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Voorwoord 

 
Beste mensen, 
 
Het is al meer dan een jaar geleden dat ik het voorwoord heb 
geschreven in ons blad. Een jaar van teleurstelling en frustratie. 
Natuurlijk is het zo, dat we allemaal begrijpen dat gezondheid 
nummer één staat, maar het is daarom wel heel jammer dat de 
heleboel dicht zit en wij niks kunnen organiseren. 
 
Wij hebben, als bestuur, de afgelopen week wel vergaderd over 
hoe het nu verder moet. Het hele programma zoals jullie van ons 
gewend zijn staat op het punt van beginnen en wel in september. 
De meeste leden van onze vereniging zijn inmiddels gevaccineerd, 
daar zal het niet aan liggen. Maar het grote probleem is dat Neder-
land weer ROOD is gekleurd.  
 
We waren met de Barnstee al overeengekomen om te starten met 
onze activiteiten, maar gelet op de huidige ontwikkelingen moeten 
we een pas op de plaats maken. 
In deze nieuwsbrief worden de geplande activiteiten benoemd en 
alles kan in principe doorgaan, maar wel onder voorbehoud. 
We blijven voorzichtig.  
 
Vanaf deze plaats wil het bestuur stilstaan bij het overlijden van 
enkele dierbare leden van onze vereniging en wensen hun 
nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
De zieke leden wensen we vanaf deze plaats veel beterschap. 
Rest mij nog om, mede namens het bestuur, een ieder een mooie 
zomer te wensen en hopelijk tot gauw in de Barnstee. 

     Henk Harkema, voorzitter 



De agenda voor dit jaar… 

U kunt onderstaande datums weer op uw kalender noteren!  
 
De activiteiten zijn allemaal onder voorbehoud.  
Als het RIVM strengere regels gaat hanteren en de Barnstee moet 
dicht, dan worden alle activiteiten geannuleerd. 

De activiteiten van de Seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o. 
worden gehouden in de Barnstee, Barnar 5, tel. 624599. 

 

Maandagmiddag  Kaarten (jokeren en klaverjassen). 
Dinsdagmiddag  Biljarten. 
Woensdagmiddag  Kaarten (jokeren en klaverjassen). 
Donderdagmiddag  Biljarten en sjoelen. 
 
Vanaf 1 september starten we weer met biljarten, kaarten en 
sjoelen (onder voorbehoud!). Het biljarten begint om 13:00 uur, 
kaarten en bingo begint om 13:30 uur. 
Iedere derde donderdagmiddag van de maand is er bingomiddag.  
Op de bingomiddagen is er geen sjoelen. 

 
Bingomiddagen zijn op: 16 september, 21 oktober, 18 november en 
op 9 december houden we onze kerstbingo. 
 

Andere activiteiten: 
 
De fietsmiddag is op 2 september, vertrek om 13.00 uur bij de 

Barnstee. 
De kerstbingo is op 9 december om 13.30 uur in de Barnstee. 
De kerstmiddag is op 16 december om 13.30 uur bij Melody. 
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Samenstelling van het bestuur 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
 

Henk Harkema voorzitter 
Holtlaan 259 e-mail: henkharkema25@gmail.com 
7824 SL Emmen  0591-623095 
 

Antje Nijp secretaresse/penningmeester/  
  ledenadministratie/website 
Willem Grolstraat 120  e-mail: secretariaat.sbo@ziggo.nl 
7826 EL Emmen   0591-853359 
 
Tiny Bos  activiteiten-commissie 
Barnar 99   e-mail: tinybf@hetnet.nl 
7826 ES Emmen     0591-627743 / 06-24805314 
 
Het algemeen bestuur bestaat verder uit: 
 

Henk Zwart  algemeen bestuurslid 
Paus Johannesstraat 18 e-mail: henkzwart@ziggo.nl 
7826 BT Emmen   0591-623730 
 

Jannie van der Heide algemeen bestuurslid 
De Traden 41 e-mail: w.bos@hotmail.nl 
7826 HL Emmen  0591-626344 
 
We hebben een nieuwe interim-bestuurslid, de heer Jo Bos. 
Op de volgende ledenvergadering beslissen de daar aanwezige 
leden of de heer Jo Bos bestuurslid wordt van onze vereniging. 
 

 

mailto:henkharkema25@gmail.com
mailto:tinybf@hetnet.nl
mailto:henkzwart@ziggo.nl
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Fietsbingo-middag  
 
Op donderdag 2 september willen we een fietsmiddag organiseren 
waaraan ook een bingo verbonden is. We vertrekken bij de Barn-
stee vanaf 13.00 uur en iedere deelnemer krijgt een bingokaart met 
pen. De fietstocht is door Barger-Oosterveld en omgeving en overal 
onderweg kunt u bingonummers tegenkomen die op houten 
paaltjes langs de route staan. Het eindpunt van de fietsbingo-route 
is bij restaurant de Serre aan de Meerdijk, waar dan de bingo verder 
uitgespeeld gaat worden. Bij binnenkomst in de Serre krijgen de 
deelnemers iets te drinken op rekening van de vereniging. Na de 
bingo blijven we bij de Serre om met elkaar lekker te gaan eten.  
Helaas kunnen we voor deze middag geen huifkar regelen, voor 
onze leden die niet kunnen fietsen. De huifkar staat “op stal”  en is 
dit hele jaar niet verzekerd vanwege de maatregelen van het RIVM. 
Leden die niet mee kunnen doen met de fietstocht, kunnen zich wel 
aanmelden om mee te eten. Hiervoor kunt u uw keuze aankruisen 
op het opgavestrookje verderop in deze nieuwsbrief.  
 

                       
 

De bijdrage aan deze middag is € 12,50 per persoon. Dit bedrag 
dient vóór 25 augustus met het opgavestrookje te worden 
ingeleverd bij Tiny Bos, Barnar 99. Aanmelden na deze datum is niet 
meer mogelijk i.v.m. de voorbereidingen en reserveringen.  
Mocht het niet doorgaan, dan krijgt u uw betaalde bijdrage terug. 
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Kerstbingo 

Op donderdag 9 december houden we ’s middags een kerstbingo 
met allemaal leuke (kerst-)prijsjes. De bingo begint om 13.30 uur en 
wordt gehouden in de Barnstee. 

                                                                   
 

Kerstmiddag bij Melody 

Op donderdag 16 december organiseert de seniorenvereniging een 
mooie kerstmiddag bij zalencentrum Melody. Deze middag begint 
om 13.30 uur en zal helemaal in het teken staan van de kerst.  
We hebben live muziek, Menu Complet, dezelfde band die we ook 
wel eerder hebben gehad met de kerstmiddagen in de Barnstee.  

  

Er zal een verloting zijn met mooie prijsjes en aan het eind van de 
middag zal er een buffet voor ons klaar staan. Wat dit voor een 
buffet gaat worden is nog een verrassing! 
 
U kunt zich voor deze middag opgeven met het opgavestrookje in 
deze nieuwsbrief. De bijdrage van de leden voor deze kerstmiddag 
is € 15,00 per persoon en te voldoen bij opgave!  
Mocht het niet doorgaan, dan krijgt u uw betaalde bijdrage terug. 
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Opgavestrook Fietsbingo-middag op 2 september 

Ik geef mij op voor de Fietsbingo-middag op 2 september a.s. 
De kosten bedragen incl. een maaltijd € 12,50 p.p.  
De bijdrage kunt u met dit opgavestrookje inleveren  
vóór 25 augustus bij Tiny Bos, Barnar 99. 
 
 
Naam ……………………………………… Aantal personen …………… 

 

Adres …………………………………………………………………………………. 

O    Ik doe mee met de fietsbingo en eet gezellig mee. 

O    Ik doe niet mee met de fietsbingo maar eet wel gezellig mee. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Opgavestrook Kerstmiddag op 18 december 

Ik geef mij op voor de Kerstmiddag bij Melody op 18 december a.s. 
De kosten bedragen incl. een maaltijd € 15,00 p.p.  
De bijdrage kunt u met dit opgavestrookje inleveren  
vóór 10 december bij Tiny Bos, Barnar 99. 
 
 

Naam ……………………………………… Aantal personen …………… 

 

Adres …………………………………………………………………………………. 
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Nieuws van de vereniging 

Als u zich wilt opgeven voor activiteiten met de opgavestrookjes,  
dan het strookje graag vóór de op het strookje genoemde datum 
mét de bijdrage inleveren. Na de genoemde datum is opgave niet 
meer mogelijk!  
 
Mochten er in deze laatste maanden van het jaar toch geen 
activiteiten plaatsvinden, dan wordt er in november geen 
contributie gevraagd.  
We hebben dan het hele jaar geen activiteiten gehad en dan is het 
niet de bedoeling dat er contributie in rekening wordt gebracht. 
 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 
2021 van kracht. Verenigingen en stichtingen moeten per die datum 
gaan voldoen aan deze nieuwe wet. Dit vraagt aandacht van het  
bestuur om na te gaan of aanpassing van statuten nodig is. 
De WBTR richt zich met name op de kwaliteit van het bestuurlijk 
proces. Bestuursleden dienen met elkaar afspraken te maken over 
wat zij verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe ze er in de dagelijkse 
praktijk invulling aan geven. 
 
Wij hebben, als bestuur, ons huishoudelijk reglement én onze 
statuten hierop aangepast. Deze dienen nog bij de notaris 
bijgeschreven te worden, maar dat kan later nog gebeuren. 
Onze vereniging voldoet nu aan de eisen die gesteld worden aan de 
WBTR qua beslissingsbevoegdheid, financieel beleid en verant-
woordelijkheid. Meer informatie over deze nieuwe wet kunt u 
vinden op de website www.IVBB.nl of www.WBTR.nl 
 

http://www.ivbb.nl/
http://www.wbtr.nl/
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Nieuws van het secretariaat 
 
We mochten dit jaar weer nieuwe leden bijschrijven op de ledenlijst! 
Mevr. A. Jansen, Sint Gerardusstraat 188 per 1 juli 2021 
Mevr. A.H. Scheeve, Sint Gerardusstraat 96 per 1 juli 2021 
Dhr. R.C. Nijp, Willem Grolstraat 120 per 1 juli 2021 
 

We heten de nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging!  
Ons ledenaantal is op dit moment 140 leden.  
 
Aangezien we dit jaar weer geen Algemene Ledenvergadering 
hebben gehad, willen we u het verslag toch laten lezen.  
Daarom heeft het bestuur besloten om het verslag van de 
Algemene Ledenvergadering over 2020 in deze nieuwsbrief te 
zetten.  
 
Hieronder vind u de agendapunten, deze worden op de volgende 
pagina’s behandeld. Mocht u vragen hebben over het verslag, dan 
kunt u een mail sturen naar: secretariaat.sbo@ziggo.nl 

 
 

1. Ledenstatus per 31 december 2020 
 

2. Personalia (nieuw, opgezegd, overleden) 
 

3. Financieel verslag (kascontrole volgt later) 
 

4. Bestuur (vergaderingen) 
 

5. Activiteiten 
 

 

mailto:secretariaat.sbo@ziggo.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering over 2020 
De Algemene Ledenvergadering heeft nog niet plaatsgevonden, 
maar de inhoud van het gemaakte verslag vind u hieronder: 

 
1. Ledenstatus per 31 december 2020 

 
Op 1 januari 2020 telde onze vereniging 150 leden. Er zijn 
vorig jaar 4 leden overleden en er waren 7 opzeggingen van 
lidmaatschap, maar we hebben er 1 nieuw lid bij gekregen. 
Op 31 december 2020 waren er 140 leden. 
 

2 Personalia 
 
In 2020 is 1 nieuw lid bij de vereniging aangemeld: 

Dhr. B. de Bruin, Barnar 41 
 
In 2020 zijn er 4 leden overleden, te weten: 

Dhr. J.B. Heijne op 17 januari 2020 
Mevr. G. Mink-Seubers op 27 januari 2020 
Dhr. G. Badoux op 22 april 2020 
Mevr. C.M.A. Jipping-Fuhler op 1 oktober 2020 

 
In 2020 waren er 7 opzeggingen van lidmaatschap, te weten: 

De vier dames van de Molenstraat in Emmen hebben 
vorig jaar november hun lidmaatschap opgezegd.  
Ook hebben de heer en mevrouw Verton uit Hoogeveen 
hun lidmaatschap opgezegd.  
De heer J.H. Exel van de Majellastraat heeft zijn 
lidmaatschap ook opgezegd. Hij woont nu in De Schans.  
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3     Financieel Verslag van 2020 

 
Door de coronamaatregelen is er nog geen kascontrole 
geweest over de financiën van vorig jaar. In een volgende 
Algemene Ledenvergadering zullen ook de financiën over 
2020 worden besproken. 
 

4. Bestuur 
 

Het bestuur is in het afgelopen jaar 3x bij elkaar geweest 
voor de bestuursvergaderingen. Op 16 januari, 27 februari en 
15 oktober 2020. 
 

5. Activiteiten 
 
De activiteiten van de eerste drie maanden van het 
afgelopen jaar werden goed bezocht en waren door de 
activiteitencommissie Tiny Bos en Jannie Bos, goed 
verzorgd.  
 
De volgende activiteiten hebben we in 2020 gehad: 

- op 9 januari de nieuwjaarsreceptie in de Barnstee 
- op 15 februari de carnavalsmiddag samen met de 

Zonnebloem, georganiseerd door de Zeskante Steen  
- op 12 maart kegelen en eten bij Gasthof Robben in 

Hebelermeer-Twist. 
 

Helaas kregen we op 13 maart 2020 een landelijke lock-
down vanwege de corona pandemie en werd er de rest van 
het jaar niets meer georganiseerd. 
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Belangrijke telefoonnummers 
Alarm (spoed)       112 
Huisartsenpost          0900 – 1120112 
Politie (geen spoed)              0900 – 8844 
Brandweer Emmen (via Assen)         0592 - 324660 
 
Rijbewijskeuring:  
De keuringen vinden plaats in de Marke aan de Statenweg. 
U kunt voor het maken van een afspraak bellen met de Rijbewijs-
keuringsarts op telefoonnr. 036-7200911 en aangeven dat u de 
€ 10,00 korting van de FASv wilt hebben. Per 1 juli 2021 kost een 
keuring landelijk € 55,00. Met de korting van de FASv betaalt u  
€ 42,50. Aanvragen kan ook op: www.rijbewijskeuringsarts.nl 
 
Gemeente Emmen   14 0591 + naam Gemeente noemen 
Area Reiniging                                                       0591 - 571080 
Thuiszorg Icare Medipoint                                  088-1020100 
Thuiszorgwinkel VEGRO                                 0800 - 2887766 
Scheper Ziekenhuis                                                           691911 
Welzijngroep Sedna        629300 
Lefier, wonen met karakter                               088-2033000 
Onderhoud-/storingsmeldingen                       088-2033000 
 
Bibliobus Elke maandag van 16.15 tot 16.50 uur bij de kerk;  
 
Bloedprikken Elke donderdag van 8.15 tot 9.00 uur in de Barnstee. 
 
Oud papier: De papiercontainer staat bij Tarteline Emmen BV, dat is 
op het industrieterrein. De container is op werkdagen open. 

Website:  www.barger-oosterveld.nl 
Website SBO: www.seniorenvereniging-barger-oosterveld-e-o.nl 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://www.barger-oosterveld.nl/
http://www.seniorenvereniging-barger-oosterveld-e-o.nl/
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