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Voorwoord 

 
Beste mensen  
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar. 

Er zijn al een aantal activiteiten geweest, op 10 maart een spellen-
middag, op 14 april de ledenvergadering en de paasmiddag en op 
9 juni hadden we onze dagreis naar Vledder en Boerakker. 

Nu hebben we vakantie en in september gaan we weer van start 
met de eerste activiteit. In deze nieuwsbrief komen de diverse 
activiteiten aan de orde met de opgavestrookjes voor deelname. 

Wat ik nadrukkelijk aan de orde wil stellen is de corona. Het is op 
het moment dat ik dit schrijf, niet zo dat er bij het bestuur iets 
bekend is over gevallen van corona, maar wij willen onze leden op 
het hart drukken vooral voorzichtig te zijn en op het moment dat 
de activiteiten weer van start gaan, te kijken of het verantwoord is 
om hieraan deel te nemen. Dus als je je niet lekker voelt of je bent 
verkouden, blijf dan thuis. Mocht het zo zijn dat de corona zich 
weer verspreiden gaat, dat bij elkaar komen niet verantwoord is, 
dan neemt het bestuur gepaste maatregelen. De activiteiten zullen 
dan onder voorbehoud zijn of zelfs helemaal stoppen.  
Maar we gaan er voorlopig van uit dat alles gewoon door gaat. 

Vanaf deze plek willen wij de leden die ziek zijn van harte beter-
schap wensen. 

Het bestuur wenst u allen een fijne vakantie toe. 

 

     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 en sjoelen 
 
Biljarten begint om 13:00 uur. 
Klaverjassen en jokeren begint om 13:30 uur. 
Bingo begint om 13.30 uur. 

 
Iedere derde donderdag van de maand bingomiddag.  
Als er geen bingomiddag wordt georganiseerd, dus op de andere 
donderdagmiddagen, dan kan men vanaf 13.30 uur gaan sjoelen. 

 
Bingomiddagen zijn de komende maanden  op:  
15 september, 20 oktober, 17 november en we hebben een 
kerstbingo met leuke prijzen op woensdagmiddag  7 december. 
 

Andere activiteiten: 
 
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 kerstbingo is op woensdagmiddag 7 december om 13.30 uur. 
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 / belastingen 
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 
 
Jo Bos algemeen bestuurslid 
 bestuursondersteuning 
St. Gerardusstraat 25 e-mail: joenmarietje@gmail.com 
7826 CA  Emmen  0591-620694 

mailto:an.nijp@home.nl
mailto:henkharkema25@gmail.com
mailto:tinybf@hetnet.nl
mailto:henkzwart@ziggo.nl
mailto:w.bos@hotmail.nl
mailto:joenmarietje@gmail.com
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Fietsmiddag met huifkar 
 
Op donderdag 1 september houden wij onze jaarlijkse fietsmiddag. 
We vertrekken vanaf de Barnstee om 10.30 uur. Voor de leden die 
graag mee willen maar niet kunnen fietsen, hebben we een huifkar 
geregeld, zodat ze toch gezellig mee kunnen gaan. 
Let op: we vertrekken met de huifkar vanaf de Barnstee en zullen 
dan ook stoppen bij restaurant de Serre aan de Splitting. Leden die 
met de huifkar mee willen, kunnen dus bij de Barnstee instappen, 
maar ook bij de Serre. Aan het eind van de middag stopt de huifkar 
bij de Serre en gaat NIET meer naar de Barnstee. Mensen die dus 
gebracht zijn bij de Barnstee, moeten bij de Serre weer opgehaald 
worden. Het eindpunt bij de Serre is dus de eindstop van de huifkar. 
 
Er is door Henk Zwart, Jo Bos en Henk Harkema een mooie fiets-
route uitgewerkt van ongeveer 36 km. Na vertrek gaan we richting 
Odoorn, waar rond de middag bij Poolshoogte koffie en thee klaar 
staat met een plak Drentse krentenwegge met echte boter. 
Onderweg zal er ’s middags nog een korte pauze worden ingelast. 
Uiteindelijk komen we aan het eind van de fietstocht aan bij 
Restaurant de Serre aan de Splitting. Hier gaan we de middag 
afsluiten met een lekkere maaltijd. Leden die niet mee fietsen of 
meegaan op de huifkar, maar wel zin hebben om met ons mee te 
eten, kunnen zich ook opgeven. Deze leden kunnen dan tussen 
16.00 uur en 16.30 uur bij de Serre komen en gezellig aanschuiven. 
 
Wilt u duidelijk aankruisen op het opgavestrookje wat u wilt doen? 
Fietsen en eten, op de huifkar en eten of alleen gezellig mee eten. 
Tegen 18.00 uur zal deze middag afgelopen zijn. 
De kosten voor deze middag zijn € 15,00 per persoon. Opgave graag 
voor 24 augustus a.s. met het opgavestrookje in deze nieuwsbrief 
en met de vereiste bijdrage inleveren bij Tiny Bos, Barnar 99. 
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Gezellige middag op donderdag 27 oktober 
 
Op donderdag 27 oktober is er een gezellige middag. U bent die 
middag van harte welkom vanaf 13.30 uur. We ontvangen u met 
een kopje koffie of thee en daarbij natuurlijk iets lekkers.  
Daarna komt de borrel op tafel en zijn er warme en koude hapjes. 
Ieder lid krijgt twee consumptie-muntjes van de vereniging. 
 
U kunt zich voor deze middag opgeven met het opgavestrookje in 
deze nieuwsbrief en met de vereiste bijdrage vóór 20 oktober a.s. 
De bijdrage van de leden voor deze gezellige middag is € 12,50 per 
persoon. We hopen er een hele leuke middag van te maken, deze 
middag zal rond 17.00 uur afgelopen zijn. Mensen die zich laten 
brengen, kunnen rond deze tijd weer gehaald worden. 
 
 

Kerstbingo op woensdag 7 december 
 
Op woensdag 7 december hebben we een kerstbingo, waarbij weer 
leuke prijzen te winnen zijn. Opgave voor deze bingo is niet nodig, 
maar kom op tijd, want vol is vol. 
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Kerstmiddag op donderdag 15 december 
 
Op donderdag 15 december organiseert de vereniging 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 van Menu Complet. Deze mensen hebben 
vroeger ook wel voor ons met de kerst- en paasmiddag gespeeld, 
toen we dit nog in de Barnstee organiseerden. 
 
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 en met de vereiste bijdrage vóór 5 december a.s. 
De bijdrage van de leden voor deze kerstmiddag is € 15,00 per 
persoon en te voldoen bij opgave!  
We hopen er een hele leuke middag van te maken, deze middag zal 
rond 18.00 uur afgelopen zijn. Mensen die zich laten brengen, 
kunnen rond deze tijd weer gehaald worden. 
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Opgavestrook Fietsmiddag op 1 september 

Ik geef mij op voor de Fietsmiddag. De bijdrage kunt u met dit 
opgavestrookje inleveren voor 24 augustus bij Tiny Bos, Barnar 99. 
 
Naam ……………………………………… Aantal personen …………… 

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

0 Ik fiets mee en blijf ook gezellig eten € 15,00 p/p 

0  Ik ga mee op de huifkar en eet ook gezellig mee € 15,00 p/p 

0  Ik kom alleen gezellig mee eten € 12,50 p/p 

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

Opgavestrook Gezellige middag op 27 oktober 

Ik geef mij op voor de Gezellige middag in de Barnstee. Dit opgave-
strookje graag inleveren met de vereiste bijdrage van € 12,50 per 
persoon voor 20 oktober bij Tiny Bos, Barnar 99. 
 
Naam ……………………………………… Aantal personen …………… 

Adres …………………………………………………………………………………. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Opgavestrook Kerstmiddag op 15 december 

Ik geef mij op voor de Kerstmiddag bij Melody. Dit opgavestrookje 
graag inleveren met de vereiste bijdrage van € 15,00 per persoon 
voor 5 december bij Tiny Bos, Barnar 99. 
 
Naam ……………………………………… Aantal personen …………… 

Adres …………………………………………………………………………………. 
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Nieuws van het secretariaat 

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. 
 
Als leden zich hebben aangemeld voor een activiteit waarvoor een 
eigen bijdrage wordt gevraagd, dan krijgen ze bij afmelding binnen 
een week voor de activiteit een deel van de eigen bijdrage terug. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de nodige reserveringen bij 
deze activiteit, zoals bus reservering, maaltijden, entreegelden… 
Dus als er een reisje gepland staat met een eigen bijdrage van 
 € 35,00, dan krijgt men € 25,00 terug. 
 
 

Nieuws van de ledenadministratie 
 
Er zijn weer drie nieuwe leden bijgekomen sinds de vorige nieuws-
brief en die willen we hierbij even van harte welkom heten: 
 
De heer H. van Os, mevr. M.A. Wösten-Conen en de heer J. Abbing. 
 

 
 
Op dit moment telt onze vereniging 143 leden! 
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Energie-coach voor onze leden!  

De Gemeente Emmen wil mensen helpen met besparen op energie 
en indien wenselijk, subsidie verstrekken.  Vrijwilliger bij de 
werkgroep Emmen geeft Energie, is Bas de Bruin, lid van onze 
vereniging.  

Bas werkt samen met meerdere vrijwilligers en zij zetten zich in om 
mensen die een minimum inkomen hebben, te helpen met het 
krijgen van subsidies, o.a. om de € 800,00 tegemoetkoming voor de 
stijgende energieprijzen. Hij geeft aan dat er door óf onwetendheid 
óf onbekendheid, mensen in vooral Barger-Oosterveld geen 
tegemoetkoming aanvragen terwijl ze er wel recht op hebben.  
Bas geeft ondersteuning en begeleiding in het aanvragen hiervan. 
De energiecoach komt bij de mensen thuis, dit is gratis en ze 
denken mee met de mensen over wat er nodig is. Het heeft voor de 
mensen die net rond het minimum inkomen zitten wel zin om deze 
tegemoetkoming aan te vragen, al denken ze zelf vaak dat ze er 
geen recht op hebben. 
De ondersteuning/begeleiding door de energiecoach is voor de 
mensen altijd anoniem. Niemand weet dat de energiecoach bij hen 
begeleiding biedt. 
 
Bas is op 16 juni bij het bestuur geweest om uitleg te geven over zijn 
werk als energie-coach en wat hij voor onze leden kan betekenen. 
Wij ondersteunen dit initiatief van harte en willen hiervoor op  
donderdagmiddag 8 september om 14.00 uur Bas uitnodigen om 
zijn verhaal te doen. Bas zal na afloop zijn telefoonnummer en mail-
adres geven en daarna kunt u zelf thuis in alle rust nadenken of u 
van deze gratis diensten gebruik maakt. 
 

Meer informatie: www.emmengeeftenergie.nl 

http://www.emmengeeftenergie.nl/
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Puzzeltje… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De woorden rechts van deze Filippine puzzel zijn anagrammen. Dat 
betekent dat de letters door elkaar gehusseld moeten worden en 
het woord wat dan ontstaat, wordt ingevuld met de richting van de 
puzzelslang mee. In het diagram staan een aantal vakjes met kleine 
cijfertjes. Als ergens een letter wordt ingevuld waarin een cijfertje 
staat, dan geldt die letter voor alle vakjes met het zelfde cijfertje. 
Uiteindelijk zal er in de middelste verticale balk de oplossing van 
deze puzzel verschijnen. Succes! 

 

1 navels 

2 veroordeling 

3 toveres 

4 uitrijden 

5 ebstroom 

6 kakstoel 

7 fiancee 

8 deelvlak 

9 sluipkat 

10  Eijsden 

11 reproducties 

12 tongreep 

13 workmate 

14 manlijke 

15 stilben 

16 waarmerk 

17 monetair 

18 verbena 

19 verbondene 

20 grenst 



 

 14 

 Wist u dat…. 

 
… het bestuur de leden die 80 jaar, 85 jaar, 90 jaar en ouder met hun 
verjaardag een felicitatiekaart stuurt? En dat er dit jaar twee leden zijn, de 
heer J. Olijve en mevr. G. Muter-Heijne, die 90 jaar hopen te worden?  
En dat mevrouw A.C. Benes-Wesseling, wonende aan de Sint Gerardus-
straat,  dit jaar in september 97 jaar hoopt te worden? En dat de heer 
J. Wesseling, verhuisd naar de Oostermarke, maar nog steeds lid van onze 
vereniging,  dit jaar in november 92 jaar hoopt te worden? En dat onze 
voorzitter, Henk Harkema, op 17 augustus zijn eerste felicitatiekaart krijgt 
van het bestuur? Dat hij dan ook 80 jaar hoopt te worden? 
… dat het bestuur twee leden, die dusdanig ziek zijn en niet meer op onze 
activiteiten komen, een fruitmand hebben gebracht? Dat dit door de 
betreffende leden en partners werd gewaardeerd? 
… dat het secretariaat graag op de hoogte gebracht wordt in geval van 
ziekte van leden, zodat het bestuur indien nodig ergens mee kan helpen? 
… het bestuur hoopt dat haar leden gebruik gaan maken van de 
gelegenheid om op 8 september om 14.00 uur in de Barnstee naar de 
energie-coach Bas de Bruin te komen luisteren. Doen! U kunt veel geld 
besparen, ook voor mensen met een “dikke portemonnee”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bertus en Annie Gepken 
 

waren op 30 juni jl. 
 

60 jaar getrouwd 

 
 

Van harte 
gefeliciteerd! 
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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 
 

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 
Welzijnsgroep 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 2022: 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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