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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 2023 
 Editie  Kopijdatum 
 Februari  23 januari 
 April  13 maart 
 Juni  29 mei 
 September  28 augustus 
 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 volgende Dorpskrant verschijnt tussen 31 
maart en 9 april, net voor Pasen. Wij ontvangen 
uw kopij graag uiterlijk op 
 

             13 maart 2023 

 
 
    We ontvangen de kopij het 
    liefst via mail:  
 

   dorpskrant.bo@gmail.com 

Februari 
 

16 Bingomiddag SBO e.o 
17 Teenage Flintfest 12-17 jaar Zeskante Steen 
18 Kindercarnaval tot 13 jaar Zeskante Steen 
19 Carnaval + optocht Zeskante steen 
 

                                         Maart 
10 Toneelavond Melody 
11  Toneelavond Melody 
16 Bingomiddag SBO e.o. 
17 Toneelavond Melody 
18  Toneelavond Melody 
23 Spellenmiddag 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  
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Beste lezers van de Dorpskrant, 
 
Dit is al weer de eerste Dorpskrant van dit jaar. 
Onze vaste rubriekhouders hebben weer hun bijdrage gele-
verd en we hebben de Dorpskrant weer volledig gevuld 
met leuke verhalen en veel informatie. 
 

Daarnaast hebben we ook informatie voor u voor de activi-
teiten die er binnenkort aan zitten te komen, zoals Carna-
val, daarna de Toneeluitvoeringen. 
 

In deze krant ook het Carnavalsprogramma van de Zeskan-
te Steen. Het bezorgen van de Dorpskranten neemt enige 
tijd in beslag dus het kan zijn dat de laatste krantjes net in 
het carnavalsweekend worden bezorgd. Het carnavalspro-
gramma zal echter ook via de reguliere mediakanalen wor-
den verspreid. 
 

Voor Pasen ligt (als het goed is) onze tweede Dorpskrant al 
bij u in de bus, daarin ook meer informatie over Konings-
dag.  
 

Mocht u als (kleine) ondernemer een advertentie in de 
Dorpskrant willen, dan kunt u een mail sturen voor meer 
informatie (kosten etc.) naar dorpskrant.bo@gmail.com 
 
De redactie wenst u weer veel leesplezier! 
Lzette, Antje, Guusje en Sophie. 

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

         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 
Allereerst wensen we iedereen een fantastisch 
2023! Ja, het is al weer even 2023, de tijd vliegt 
terwijl er ons genoeg te doen staat in 2023. 
Voor dat ik “zakelijk“word, wil ik toch een 
compliment maken voor de vrijwilligers die 
gezorgd hebben voor een geweldig mooie 
kerstversiering in ons centrum! Het zag er fan-
tastisch uit. De  lovende woorden die wij daar 
voor kregen breng ik graag over aan de vrijwil-
ligers. 
 
Verder zijn we blij dat 4 jonge dames de Dorps-
krant gaan bezorgen. We wensen hen daarbij 
veel succes en plezier. 
 
In 2023 staan ons nogal wat zaken te doen zoals 
het verder op orde brengen van ons ledenbe-
stand, het maken van een beleidsplan voor de 
komende 10 jaar, zorgen voor meer woningen /
kavels voor alle categorieën, update speelvel-
den, hoe verder met de Rondweg, plannen GZI-
terrein en onze rol daar in, onderhoud wegen 
en contacten met de Gemeente/ Provincie. 
 
Om met dat laatste punt te beginnen, op maan-
dag 23 januari  hebben wij als bestuur een ge-
sprek gehad met de burgemeester  over veel 
van bovengenoemde punten en vooral ook over 
de relatie met de gemeente.  Belangrijk punt in 
dat gesprek was woningbouw. In Barger Oos-
terveld is er o.i. een dringende behoefte aan 
nieuwe woningen van allerlei aard, vooral  wo-
ningen voor starters en ouderen. Er zijn mis-
schien toch wel kansen om e.e.a. te realiseren.  
We gaan daarover  binnenkort in gesprek met 

de daarvoor verantwoordelijke wethouder. In 
dat gesprek willen we ook de trage voortgang 
van bestaande projecten aan de orde stellen. 
  
In het gesprek met de burgemeester is ook uit-
gebreid ingegaan op de relatie Overlegpartner – 
Gemeente. Duidelijk is nu afgesproken hoe we 
met elkaar beter kunnen functioneren en  
wat we van elkaar kunnen verwachten. 
Als bestuur van Pl. Belang willen we starten 
met het maken van een beleidsplan: hoe we 
willen dat Barger Oosterveld er over 10 jaar uit-
ziet. We beseffen ons dat dit een moeilijke klus 
is en dat we daarvoor hulp nodig hebben, ook 
vanuit de bevolking.  
Wat zijn belangrijke onderwerpen in zo’n plan? 
Wie wil ons daarin helpen? De Gemeente heeft 
ook toegezegd ons hierbij te willen helpen. 
 
Wij zijn verrast door de mededeling dat we in-
middels een andere wijkagent hebben . Dit be-
tekent dat de 2 namen die op de gele pagina 
van de Dorpskrant stonden niet meer gelden.  
Onze wijkagent is nu Dirk-Jan Nauta. Hij is van 
oorsprong Drent en heeft hiervoor in Amster-
dam gewerkt. Het “spreekuur” blijft op woens-
dag van 10.00 tot 12.00 in het Wijkcentrum An-
gelslo. 
 
 
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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Het nieuwe jaar is alweer zo’n 6 weken oud, 
maar we barsten al weer lekker los met al onze 
activiteiten! Mooi is vooral om te zien dat het 
ledenaantal gestaag groeit. Vorig jaar zijn er 
maar liefst 8 nieuwe leden bij gekomen, terwijl 
er niemand heeft opgezegd. 
Ons ledenaantal is momenteel 143 leden.  
We hebben weer leuke activiteiten gepland tot 
aan de zomervakantie (en ook daarna), maar 
we blikken eerst even terug naar de afgelopen 
twee maanden. 
 
Onze kerstbingo op 7 december werd druk be-
zocht. Er waren dan ook mooie prijzen te win-
nen die helemaal in kerstsfeer waren gemaakt 
door Jannie Bos. 
 
Op onze kerstmiddag op 14 december bij Melo-
dy konden we ook veel leden verwelkomen. Er  
waren 55 leden aanwezig. Er was livemuziek, 
twee dames uit Klazienaveen die zich Tien voor 
Twee noemen. Ze brachten leuke muziek, kerst-
liedjes maar ook moderne liedjes en ze deden 
nog een soort toneelstukje op het liedje “omdat 
ik zoveel van je hououououou”. 
Er werd nog een paar maal gedanst, maar de 

leden hadden elkaar een poos niet meer gezien 

(doordat er geannuleerde activiteiten waren 

vanwege corona) dus ze hadden elkaar veel te 

vertellen en… er werd niet echt naar de muziek 

geluisterd. Maar de dames speelden lekker 

door tot half vijf. 

Foto van de kerstmiddag bij Melody. 

In de eerste pauze werden er loten verkocht en 
in de tweede pauze was de trekking. Er waren 
veel prijzen te winnen en alle loten waren dan 
ook verkocht. 
 
Toen de dames van de muziek waren ver-

trokken, konden we beginnen aan het stamp-

pottenbuffet. We kregen nog een beker ijs met 

kersen en slagroom na. Tegen half zeven was 

iedereen weer naar huis. 

Op 12 januari hadden we onze nieuwjaarsvisite 

en ook deze middag waren er aardig wat leden 

die met ons het nieuwe jaar wilden inluiden. 

Eerst was er koffie en thee met vanzelfsprekend 

Nieuwjaars rolletjes met slagroom. 

Foto van de nieuwjaarsvisite in de Barnstee. 

Na de koffie kwam de borrel op tafel en waren 

er schalen met koude hapjes (Stanneveld) en 

vishapjes zoals kibbelingen en zoute haring 

(Koetsier). Erg lekker allemaal… Het was die 

middag nog lang gezellig en we gaan er een 

heel leuk en gezellig jaar van maken! 

 

Hartelijke groet, Antje Nijp, secr. SBO e.o. 

 

Wilt u ook lid worden van onze gezellige senio-

renclub? Neemt u dan even contact op met ons 

secretariaat: 0591-853359 of u mailt naar:  

secretariaat.sbo@ziggo.nl 

 Nieuws van de SBO e.o. 

mailto:secretariaat.sbo@ziggo.nl
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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 
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In de Beugel 
Dit is mijn eerste co-
lumn van 2023, ik hoop 
voor mijn Baas en het 
Vrouwtje dat dit jaar 
een beter jaar gaat wor-
den dan 2022. Dat was 
op z’n zachts gezegd 
een jaar om snel te  

vergeten. Een jaar met veel ellende in de we-
reld, wat kleiner leed in en om het huis. Door 
omstandigheden konden de baas en het 
vrouwtje niet in de zomer op vakantie. Dat 
werd pas ergens in November, toen was het 
behoorlijk koud. Dat was echt wel even anders 
dan in de zomer naar zee. Maar de zee is altijd 
mooi zegt het vrouwtje dan. Nou van mij hoeft 
het niet want ik hou niet zo van water. Ze heb-
ben zich die dagen toch nog wel vermaakt. Ik 
heb het toen zij weg waren wel super naar 
mijn zin gehad in Emmer Compascuum bij 
mijn logeer adres. Waar ook nog 2 honden wo-
nen. Ik mocht daar zelfs op de bank liggen. Dit 
mag ik eigenlijk thuis niet maar soms als ik het 
vrouwtje lief aankijk zegt ze kom maar dan. 
Heerlijk vind ik dat met kop op schoot en 
snurken maar. Bij de Baas op zijn luie stoel lig-
gen gaat hem niet worden omdat daar te wei-
nig plek voor mij is want ik ben nou eenmaal 
geen chihuahua. Een paar weken geleden had 
ik in één keer last van mijn rug, ik liep hele-
maal met een gebogen rug. De volgende dag 
was het nog hetzelfde, dus dat werd een be-
zoekje dierenarts (kassa). Ik had een ontsteking 
in mijn rug. Maar na de medicijnen ging het 
weer snel beter. Ik heb gelukkig nergens meer 
last van. 
Het bestuur van Plaatselijkbelang Bargeroos-
terveld moest eind vorig jaar bij alle leden die 
in het systeem staan een brief in de bus gooien 
om de NAW gegevens op orde te krijgen dus 
moest de Baas als Bestuurslid ook aan de bak 
maar als Blinde vogel was dat voor hem niet te 
doen. Ik dacht heel stiekem yes ik mag op pad 
maar daar stak het Vrouwtje een stokje voor. 
Zij ging dat samen  met de Baas doen wat ei-
genlijk veel beter was. Zie je de Baas al bij alle 
huizen langs gaan om die brieven in de bus te 
gooien? 
Het Vrouwtje niet en daar had zij best wel ge-

lijk in omdat die nummering in onze straat een 
ramp is als je het niet weet. En ik heb ook geen 
verstand van huisnummers. Ze hebben zeker 
wel een uur over die brievenbusronde gedaan. 
Lid zijn /worden van Plaatselijkbelang Barger-
oosterveld is wel erg belangrijk  voor onze 
wijk. 
Toen ik hoorde dat de Burgermeester van de 
Gemeente Emmen op 23 januari aanwezig zou 
zijn op de bestuursvergadering dacht Ik van 
daar moet ik bij zijn. Maar nee nee dat ging 
niet gebeuren omdat de Baas tegenwoordig 
meerijd met een mede bestuurslid dat luie 
ding. De Baas is ook niet geweest, want hij had 
weer eens hoofdpijn wat hij de laatste maan-
den regelmatig heeft en Ik denk dat dit door de 
stress  komt. Ik heb geen last van stress, dat is 
het voordeel van hond zijn, ik ben altijd blij. 
Ik heb het nu luxe omdat ik vanaf november 
samen met de Baas in de taxi naar het werk ga 
want de weg ligt er nog steeds uit ter hoogte 
van het werk. De dagen dat het Vrouwtje op 
die locatie werkt gaan wij met haar mee maar 
als dit niet het geval is staat s ‘morgens  en s 
’middags de taxi voor de deur om ons te ver-
voeren. Op het werk komt de chauffeur bin-
nen, meld zich bij de receptie of loopt direct 
naar het kantoor waar wij zitten, als de chauf-
feur ons al eerder heeft opgehaald. Dan moet 
ik in tuig, hup  naar de auto en dan ga Ik voor-
in tussen de benen van de Baas zitten wat het 
makkelijkst is. In de loop van maart zou het 
gedoe met de weg weer gereed moeten zijn zo 
dat wij weer naar en van het werk kunnen lo-
pen. Maar bij slecht weer zit het in de planning 
dat wij met de taxi kunnen blijven reizen om-
dat de weersomstandigheden niet altijd zo zijn 
dat wij droog over komen. Na een wandeling 
van 40 minuten, kom ik als een natte dweil op 
het werk als het regent. Natuurlijk is het 
vrouwtje ook een goede taxi. In het kantoor 
waar wij tegenwoordig zitten, zijn we soms 
alleen, maar ook met andere collega’s die mij 
gelukkig ook leuk vinden. Ik krijg koekjes van 
hen, ga regelmatig naast hen zitten of liggen zo 
dat ik geknuffeld kan worden. Kortom ik heb 
veel fans op het werk. 
Dit was het voor deze keer, ik ga maar eens 
even slapen. Een poot van Upton  
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Recept  
Crumble brioche met appels en bessen 
 
Warme fruitcompote van appels en bessen in 
zachte boterbrioche en bovenop crunchy  
crumble: wat wens je nog meer als dessert? 
 

Ingrediënten:  

50 g boter 
6 appels geschild, in blokjes 
100 ml ahornsiroop 
1 citroen rasp 
2 tl vanille-extract 
250 g blauwe bessen vers of diepvries 
1½ el maïzena 
125 ml vanillevla 
2 dikke sneetjes briochebrood 
slagroom lobbig geklopt, voor erbij 

 

Crumble: 

35 g havervlokken 
65 g bloem 
25 g kristalsuiker fijn 
50 g boter koud, in blokjes 

 
Ook nodig: ovenschaal van 22 cm Ø, ingevet 
 
Doe alle ingrediënten voor de crumble in een 
kom, voeg een snufje zout toe en wrijf met je 
vingertoppen vlug de boter door de droge in-
grediënten, zodat je een grof kruimelmengsel 
krijgt. Zet tot gebruik in de diepvries.  
 
Doe de boter, appelblokjes, ahornsiroop, ci-
troenrasp, vanille en de helft van de bessen in 
een steelpan met dikke bodem en breng op 
matig vuur aan de kook. Stoof in ± 15 min. on-
der af en toe roeren tot een compote. Giet 80 
ml ervan in een maatbeker en roer dit met de 
maïzena tot een glad papje. Voeg samen met 
de resterende 125 g bessen toe aan de compote 
en laat al roerend binden.  
Schenk de compote in de ovenschaal en laat 
iets afkoelen. Verwarm de oven voor op 200°C.  

Schenk de vla in een diep bord en laat de brio-
chesneetjes hierin 1 min per kant weken. Leg 
de op de compote.  

Strooi het crumble mengsel erover. 
Bak de crumble in 25 min. goudbruin. Laat 
iets afkoelen en serveer met slagroom. 
______________________________________ 

______________________________________ 
 
Als u zelf ergens een favoriet recept hebt 
liggen, die u met ons wilt delen, dan kunt 
u dat mailen naar: 
Dorpskrant.bo@gmail.com 
 
Wij zullen er dan voor zorgen dat uw favo-
riete recept in de Dorpskrant komt! 
 
Bovenstaand recept is een aanrader! 
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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 

      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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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 

De haring verkopers 
Een dag in de week kwam er vroeger vis op de 
tafel. Dat had vooral te maken met vasten en 
onthoudingsdagen. Vrijdag was een wekelijke 
vastendag bij de katholieken. Er kwam dan 
geen vlees bij het warm eten op tafel. In plaats 
daarvan aten we dan vis. Meestal in de vorm 
van zoute haringen. De haringen moest men 
nog wel zelf schoonmaken. Dat was goedkoper 
dan reeds al schoongemaakte haringen bij de 
viswinkel of marktkraam. Het waren dus 
meestal zogenaamde pekelharingen. Soms deed 
mijn moeder de haringen vooraf ook wel eens 
in een kom met azijn met wat uien erbij. Dan 
had je een soort zure-zoute haring. Wij vonden 
die altijd wel heel erg lekker. De haringen kocht 
men toentertijd meestal op de vrijdagse Emmer 
markt. In Barger-Oosterveld zelf kon men ook 
haringen kopen. In mijn herinnering kon dat bij 
de VeGé kruidenierswinkel van Joop Fischer 
aan de Gerardusstraat. Bij een andere Fischer, 
ik meen dat die ook Joop heette, aan de Split-
ting, kon je ook zoute haringen kopen. Daar 
werden we als kinderen ook weleens heen ge-
stuurd met een pannetje voor de haringen. Hij 
had in de schuur kan ik mij nog herinneren een 
groot houten vat staan met haringen die hij er 
dan met een vorkje uit prikte. 
Zelfs mijn opa van moederskant, Jan Geert Fuh-
ler, is ook eens ‘n keer begonnen haringen te 
verkopen. Dat deed hij op de fiets. Hij had 
daarvoor een plat houten bakje aan het stuur 
met een bagagedrager hangen en zo fietste hij 
dan bij de huizen langs.  

  Lekker haring happen 

Maar mijn opa lustte heel graag een borreltje. 
Vaak bleef het niet bij een. Ik denk dat hij die 
borreltjes niet hoefde betalen, want alle cafe’s 
die hij onderweg tegen kwam waren allemaal 
familie van hem. Zijn eigen vader beheerde café 
Halfweg en later diens zoon. Dan had je café 
Olde Berend, dit was een broer van opa, een 
oomzegger beheerde café ‘De Olde Stee’ en op 
de Flinthoek zat ook familie. Alleen het café van 
oude Kasper Jansen tegenover de kerk was 
geen familie. Maar met al die borreltjes op, had 
dat soms tot gevolg dat opa met fiets en harin-
gen in een sloot terecht kwam. De haringen 
werden dan weer bij elkaar gegraaid en opa 
ventte vervolgens vrolijk verder. 
Mijn moeder kocht de haringen vaak op de 
markt in Emmen. Die kosten toen tien voor een 
gulden en dan kreeg je er één haring gratis bij.  
Wij gingen als 
kinderen ook 
vaak vissen in 
de vele turf-
wijken die er in 
het veen lagen. 
Meestal deden 
we dat vaak op 
de zondagmid-
dag. We had-
den toen nog geen mooie hengels zoals ze er nu 
zijn tegenwoordig. Nee, we sneden gewoon een 
lange rechte stengel uit een vlierbos. Een lang 
stuk zogenaamde kattendarm er aan en aan het 
eind een haakje. En dan maar hopen dat er wat 
aankwam.  
Overigens zat er vis genoeg in die eerderge-
noemde turfwijken. In het plat Drents spraken 
wij van turfwiekies.  Alle vissen die we vingen 
groot of klein ze gingen allemaal mee naar huis. 
Daar werden ze door ons schoongemaakt en 
van de schubben ontdaan. Mijn moeder haalde 
ze vervolgens even door paneermeel en dan 
werden ze mooi bruin gebakken. Die gebakken 
visjes smaakten altijd voortreffelijk. Hulde aan 
mijn moeder. Nog altijd als ik een haring eet 
moet ik denken aan mijn oude opa. Overigens, 
is het huis waar hij zijn laatste jaren sleet er nog 
steeds. Het is het laatste huis aan de Meerdijk 
vlak voor de afslag naar de voetbaltribune van 
FC. Emmen.                  
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Interview met... 

“Café Patries”  
 

Op een vrijdagavond heb ik afgesproken met Lotte, Elly, Ivy en Simone. ‘Breekt zo lekker de 
week hè’ zegt Ivy bij binnenkomst. Allemaal in trainingspak van Handbalvereniging SVBO  
dames 1 aangezien ze net hebben getraind.  
Gezellig aan tafel met een lekker Rosétje. De sfeer is uitstekend, dikke lol met de dames.  
 
Hoe is jullie vriendschap ontstaan?  
Lotte: Ik denk tijdens handbal. 
Elly: Lotte en Simone zaten al bij elkaar in de klas en later zaten we op handbal.  
Simone: Toen we als de ‘Jonkies’ bij het dameselftal kwamen trokken we veel met elkaar op.  
Ivy: Ik ben tien jaar geleden bij het damesteam van SVBO gekomen. Daarvoor bestond café 
Patries nog niet. 
 
Hoe is de naam café Patries ontstaan?  
Ivy: We spraken op een gegeven moment bij mij af en toen noemden we onze groepsapp café 
Haak (ik heet Haak van achternaam). Maar we kwamen erachter dat een andere groep al zo heet-
te, dus toen hebben we het naar mijn moeder vernoemd ‘café Patries’. En dit is al negen jaar gele-
den. 
 
Waar spreken jullie het meeste af?  
Lotte: In kleedkamer 3 haha. Maar ook in de kantine. En we trainen drie keer in de week.  
Ivy: In de ‘Ketine’  
Elly: In de kantine met die dikke vazen rosé wat ze daar hebben. 
 
Wat is het allerleukste moment dat jullie hebben meegemaakt met z’n vieren? 
Lotte: We zijn op vakantie naar Mallorca geweest in 2019, dat was prachtig.  
Ivy: Ja dat was super mooi, maar we waren toen met 
een grote groep 
Elly: Simone ging toen in haar normale kleren een 
kroegje in en kwam een paar uur later verkleed weer 
terug. Flamingobril, Mallorcahoedje alles had ze op. 
Mega lachen met mekander.  
Simone: En we zijn naar Almere geweest, met dit 
groepje. Dat was echt mooi. We zouden naar Strand-
festival ‘ZAND’ gaan, maar dit ging niet door i.v.m. 
corona. Het hotel kon niet meer afgezegd worden 
dus zijn we toch maar naar  
Almere gegaan ‘the place to be’.  
Elly: Vooral bootje varen was mooi daar, ik heb de 
golven van dichtbij mogen zien.  
Lotte: Er waren ook trampolines in Almere. Erg 
leuk.  
 
Wat vinden jullie het leukst aan Barger-Oosterveld?  
Lotte: De gezelligheid en de feestjes hier  
Elly: Het leukste vind ik dat je bijvoorbeeld op een 
zondag nadat je hebt gehandbald eerst met het team 
de kantine in gaat en daarna nog even spontaan naar 
Melody gaat.  
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Dilemma's! 
 

Wijn of Cocktails?  
In de zomer cocktails 

In de winter wijn 
 

Kroeg of club?  
Kroeg! 

 
Spontane of geplande avondjes?   

Spontaan! 
 

Clubmuziek of piratenhits?  
Clubmuziek 

 
Behalve ‘Zwevend naar geluk’ van Jannes. 

 
 

Lijkt het jullie ook leuk om geïnterviewd te worden met jullie vriendengroep, 
beste vriend(in) of leuke familie? Stuur dan een berichtje naar:  

0613493350 of mail naar dorpskrant.bo@gmail.com 

Je ziet dan super veel bekenden uit 
Barger-Oosterveld, en degene die er 
werkt ken je ook. Het ons kent ons 
gevoel zeg maar.  
Ivy: Iedereen zegt Moi tegen elkaar.  
Lotte: Mijn vriend Tom komt uit Eri-

ca en is gewoon overgehaald om in 

Barger-Oosterveld te komen wonen, 

omdat hij het hier zo gezellig vindt.  

Wat missen jullie in Barger-
Oosterveld?  
Ivy: Nou als ik heel eerlijk ben mis ik 
‘ Wok by Ling’ en dit is niet gelogen.  
Simone: Wij gingen vaak met hand-
bal naar de wok en het is wel serieus 
jammer dat het niet meer bestaat.  

Simone: Dat er met oud en nieuw niks meer open is vind ik ook echt heel jammer. Vaak willen 
we na twaalf uur nog ergens op stap. Vroeger kon je naar de Oale Stee of Crazy Times. Maar nu 
kan je nergens meer terecht.  
 
Welke evenementen willen jullie terug zien in Barger-Oosterveld? 
Elly: Het dorpsfeest toen met Bökkers, dat vond ik echt fantastisch. Hoop dat het nog een keer 
terugkomt. En Flintfest vind ik echt een uitvinding.  
Simone: A&B toernooi is ook altijd super gezellig en wil ik elk jaar wel terugzien. 
Ivy: De nieuwjaarsborrel van Handbalvereniging SVBO moet een groter evenement worden 
vind ik. En daarna met heel Barger-Oosterveld een afterparty haha 

Hebben jullie nog een boodschap voor  
Barger-Oosterveld?  
Elly: Dat de H een keer uitgesproken mag 
worden. Het is geen ‘Amburger’ maar 
‘Hamburger’  
Lotte: Bert Stanneveld heeft de lekkerste le-
verworsten. Ga ze halen! 
Simone: Zolang je maar slager blijft zeggen 
tegen Bert Stanneveld en bakker tegen Goe-
ree is er niks aan de hand.  
Ivy: Zo vind ik dat ook! 
 
Wie is de meest spraakmakende Barger-
Oostervelder?  
Lotte: Sowieso Spekkie  
Elly: Ik vind dat Daisy, de hond van Spek de 

meest spraakmakende Barger-Oostervelder 

is. 
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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 

 
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 
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De Zonnebloem 

 

"Het Flintenkoor"  Emmen 
is op zoek naar gemotiveerde 

 

Bassen en Tenoren 
 
Wij zingen op de woensdagavond in de 
Barnstee 
Kom jij ons enthousiast koor versterken? 
 
Je kunt 2 keer vrijblijvend meezingen 
Voor informatie: 
 hetflintenkoor@gmail.com 

Een bijdrage voor de eerste Dorpskrant van 
2023 moet dit worden. Als u dit leest is het al 
februari , maar toch wens ik u nog toe dat 2023 
een mooi jaar mag worden.  
 
Voor onze afdeling van de Zonnebloem wordt 
het in ieder geval een bijzonder jaar, want het is 
het  jaar waarin we 50 jaar bestaan  als officiële 
afdeling van de Nationale Vereniging de Zon-
nebloem. 
 

Er staan een heleboel activiteiten in de planning 
waarover ik u in de loop van het jaar verslag zal 
doen.   
 
We beginnen met een film-middag;  daarna de 
Carnavalsmiddag (die wordt georganiseerd 
door onze Carnavalsvereniging “De zeskante 
steen”  waarbij onze gasten ook welkom zijn. 
Een mooi initiatief!  
 
Vervolgens een gezellige middag bij Melody in 
maart; in april onze Koningsmarkt;  in mei een 
busreis; in juni  enz. enz. Kortom haast iedere 
maand een activiteit. 

In september hebben we dan ons grote feest, de 
16e september om precies te zijn, vieren we ons 
50-jarige bestaan officieel. 
 
We zijn al een poos aan het sparen om alle acti-
viteiten net een tikkeltje uitgebreider te maken 
dan in andere jaren. Maar de hulp van sponso-
ren is toch ook onontbeerlijk. 
 
Hopelijk wordt het een feestelijk jaar!  
We houden u op de hoogte ! 
 

Met dit jaar extra zonnige Zonnebloemgroet,  
 
Tilly Mangnus,  

secretaris Zonnebloem  

afd. Barger Oosterveld 

mailto:hetflintenkoor@gmail.com
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Beste dorpsgenoten, 
 
Vorig jaar hebben we halsoverkop een mooi carnavalsweekend met veel feesten 
weten neer te zetten. Dit jaar mogen we echter ook weer de optocht organiseren.  
Niet alleen wij, maar ook alle praalwagenbouwers en loopgroepen zijn hier natuur-
lijk heel erg blij mee, om maar niet te spreken van die duizenden toeschouwers die 
normaliter naar ons prachtige dorp trokken. 
Het dorp ziet er inmiddels al prachtig uit. De borden staan in het dorp, de aankon-
digingsspandoeken hangen en de vlaggen maken het geheel wel af. Aan de voor-
kant is er dus alles aan gedaan om de carnavalssfeer te creëren.  
 

Natuurlijk hebben we in de tussentijd niet stil gezeten. Zo staat er op het program-

ma onder andere het RETRO Carnaval. Deze middag is qua benaming nieuw.  
Iedereen is hier van harte welkom. De dansmariekes zullen optreden, zanger Hans 
en zangeres Joyce zullen er een feestje van maken en tussendoor zorgen onze vrij-
willigers voor hilarische sketches. De entree is gratis. 

Op de vrijdagavond wordt er ook een teenage party georganiseerd op het 
festivalterrein. In één van de tenten (die avond dus alcoholvrij) wordt er een speci-
ale carnavalsavond georganiseerd voor de middelbare schooljeugd. Deze doelgroep 
wordt vaak vergeten. Vandaar dat de organisatie van Flintfest heeft besloten om 
één tent op de vrijdagavond speciaal voor hen te reserveren.  
 
Tijdens de optocht zullen meer dan 80 praalwagens en ongeveer 15 loopgroepen de 
straten vullen. De toegangswegen zijn om 13.00 uur gesloten. Vanaf dat tijdstip 
kan dus niemand meer in en uit het dorp. Indien u toch weg moet, parkeer de auto 
dan buiten het dorp, zodat u daar vanaf de weg op kunt. Uitzonderingen, hoe graag 
mensen dat ook willen en waar ze op hun manier altijd een goede reden hebben, 
kunnen we niet maken. Om 17.00 uur zullen de toegangswegen weer toegankelijk 
zijn. 
 
Misschien goed om te vermelden: op maandag 20 februari wordt ’s morgens vroeg 
begonnen met de schoonmaak van het dorp. Dit wordt door Area gedaan.  
Zij zullen starten op het industrieterrein en daarna de optochtroute schoonmaken.  
 
Wij snappen dat het vervelend is dat er nog rommel of glaswerk ligt als u de weg 
op gaat. Helaas valt dit niet altijd te voorkomen.  
Mocht u zich er echt aan ergeren, pak dan even een bezem of motblik en veger uit 
de schuur. Dan is het ook zo weg… 
 
Op naar een fantastisch carnaval met elkaar!  
Alaaf, alaaf, alaaf! 
 

Bestuur C.V. De Zeskante Steen 

Op de aankondigingsposter staat meerde-
re malen Flintfest. Waar de feesten eerder 
in de kroegen en discotheek werden ge-
houden, hebben we inmiddels twee keer 
de Meerdijk weten om te toveren tot festi-
valterrein. Dit jaar zal het geheel plaats 
gaan bieden aan ongeveer 7.500 mensen.  
De kaartverkoop loopt als een tierelier en  
we verwachten dan ook zeker dat we uit-
verkocht gaan raken. Op www.flintfest.nl 
zijn de kaarten te koop. 

http://www.flintfest.nl
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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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Winkel open dinsdag t/m vrijdag 

van 9.30-17.30 uur 
Splitting 113 BOVeld  

Emmen 
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AED, van levensbelang bij hartstilstand! 

Herhaling is de kracht van de boodschap wordt wel eens gezegd, dus plaatsen we regel-
matig een stuk over het gebruik en het belang van AED’s in de Dorpskrant. 

Wat is ook alweer een AED? AED staat voor Automatisch Electrische Defibrillator.  
Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit 

gebeurt door het geven van een elektrische schok.  

24 uur per dag bereikbaar: 

 Barnstee: Barnar 5  (voordeur) 

 Fa. Fuhler: Handelsweg (bij ingang aan hek) 

 RK Kerk: Splitting 142 (zij ingang) 

 Iemschoer 22 (Fam. Zwart, voordeur) 

 Keizersmantel 4 (Fam. Suelmann, zijkant huis) 

 Willem Grolstr. 24 (Fam. Oldenhuis, voordeur) 

 

Bereikbaar tijdens openings/

trainingsuren: 

 Kantine SVBO, Parkstraat 1 

 Sporthal Meerdijk 

 Autobedrijf HaBo, Handelsweg 8 

 De Groot Installatiegroep, Navigatiestraat 3 
 

 

Hoe werkt eenAED? Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas 

van het slachtoffer moet plakken. Als dat gebeurd is, analyseert de AED het 
hartritme en je krijgt precies te horen wat je moet  doen: doorgaan met reani-
meren of op de knop drukken om een schok toe te dienen. 
De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat of als iemand 
bewusteloos is maar het hart goed functioneert.   

Iedereen mag een AED gebruiken. Maar het is wel beter om dit te leren en 
oefenen tijdens een reanimatiecursus.  

Wil je meer weten over reanimeren of het gebruik van een AED? Je kunt dan 
contact opnemen met de EHBO vereniging in Barger-Oosterveld: 
ehbobargeroosterveld@live.nl www.ehbobargeroosterveld.nl 
 

AED’s in Barger-Oosterveld: 

Wat te doen wanneer iemand een hartstilstand krijgt  
(info van www.rodekruis.nl) 

Wat stel je vast bij een hartstilstand? 
Het slachtoffer reageert niet op aanspreken en schudden en is dus bewusteloos  
 

 Bel of laat 112 bellen, zet je telefoon op de luidspreker 

 Laat door iemand een AED halen, in Barger-Oosterveld hangen er maar liefst 10 verspreid 
door het dorp (zie onder) 

 Volg instructies van de 112 meldkamer 

 Controleer de ademhaling. Ademt iemand niet normaal? Start dan de reanimatie: 
- volg de instructies van de centralist en de AED 
- ga door met reanimatie: wissel steeds 30 borstcompressies af met 2 beademingen 
- als er een tweede hulpverlener is; wissel elke 2 minuten. 

Voorbeeld AED 

Alle AED kasten zijn vrij toegankelijk en zonder slot 

http://www.ehbobargeroosterveld.nl/
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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 Hier had uw 

advertentie kunnen 
staan! 

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

Dorpskrant.bo@gmail.com 
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Poster toneelvereniging 
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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 kerstpuzzel is:  gelukkig nieuwjaar . De winnaar is:   

B. Wenneker, P. Johannes straat 6. Gefeliciteerd!  U kunt uw prijsje ophalen bij de Barnstee. 

Puzzel 

De letters in de vakjes 15—10—34—44—14—17—45—27 vormen de oplossing. 
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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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Tuintips Maart 
✽Neem je gazon onder handen. Maai het gras. Verticuteer als er veel mos en vuil in de grasmat 

zit. Dat maakt de grond weer open en bevordert nieuwe grasgroei. Daarna gazonmest  

✽Plant bodembedekkers op lastig te wieden plekken. Dit is vooral aan te raden tussen struiken 

en op hellingen.  

✽Vaste planten inplanten. Je kunt nu al winterharde vaste planten inplanten. Die kunnen zich 

dan vóór de zomer al goed ontwikkelen, zodat je dit jaar al maximaal plezier aan ze beleeft.  

✽Zomerbloeiende bolgewassen poten! Er bloeien nu heel veel voor-

jaarsbollen, maar er zijn ook verrassend veel zomerbloeiende bolge-
wassen, waarvan de bollen nu de grond in mogen. 

✽Hortensia’s snoeien. Snoei naast de sprietige en slecht groeiende 

takken ook een deel van de goede, oude takken bij de basis weg. 
Als je ieder voorjaar éénvijfde van die takken wegsnoeit, wordt de 
hele struik in vijf jaar vernieuwd. Hij bloeit dan beter door. Je moet nu ook de oude bloeiwijzen 
wegsnoeien. Doe dat niet te diep, want de (dikke) knoppen voor de nieuwe bloei zitten er al 
vlak onder. 

✽Laat bladhopen nog liggen (daar kan nog een egel, hagedis o.i.d. in winterslaap in zitten) 

Culturele Commissie  
Agenda 2023 

* Haantie op Stokkie – 2 april  

* Koningsmarkt en versierde fietsen optocht – 27 april  

* Zomerfeest jeugd 12 t/m 17 jaar – Datum volgt 

* Rommel’n in Barger-Oosterveld (Garagesale) – 9 september 

* Halloweenfilm 13 t/m 16 jaar – Datum volgt  

* Halloweenfeest groep 7/8 + 1e klas voortgezet onderwijs – Datum volgt 

* Lampionnenoptocht – 10 november  

* Sinterklaasfeest – Datum volgt 

* Lichtjesroute – Kerstvakantie (Datum volgt)  
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Marjon Dekker 
Marjon kreeg het stokje door van Karel Gijsbert. Zijn vraag aan haar 

was: "Hoe gaat het met de opvoeding van jullie hond? Het antwoord van 

Marjon: “Ik ben blij dat er wat tijd overheen is gegaan,  want nu kan ik 

zeggen dat het gelukkig steeds beter gaat!  

Hieronder de antwoorden van Marjon op de volgende vragen: 
1. Heb of had je een bijnaam?  Ik heb geen bijnaam, alhoewel één tante me wel 

met een andere naam aanspreekt.  

2. Wat zijn je Bargeroosterveldse hobby's en met wie deel je ze?  Ik ga 1x 

in de week naar de Barnstee voor Yoga, dat doe ik samen met een aantal andere 

vrouwen uit het dorp. Verder wandel ik graag met Sunno en onze hond Buddy in 

het bos.  

3. Waar ben je afgelopen zomer geweest en waarom vind je het toch we-

er mooi om terug te komen naar BO-veld? Afgelopen zomer zijn we,  wegens 

omstandigheden,  in Nederland gebleven.  Het is altijd mooi om terug te komen in 

BO- veld, omdat we daar een heerlijk huis hebben.   

4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen zou winnen?  Als eerst 

een nieuwe garderobe.   

5. Noem 1 leuke Bargeroostervelder (behalve je eventuele part-

ner…). Met zoveel leuke familieleden hier  durf ik niet 1 naam te noemen.  

6. Waarom vind je diegene zo leuk?  Familie boven alles :)  

7. Wie zou je nog graag willen ontmoeten (bekend of onbekend)? Winston Gerschtanowitz 

8. Wat zou je hem/haar vragen? Hoeveel er op onze postcode is gevallen.  

9. Wat ligt er onder je bed? Ik hoop niets  

10. Wat is je lievelingsmaal uit bo-veld? De rijst met makreel van mijn vader!  

11. Wat is je favoriete BO-veldse feestje? Ik vind het met Koningsdag altijd wel erg gezellig! 

12. Waar kun je totaal niet tegen?  Mensen die liegen en achterbaks zijn.  

13. Meest sexy persoon uit BO-veld? Sunno natuurlijk!  

14. Leukste ervaring in BO-veld?  Voor het eerst ons huis binnenstappen met het gezin!  

15.Welke woord of zin gebruik je tegenwoordig vaak? Mijn kinderen zeggen: 'nee'    

16. Het meest beschamende moment van je leven?  Dat zijn er zoveel.... kan er geen keuze uit maken.  

17. Favoriet geluid uit BO-veld?  Het geluid dat ik hoor wanneer Sunno aan het rommelen is in de  

gereedschapskist. Dit betekent namelijk dat hij aan het klussen is. 

18. Wat zou je willen veranderen aan BO-veld ?  Meer keuze qua sporten voor kinderen.   

19. Kunnen we je nog ergens voor wakker maken?  `! 

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

het stokje graag door aan Lotte Lubbers. Ik wil graag aan haar vragen wanneer er nu eindelijk een pick-

nicktafel op 'ons' veldje komt te staan.   

Heel veel vragen aan... 
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  Kinder en zo! 

Zoek de woorden hieronder in 
deze Winter Woordzoeker! 



37 

  
 

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 Anna van 4 jaar.  
Anna woont aan de Traden 49. Gefeliciteerd! Je mag je prijsje ophalen bij de Barnstee! 
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 Verenigingen/instanties Barger-Oosterveld 

Barnstee info@barnstee.nl. Tel: 624599.www.barnstee.nl 
Voorzitter: Roberto Keuter, Beheerder: Eddie Knorren 
 
Carnavalsvereniging de Zeskante steen 
M. Siekman, tel. 06 24138892, mjsiekman@hotmail.com 
 
Culturele Commissie 
culturelecommissieboveld@gmail.com 
 
Dorpsteam Contact: j.lubberts@emmen.nl.  
 
 Dweilorkest ‘Dinges’ 
Telefoon: 06-14059645, dweilorkestdinges@gmail.com 
 
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,  
 
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 donderdag:   
 
Bij St. Gerardusschool van  08.30 -  10.00 uur 
Bij OBS Op ‘t Veld van    10.05  - 11.00 uur. 

Sportverenigingen: 
 
Sporthal Meerdijk Tel. 621421 
 
SVBO, Handbalvereniging, svbo@handbal.nl 
 
SVBO, Voetbalvereniging  Tel. 624853 
email@vvsvbo.nl     www.vvsvbo.nl 
 
VVBO, Volleybal,  Ilona Benes: 06 30645944 
 
Manege de Tempeliers 
www.manegedetempeliers.nl 
 

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 
 

Wijkagent: 
Dirk-Jan Nauta  Bereikbaar op: 0900 - 8844  
 

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


 


