
Serveer de warme kersen in kaneelsiroop er 
apart bij. 

Mini-Vega-gehaktbroodjes met aard-
appelpuree 
 
Ingrediënten: 
200 g tuinerwten (diepvries) 
2 sneetjes wit casinobrood 
75 ml halfvolle melk 
1 ei 
1 el Dijon mosterd 
40 gram kruidenmix voor gehakt 
300 gram 100% plantaardig vers gehakt 
500 gram aardappelpuree 
1 muffinvorm met 12 holtes 
1 spuitzak met kartelmondje 
 
Bereidingswijze: 
Zet in 4 stappen deze heerlijke Mini-Vega-
gehaktbroodjes met aardappelpuree op tafel. 
Verwarm de oven voor tot 200 °C. Vet de muf-
finvorm in. Spoel de tuinerwten in een zeef on-
der koud stromend water, zodat ze ontdooien. 
Snijd de korstjes van het brood en week ze in 
de melk. Knijp uit en meng met de doperwten, 
ei, mosterd en kruidenmix door het verse ge-
hakt. 
Verdeel het gehaktmengsel over de muffin-
vorm en druk goed aan. Bak 10 min. in de 
oven. Schep intussen de aardappelpuree in de 
spuitzak. Haal de gehaktbroodjes uit de oven, 
spuit op elk broodje een toef aardappelpuree 
en bak nog 15 min. in de oven.  
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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 
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Jezus keert terug… 
      naar Barger-Oosterveld  

 
Donkere tijden waaien over het knusse dorpje Barger-Oosterveld. Kerst komt eraan, maar hoe 
gaan we kerst nu vieren, terwijl het zo koud en kil is. Een klein lichtpuntje aan het eind van de 
tunnel was voor de bewoners de plaatselijke bingo-avonden. Hier vonden vele inwoners hoop 
en troost in deze barre tijden! Maar dat was niet genoeg. Iemand moest kerstmis redden, maar 
wie is de uitverkorene?  
 
Op dinsdag 20 december zit Maria thuis op de bank naar 24kitchen te kijken. Rudolf is er niet, 
dat stelde haar teleur. Tot plots de tot nu toe duistere lucht verandert tot een fel witte hemel.  
Er verschijnt een man in een wit gewaad die naar beneden valt. Met engelen om hem heen die 
hem langzaam tot aarde brengen.  
Hij zingt zacht het liedje “hallelujah” terwijl hij neerdaalt en vlak voor Melody landt.  
De man kijkt op en schrikt zich rot. Wat is er met dit dorp gebeurd? Waar is de kerst en de 
warmte? Het is zo koud en kil. Dit kan niet goed zijn.  
 
De bewoners van Barger-Oosterveld rennen naar buiten richting de man, die ze zojuist uit de 
hemelse lucht hebben zien neerdalen. Ze geloven hun ogen niet, ze kijken vol verwondering 
naar de man in het witte gewaad. “Jij liekt wel op Jezus mien jong” zegt Bertus. 
“Klopt” antwoord de man in het witte gewaad. Ik ben Jezus Christus, de zoon van God en ik 
ben hier beland, omdat ik kerstmis kom redden. Zodat  jullie straks kunnen gourmetten.  
“Super” antwoordt Hetty “hier ga ik over bloggen!”  Dat gaf Jezus een warm gevoel. “Er is nog 
nooit over mij geblogd” antwoordde hij. “Alleen maar dikke boeken geschreven”  
 
Jezus ging aan de slag om kerstmis voor Barger-Oosterveld te redden. Gelukkig stond hij voor 
Melody en vroeg hij Henk of hij gebruik kon maken van zijn keuken, om kerst te redden…  
Hij heeft namelijk een geweldig remedie voorbereid.  
En zo begon hij, hij verzamelde alle ingrediënten die hij kon vinden in het dorp. Dagen was hij 
bezig, maar de tijd drong.  
Kerst kwam steeds dichterbij en de bewoners hadden nog geen hoop.  
 
Jezus riep de mensen op om plaats te nemen in Melody. Iedereen zat er getreurd bij.  
Waar bleef nou de hoop? Wanneer brengt Jezus weer leven in de brouwerij?  
Ook zaten Iris en Patrick betreurd in de zaal. Hun hele kerstfeest is in duigen gevallen en al-
leen Jezus kon dit nog redden.  
Jezus kwam uit de keuken met een grote pan soep en een stapel pannenkoeken, echter die wa-
ren koud. “Ik hou niet van koude pannenkoeken!” riep buurvrouw Hennie. Ze liep boos weg.  
De rest van de bewoners begonnen wel enthousiast aan de warme soep. Het smaakte zo goed 
en ze werden er zo warm van dat ze met elkaar in gesprek kwamen en elkaar beter leerden 
kennen. Zo maakte de dorpelingen nieuwe vrienden en maakte ze samen afspraken om samen 
op kerstavond te gaan gourmetten.  
 
De taak van Jezus was voltooid. Hij had de dorpelingen opgewarmd en ervoor gezorgd dat ze 
dichter tot elkaar kwamen. Hij vertrok weer naar de hemel.  Ze leefden 
nog lang en gelukkig. 
  

  Merry Christmas and a happy new year!  
 
Geschreven en ingezonden door Bas Rodenburg en vriendin. 
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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: departement  

De winnaars zijn: Senn en oma Fischer aan de Citroenvlinder 16. 
Gefeliciteerd!  Jullie kunnen het prijsje ophalen bij de Barnstee. 

Zo vlak voor de kerst-
vakantie een leuke 
puzzel met woorden 
die allen betrekking 
hebben op kerst, oud 
en nieuw en ook op 
ons mooie dorp, 
Barger-Oosterveld. 
 
Veel plezier en succes 
met het oplossen van 
deze leuke puzzel. 
 
De winnaar wordt 
vermeld in de krant 
van februari.  
Hij/zij kan zich dan 
melden bij de Barn-
stee om de gewonnen 
prijs in ontvangst te 
nemen.  

Kerstpuzzel 
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 VIND IK 

leuk!   
MET: DE KERSTMAN! 

Mijn rendieren 

              Sleeën 

        Kadootjes geven 

Kerstliedjes zingen 

Lapland    SNEEUW 
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Hier had uw  
advertentie kunnen 

staan! 

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

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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Onze nieuwe bezorgers! Wij zijn als redactie 

erg blij dat we 4 enthousiaste nieuwe bezorgers 
hebben gevonden. Ze stellen zich hieronder aan u 
voor.  

 

Lola Jansen  
Hoi ik ben Lola Jansen. Waarom ik de krantjes 
rondbreng is omdat ik het leuk vind. Mijn hobby’s 
zijn handballen, afspreken en knutselen. Ik ken Liv 
van dat zij mijn familie is. Ik ken Vera van handbal 
en van school en Roos ken ik van handbal. Als 
sport doe ik handbal ik zit in het team bij Liv en 
Roos dat vind ik altijd heel gezellig. We moeten 3 
keer in de week trainen en meestal op de zondag 
of zaterdag een wedstrijd.  
 

Liv Jansen  

Hoiii! Ik ben Liv Jansen. Mijn hobby’s zijn skiën en 
handballen. In de kerstvakantie ski ik samen met Vera in Zwitserland en in het voorjaar gaan we 
met Lola naar Oostenrijk. Handballen  doe ik 3/4 keer per week, ik train 3 keer in de week en in 
het weekend speel ik een wedstrijd. Ik vind het super leuk om met vriendinnen af te spreken en 
te knutselen. Wij kennen elkaar van handbal en school, ik zit bij Lola en Vera in de klas. En bij 
Roos en Lola in het handbalteam. Ik breng de kranten rond, omdat het me leuk lijkt om mijn ei-
gen geld te verdienen en anders kwam de dorpskrant online en dat zou super jammer zijn, want 
ik denk dat dan niet veel mensen de dorpskrant lezen en dan mis je alle leuke weetjes en activitei-
ten van het dorp. Ik heb er heel veel zin in!  
 

Vera Schürmann  
Hallo ik ben Vera. Mijn hobby’s zijn handbal en skiën. Ik ski 2 keer per jaar en elke keer met 
vriendinnen. Handbal heb ik 4 keer in de week, namelijk drie keer training en in het weekend een 
wedstrijd. Wij kennen elkaar van school en handbal. Ik vind het leuk in de krantjes rond te bren-
gen en maak er ook tijd voor. Ik vind het leuk om met vriendinnen te zijn en om af te spreken, 
daarom breng ik de kranten vroeg in de ochtend al rond, zodat ik in de middag kan afspreken.  
 

Roos Koops  
Hoi ik ben Roos Koops. Mijn hobby’s zijn handballen, tikok’s maken en afspreken met vriendin-
nen. Ik handbal ook 4 keer in de week, 3 keer training en ik het weekend een wedstrijd. Ik zit bij 
Lola en Liv in het handbalteam. Ik vind het heel erg leuk om de krantjes te bezorgen, omdat ik 
dan lekker buiten ben en ik vind het gezellig. Ik maak er ook veel tijd voor, want ik wil het wel 
goed doen. Dit was mijn verhaaltje! 
Xx Roos. 
 

Even voorstellen... 
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  Kinder en zo! 

 

Welk kerstliedje zie je in deze rebus? 

Zoek de 7 verschillen!  
Tip: om ze allemaal goed te vinden zou je het beste de Dorpskrant in kleur kunnen bekij-
ken op Internet via www.barger-oosterveld.nl of Bargeroosterveld online (facebook) 
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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 Rosalin. Geweldig!  
Rosalin woont aan de Boogschutter 9 in Klazienaveen en is 7 jaar 

Gefeliciteerd Rosalin, 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 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 
secretariaat.sbo@ziggo.nl 
 

Toneelvereniging Barger-Oosterveld 
Judith Gerdes, tel. 06 41453851. 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 
bas.dijksma@primenius.nl 
www.sintgerardus.nl 
 

O.b.s. Op ‘t Veld Tel: 629364 
E-mail: j.devries@oo-emmen.nl 
Facebookpagina:   Facebookpagina Op 't Veld  

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. 
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