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Voorwoord 

 
Beste mensen  
 
Het is al weer een tijdje geleden dat ik een voorwoord mocht 
schrijven. Het wordt tijd dat we weer wat gaan ondernemen. 
We willen dat graag, maar zoals men wel weet, we zijn afhankelijk 
van wat mag en wat kan en wat mogelijk is.  
 
Afgelopen 3 februari hebben we als bestuur bij elkaar gezeten en 
hebben op basis van de bestaande regels van nu, besloten om toch 
een aantal activiteiten op te starten. 
 
Er is wel een belangrijke bijkomstigheid en dat is de coronacheck. 
Het bestuur gaat scannen bij binnenkomst. Wij willen u vragen om 
hieraan mee te werken om teleurstelling te voorkomen  
Op het moment van dit schrijven hebben we nog steeds te maken 
met beperkingen: dus voor alle activiteiten die in deze nieuwsbrief 
worden vermeld geldt: alles onder voorbehoud. 
 
Vanaf deze plaats wil het bestuur stilstaan bij het overlijden van 
enkele dierbare leden van onze vereniging en wensen hun na-
bestaanden veel sterkte met dit verlies. De zieke leden wensen wij 
veel beterschap. 
 
Rest mij om nog, mede namens het bestuur, u een mooi voorjaar te 
wensen en tot gauw in de Barnstee. 
 

     Van uw voorzitter, 

     Henk Harkema 



 

 

De agenda voor dit jaar… 

U kunt onderstaande datums weer op uw kalender noteren!  

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. 
 
Biljarten begint om 13:00 uur, kaarten en bingo begint om 13:30 uur. 
Iedere derde donderdag van de maand bingomiddag. Als er geen 
bingomiddag is georganiseerd, dan kan men vanaf 13.30 uur gaan 
sjoelen 

 
Bingomiddagen zijn dit jaar op:  
17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni,  
15 september, 20 oktober, 17 november en 8 december (kerst). 
 
 

Andere activiteiten: 
 
De spellenmiddag is op 10 maart om 13.30 uur in de Barnstee. 
De jaarvergadering en paasmiddag is op 14 april, bij Melody. 
De jaarvergadering begint om 13 uur, de paasmiddag om 13.30 uur. 
Het dagje weg is op 9 juni, vertrek vanaf de Barnstee. 
De fietsmiddag is op 1 september, vertrek vanaf de Barnstee. 
De gezellige middag is op 27 oktober om 13.30 uur in de Barnstee. 
De kerstmiddag is op 15 december om 13.30 uur bij Melody. 
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Samenstelling van het bestuur 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
 
Antje Nijp secretaresse / penningmeester  
  ledenadministratie / website 
Willem Grolstraat 120  e-mail: an.nijp@home.nl 
7826 EL Emmen   0591-853359 
 
Henk Harkema voorzitter 
Holtlaan 259 e-mail: henkharkema25@gmail.com 
7824 SL Emmen  0591-623095 
 
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 
  interim-penningmeester 
Paus Johannesstraat 18   e-mail: henkzwart@ziggo.nl 
7826 BT Emmen   0591-623730 
 
Jannie Bos algemeen bestuurslid 
 activiteiten-commissie 
De Traden 41 e-mail: w.bos@hotmail.nl 
7826 HL Emmen  0591-626344 
 
 
Ondersteuning bestuurstaken: Jo Bos 
 

mailto:an.nijp@home.nl
mailto:henkharkema25@gmail.com
mailto:tinybf@hetnet.nl
mailto:henkzwart@ziggo.nl
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Spellenmiddag 
 
Op donderdag 10 maart houden wij onze spellenmiddag in de 
Barnstee, deze begint om 13.30 uur.  
 
Naast een paar spellen die we eerder ook wel hebben gespeeld, 
hebben we nu ook een nieuw “spel” bedacht, waarbij het aankomt 
op inbeelding en uitbeelding… het belooft wel heel leuk te worden! 
 
Tussendoor houden we een verloting. Wilt u voor een prijsje zorgen 
en deze ingepakt meenemen? De loten kosten € 1,00 per vijf stuks.  

  
Nadat wij de spellen hebben gespeeld, krijgen we een maaltijd.  
Dat zal natuurlijk weer erwtensoep en bruine bonen met spek zijn. 
Wilt u zelf voor uw bestek en een diep bord zorgen?  
 
De kosten voor deze middag zijn € 10,00 per persoon. Opgave graag 
voor 1 maart a.s. met het opgavestrookje in deze nieuwsbrief en 
met de vereiste bijdrage inleveren bij Tiny Bos, Barnar 99. 
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Algemene Ledenvergadering op 14 april 2022  

bij Melody, aanvang 13.00 uur. Gratis toegankelijk voor leden. 

 
Agenda 

 
1. Opening door de voorzitter 

 
2. Ledenstatus per 31 december 2021 

 
3. Personalia (nieuw, opgezegd, overleden) 

 
4. Financieel verslag 

 
5. Kascontrole door kascommissie 

 
6. Bestuur (vergaderingen, bijeenkomsten) 

 
7. Activiteiten 

 
8. Nieuwsbrief 

 
9. Jubilarissen 

 
10. Nieuws FASv en de Koepel Gepensioneerden 

 
11. Vrijwilligers 

 
12. Rondvraag 

 
13. Sluiting 
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De Paasmiddag is aansluitend op de jaarvergadering, bij 

Melody. Opgave met bijdrage en strookje vóór 1 april. 
 
Op donderdag 14 april houden wij onze jaarvergadering en 
paasmiddag. We beginnen om 13.00 uur met de jaarvergadering. 
Deze is voor alle leden gratis toegankelijk.  
Aansluitend hebben we dan om 13.30 uur de paasmiddag.  
Op deze paasmiddag hebben we weer leuke muziek op het podium. 
Orkest Plus komt ons deze middag vermaken!  
 
De kosten voor de Paasmiddag bedragen € 15,00 per persoon. 
Hiervoor krijgt u een hele middag muziek en gezelligheid, maar ook 
2 kopjes koffie of thee, 2 consumpties en een broodbuffet met 
soep, kroket en ei. 

 
 

Er zal een verloting worden gehouden met mooie prijzen. De loten 
kosten € 2,50 per vijf stuks.  
 

Let op: deze middag wordt weer gehouden bij Melody! 
 
Opgave graag voor 1 april a.s. met het opgavestrookje verderop in 
deze nieuwsbrief en met de bijdrage inleveren bij Tiny Bos. 
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Opgavestrook Spellenmiddag op 10 maart 

 

Ik geef mij op voor de Spellenmiddag  om 13.30 uur in de Barnstee. 
De kosten bedragen € 10,00 p.p. Deze bijdrage kunt u met dit 
opgavestrookje inleveren voor 1 maart bij Tiny Bos, Barnar 99. 
 
Naam ……………………………………… Aantal personen …………… 

 

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

 

 

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

 

 
Opgavestrook Paasmiddag op 14 april 

 

Ik geef mij op voor de Paasmiddag om 13.00 uur bij Melody.  
De kosten bedragen € 15,00 p.p. Deze bijdrage kunt u met dit 
opgavestrookje inleveren voor 1 april bij Tiny Bos, Barnar 99. 
 
Naam ……………………………………… Aantal personen …………… 

 

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

Wilt u zich opgeven voor activiteiten met de opgavestrookjes,  
dan het strookje graag vóór de op het strookje genoemde datum 
inleveren, anders komt u op de wachtlijst en kunt u misschien niet 
mee doen. 
 
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Wilt u dit doen voor 1 november 
van het lopende jaar? Bij opzeggingen na 1 november wordt een 
nieuw jaar contributie (€ 30,00) in rekening gebracht. 

Dagreis in juni    
 
Bij het maken van deze nieuwsbrief is er nog geen dagreis geboekt. 
De datum is wel bekend: donderdag 9 juni. Eind april krijgen alle 
leden een brief met informatie over de dagreis in de brievenbus. 
Hierbij zal ook een opgavestrookje zitten, waarmee u zich voor de 
reis kunt opgeven. 

 

Belastingaangifte  

Dit jaar moet de aangifte over 2021 gedaan worden. Mocht u het te 
ingewikkeld vinden, dan kunt u gebruik maken van onze service om 
uw belastingaangifte in te laten vullen. Deze service is uitsluitend 
bedoeld voor leden van seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o.  
Het gaat om hulp bij het invullen van de belastingaangifte en ook 
om het aanvragen of veranderen van de huur- en/of zorgtoeslag. 
Als u vragen hebt of geholpen wilt worden, dan kunt u bellen met 
Henk Harkema, tel. 623095. 
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Nieuws van het bestuur 

 
Het bestuur is op zoek naar vervanging van de huidige bestuurs-
leden tijdens vakanties en ziekte. We zoeken mensen die computer-
ervaring hebben met de programma’s Word en Excel.  
Graag uw reactie naar: secretariaat.sbo@ziggo.nl  
 

Nieuws van de ledenadministratie 
 
Er zijn weer veel nieuwe leden bijgekomen en die willen we middels 
deze nieuwsbrief even van harte welkom heten. 
 

 
 
De heer W. de Jonge en mevr. M. de Jonge 
De heer J. Arling; de heer R.C. Nijp; de heer G.H. Dol 
De heer T. Krouwel en mevr. C. Krouwel 
De heer M. Boone en mevr. G. Boone 
De heer J.W. Falke en mevr. A. Linneman 
De heer H. Kroezen en de heer J.J. Fuhler 
 
In het afgelopen jaar zijn vijf leden overleden. Vanwege corona-
maatregelen kon het bestuur niet bij de afscheidsdiensten zijn, 
maar we hebben wel een mooi rouwboeket laten bezorgen bij de 
uitvaart van mevr. F. Wolters-Ottens, overleden op 3 maart 2021, de 
heer C. Moorman overleden op 24 april 2021, de heer J.B. Manning 
overleden op 3 november 2021, mevr. M. Schenkel-Punter, over-
leden op 20 november 2021 en bij de heer H. Tjepkema, overleden 
op 3 december 2021. 

mailto:secretariaat.sbo@ziggo.nl
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Rijbewijskeuring  
 
Onze federatie, de FASv, heeft een contract afgesloten met de 
Rijbewijskeuringsarts.nl en leden van de seniorenverenigingen 
krijgen daardoor korting op de keuring. Voor informatie en een 
afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.  
Zelf een datum reserveren kan heel gemakkelijk via de website. 
www.rijbewijskeuringsarts.nl.   
 
Tarieven (incl. BTW):  
75+ B/E kost € 55,00. Leden van de FASv, krijgen € 12,25 korting. 
U betaalt bij deze rijbewijskeuringsarts maar € 42,75 
 
Let op: Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de locatie een 
afspraak te maken. 
Locatie: Wijkcentrum Angelslo, de Marke, Statenweg 107, Emmen. 
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheids-
verklaring gekocht te worden en deze is verkrijgbaar bij de 
gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar 
het CBR.  
Als u deze papieren ingevuld weer heeft ontvangen, dan pas kunt u 
een afspraak maken bij de keuringsarts op bovenstaande website 
of telefoonnummer. 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Puzzel: sudoku  
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Belangrijke telefoonnummers 

Alarm (spoed)               112 

Huisartsenpost                                                    0900 – 1120112 
Politie (geen spoed)                                              0900 – 8844 
Brandweer Emmen (via Assen)                         0592-324660 
  

Rijbewijskeuring:   
Statenweg 107 (de Marke) Emmen       036-7200911  
Tarief: € 42,75 inclusief BTW (zie pagina 13) 
 

Gemeente Emmen       140591 + naam Gemeente noemen 
Area Reiniging                                                       0591 - 571080 
Thuiszorg Icare Medipoint                                  088-1020100 
Thuiszorgwinkel VEGRO                                0800 - 2887766 
Deze thuiszorgwinkel zit in het Scheper Ziekenhuis. 

Scheper Ziekenhuis                                               088-1292929 
Welzijngroep Sedna                                           629300 
 

Lefier, wonen met karakter                              088-2033000 
Onderhoud-/storingsmeldingen                      088-2033000 
 
Bibliobus Elke maandag van 16.15 tot 16.55 uur bij de kerk; 

Op woensdag tweewekelijks vanaf 9:10 uur bij OBS Op ’t Veld en 
vanaf 10:00 uur bij de St. Gerardusschool. 

Bloedprikken Elke donderdag van 8.15 tot 9.00 uur in de Barnstee. 

Oud papier 2019: De papiercontainer staat bij Tarteline Emmen BV, 
Dat is op het industrieterrein. De container is op werkdagen open. 

Website: http://www.barger-oosterveld.nl 
Website SBO: http://seniorenvereniging-bo-veld-e-o.webnode.nl/ 

http://www.barger-oosterveld.nl/
http://seniorenvereniging-bo-veld-e-o.webnode.nl/
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