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Lidmaatschap en adverteerders 

Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Zuidbarge bedraagt € 3,40 per jaar. Indien u 
géén machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven, willen wij u verzoeken hier 
alsnog mee in te stemmen. Indien u zelf wilt storten verzoeken wij u € 3,40 over te 
maken op het bankrekeningnummer van PB Zuidbarge: IBAN: NL85 RABO 0317 0779 45, te 
Emmen.  
Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden, dan kunt u zich aanmelden bij de 
penningmeester via telefoonnummer 0591-630286. 

Bij voorbaat dank! 

Vanaf 2017 hebben wij ons advertentiebeleid iets aangepast. Om te kunnen adverteren 
in de Dorpskrant willen wij graag een binding met Zuidbarge zien. Wilt u ook een 
advertentie plaatsen, neem dan contact op met ondergetekende. 

Willy Stuulen, penningmeester Plaatselijk Belang Zuidbarge. 
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VOORWOORD 

 
Hierbij presenteren wij de Dorpskrant van Zuidbarge, 31e jaargang nummer 1. In een 
nieuw jasje, bijna dubbeldik en geheel in kleur. Jullie zien, we gaan mee met de moderne 
ontwikkelingen. En dat moet ook wel want wat is er erger dan “niet meer van deze tijd” 
te zijn. 
 
Op 9 september gaan we op gepaste wijze het 25 jarig bestaan van ons dorpshuis vieren. 
Met dank aan iedereen die in de loop van de jaren op welke wijze dan ook, een bijdrage 
heeft geleverd . 
 
In het najaar van 1992 was ik als nieuwbakken penningmeester aanwezig op de eerste 
vergadering van de pasbenoemde beheercommissie. Als we daar toen, in de keuken bij 
Geert en Diny Holstein, hadden geweten, hoe we er in 2017 voor zouden staan, hadden 
we onze handen stijf dicht geknepen. Geweldig. 
 
Dan het verkeer. Er is de laatste tijd wat onrust ontstaan met betrekking tot de snelheid 
van veel automobilisten op de Zuidbargerstraat. Naar aanleiding daarvan heeft het 
bestuur van Plaatselijk Belang de gemeente benaderd. Eerst mondeling en daarna per 
brief. Ik zal jullie de perikelen omtrent een spoorloze brief, onbereikbare ambtenaren en 
niet nagekomen beloften besparen. Met veel geduld, beleid en doorzettingsvermogen is 
het gelukt om eind juli, drie en een halve maand nadat we onze brief hadden verstuurd, 
de afspraak te maken, dat we in augustus een afspraak gaan maken, voor een afspraak 
waarbij we verkeersproblematiek gaan bespreken. Dat schiet dus lekker op. 
 
Nog wat andere zaken die ons bezig houden: 

 De reconstructie van de fietsersoversteekplaats ter hoogte van Zuidbargerstraat 
10 en 12 zal plaats vinden in 2018. 

 We proberen nog steeds om de Rietlandenstraat te laten opnemen in de 
gemeentelijke strooiroute. 

 Na 15 december wordt er geen blad meer opgehaald uit de bermen. 
 Zodra we het kunnen financieren , laten we het restant van de Eikenweg 

bestraten. 
  

In september krijgen we bezoek van B & W. We gaan dan een wandeling door het dorp 
maken. Misschien helpt het om dan nog eens wat knelpuntjes onder hun aandacht te 
brengen. 
 
Anneriet Duivenvoorden en Mieke Bos hebben het nog steeds druk met het bezoeken van 
zieken, bejaarden, nieuwe inwoners en jubilea.  Met veel plezier, maar zij kunnen niet 
alles weten. Als u tips  voor hen hebt,dan horen zij dat graag. Telefoon Anneriet  634920 
en mail anneriet@hotmail.com. Mieke heeft vooral de afdeling 80 plussers. Telefoon 
630855. 
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: 
Jan Omvlee  Voorzitter  631365 jomvlee@hotmail.com 
Marjo Caenen  Secretaris  635689 marjocaenen@hotmail.com 
Willy Stuulen  Penningmeester 630286 willystuulen@gmail.com 
Aart Katerbarg Alg. Adjunct  643330 a.katerbarg@home.nl 
Inus Jeuring  Grijs en groen 633654 Inusjeuring@hotmail.com  
 

Jan Omvlee 
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Beheercommissie Dorpshuis ’t Hoefijzer. 
 
Jaarverslag 2016-2017 
Het bestuur bestaat uit Gienus Hulst (voorzitter), Bert Braamskamp (penningmeester), 
Geert Mulder (secretariaat) en Albert Stuulen, Coby Brinkers en Annet Katerbarg 
(algemene bestuursleden). 
 
Wilma Kuiper heeft na 4 jaar het secretariaat te hebben gedaan het bestuur verlaten. We 
bedanken haar hartelijk voor haar inzet en wensen haar verder veel succes. Geert Mulder 
heeft weer zitting in het bestuur en neemt haar taak als secretaris over. 
We hebben 8x een bestuursvergadering gehad, twee keer een bespreking met alle 
beheerders en avondbeheerders en één keer samen met het bestuur van het plaatselijk 
belang. 
 
Tevens hebben we twee keer een inloopmiddag georganiseerd op zaterdagmiddag. Deze 
middagen werden redelijk goed bezocht en er kon over en weer gepraat worden met 
inwoners uit het dorp. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. 
Ook hebben we weer een nieuwjaarsreceptie gehad waarbij eenieder elkaar een gelukkig 
en goed nieuwjaar kon toewensen. De rollegies en knieperties –wederom door 
vrijwilligers gebakken- ontbraken natuurlijk niet. 
 
De vrijwilligersavond werd in maart gehouden en erg was gezellig. Dit jaar hadden we 
een quiz bedacht. Hierin kon eenieder zijn kennis over het dorp testen. Onze voorzitter 
bleek ineens ook een hele goede quizmaster te zijn. Een heerlijk buffet van de 
plaatselijke Gasterij ontbrak natuurlijk ook niet.  
 
Het dorpshuis wordt nog steeds goed bezocht, zeker door de plaatselijke clubs. Zo is er 
ook weer een nieuwe club bij namelijk de Crea Wichter. En ook externe verenigingen 
doen het goed qua bezetting. Er worden nog veel trainingen/vergaderingen gegeven. 
Op dit moment zijn we bezig om zaal 1 te voorzien van nieuwe tafels en stoelen. De oude 
stoelen en tafels zijn zwaar en ook gedateerd. De nieuwe stoelen zijn gelijk als in zaal 3 
en de tafels hebben een iets grotere afmeting. 
 
Piet ter Horst is door ziekte tijdelijk niet beschikbaar als avondbeheerder. Zijn plaats 
wordt tijdelijk door Gienus Hulst ingenomen. Geert Mulder gaat het volgend seizoen 
overdag als beheerder aan de slag. Dit samen met Erna Haverkate en Jan Westerhof. 
 
Rest mij nog een ieder te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar want zonder al die 
vrijwilligers is het niet mogelijk om het dorpshuis draaiende te houden. 
 
Namens het bestuur secretaris Geert Mulder. 
 
 
 

Kalender 
 
26 augustus 2017 Drentse Molendag 
9 september 2017 Feest 25 jarig bestaan Dorpshuis 
22 september 2017 Vertoning Film Jacoba Omvlee in Dorpshuis 
23 september 2017 Officiële opening Jacoba Omvleepad 
18 november 2017 Aankomst Sinterklaas 
31 december 2017 Carbidloop 
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Even voorstellen – de familie Zijnge-Hars 
 
 
Op 18 november 2016 kregen Marieke Hars, Henk Zijnge en 
hun zoon Joep (3) de sleutel van hun nieuwe thuis: Achter de 
Smidse 10 in Zuidbarge, het huis waar eerder Piet en Ria 
Zantingh woonden. 
 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Marieke komt uit Emmen en Henk uit Hoogeveen. Ze hebben 
elkaar leren kennen in Emmen, een tijdje samen aan De 
Klepel gewoond en zijn toen verhuisd naar De Krim 
(gemeente Coevorden). Daar is hun zoon Joep geboren. 
 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Marieke werkt bij Shell op het NAM-kantoor in Assen. Zij is 
facility manager en o.a. verantwoordelijk voor 
gebouwonderhoud van alle kantoren van de NAM in Nederland 
Henk werkt bij de Rabobank. Vroeger heeft hij bij het kantoor in Emmen gewerkt; nu is 
hij Manager financieel advies bij de Rabobank Noordenveld West Groningen. 
Joep gaat na de vakantie naar basisschool De Vlonder. Hij komt in de klas van Juffrouw 
Geesje (hun buurvrouw aan Achter de Smidse) en dat lijkt hem heel leuk. 
 
Welke hobby’s hebben jullie? 
Marieke houdt van hardlopen en lezen. Een nieuwe hobby wordt de tuin. De eerste 
asperges zijn al geoogst (met dank aan de vorige bewoners). 
Henk speelt voetbal bij De Weide in Hoogeveen. Daarnaast speelt hij golf. 
Joep voetbalt ook graag. Ook houdt hij van handbal, gym en tekenen/verven. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge? 
Eigenlijk zochten ze al een jaar een huis tussen Meppel en Assen. Aangezien er nog 
steeds een link met Emmen is (familie/sporten/winkelen) was ook deze regio een 
mogelijkheid. Toen ze onafhankelijk van elkaar hetzelfde leuke huis in Zuidbarge via 
internet hadden gevonden, kort bij scholen en overige voorzieningen, waren ze er snel 
uit. 
 

Hebben jullie al kennis 
gemaakt met de buurt? 
Ja, dat ging heel snel. Een dag 
nadat ze de sleutel hadden 
gekregen, bezocht Sinterklaas 
Zuidbarge. Joep zag de zwarte 
pieten lopen en zo kwamen ze 
bij het Dorpshuis. De 
Oranjevereniging heeft toen 
snel geregeld dat Joep ook bij 
Sinterklaas mocht komen en hij 
heeft genoten van die middag. 
Daarna volgden, heel attent, 
een bloemetje van Plaatselijk 

Belang en een bloemetje van de buurt. Ook werden ze uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsborrel in de straat. 
Al met al een geweldig welkom dus. 
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Crea Wichter, iedereen is creatief dus ook jij! 
 
In augustus 2016 werden de uitnodigingen, “feestelijke hapjes maken”, voor de eerste 
workshop van de Crea Wichter verspreid. Wij, de Crea Wichter, wachtten in spanning af 
wat komen zou.  
 
De aanmeldingen waren boven verwachting. Onze eerste workshop was geslaagd wat het 
aantal deelnemers betrof, maar ook de avond zelf. Met een grote groep dames en een 
heer hebben we een hele gezellige avond gehad.  Na afloop konden we onder het genot 
van een drankje de heerlijke zelf gemaakte hapjes proeven.  
 

 
 
 
 
In totaal zijn we 9x bij elkaar geweest 
voor het volgen van verschillende 
workshops. Na een rondje voorstellen en 
een kop koffie gingen we onder leiding 
van een vakman of -vrouw aan de slag.  
 
 
Meestal is men zelf verbaasd over de 
eigen creativiteit. Altijd blijkt maar weer 
met wat een mooi resultaat iedereen naar 
huis gaat, ook degene die van zichzelf 
denkt helemaal niet creatief te zijn. De 
opkomst is alle keren zeer geslaagd te 
noemen. 
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Zuidbarge is maar een klein dorp maar het is wel leuk dat je door deze avonden meer 
mensen uit je dorp leert kennen. Met elkaar kunnen we terugkijken op geslaagde en 
natuurlijk bovenal gezellige avonden. Ter afsluiting van het eerste seizoen hebben we 
nog een gezellige barbecue gehad met elkaar. 

 
Na de enquête, evaluatie van het eerste seizoen, hebben we besloten om de frequentie 
van de bijeenkomsten te halveren. Dit betekent dus dat we voor het komende jaar om de 
2 maanden op de woensdagavond van 19.30-22.00 uur een workshop/activiteit 
organiseren.  
 
Reserveer alvast de volgende data: 
13 september 2017 - Heks maken m.b.v. Pretex (textiel verharder)   
8 november 2017 
10 januari 2018 
14 maart 2018 
 
De uitnodigingen voor de betreffende workshop kunt u t.z.t. in de brievenbus vinden.   
 
Wij hopen met elkaar weer gezellige woensdagavonden te hebben waarop iedereen uit 
Zuidbarge van harte welkom is. Mocht u nog ideeën of suggesties hebben, dan horen we 
het graag.  
 
 
De Crea Wichter 
 
Coby Brinkers, Ankie Hulst, Rita Jeuring, Annette Katerbarg, Wilma Kuiper, Ria Zantingh 
en Riena Ziengs 
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De Zuidbarger Senioren Gym op de fiets 
 
 
 
 
Het seizoen 2016-2017 zijn we voortreffelijk van start gegaan. Ons werd “geadviseerd 
een survival” te organiseren zodat we goed voorbereid het nieuwe seizoen in zouden 
gaan. We willen jullie de verrichtingen van deze inspanning niet onthouden. 
 
Op 29 augustus 2016 hebben we een fietstocht gehad. We vertrokken om 13:00 uur 
vanaf de parkeerplaats van ons dorpshuis “Het Hoefijzer”. Er gingen 20 mensen mee, 
inclusief Krystyna onze gymjuf. 
 
Langs de Zuidbargerstraat ging het richting Noordbarge. Even voor Noordbarge sloegen 
we linksaf binnendoor naar de Middenstraat. Vervolgens langs de Schapenveenweg 
richting Westenesch. Door Westenesch over de brug rechts langs het kanaal naar 
t’Haantje. Halfweg rechtsaf richting Schoonoord.  
 

 
 
 
Zo kwamen we bij de Kibbelkoele waar we 
afstapten om even bij te tanken. Gezellig even 
wat gedronken en wat gerust.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na de rustpauze stapten we weer op de fiets en 
staken we de straat over door het bos richting het 
vliegtuigmonument, dat herinnert aan de 2de 
wereldoorlog. Een grote groep ging daar even 
kijken dieper in het bos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toen iedereen weer terug was hebben we onze 
weg vervolgd richting Noord Sleen. Daar streken 
we neer op het terras van restaurant Wielens. We 
werden daar getrakteerd op koffie/thee met 
gebak. Nou dat Smaakte!!  
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afstapten om even bij te tanken. Gezellig even 
wat gedronken en wat gerust.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na de rustpauze stapten we weer op de fiets en 
staken we de straat over door het bos richting het 
vliegtuigmonument, dat herinnert aan de 2de 
wereldoorlog. Een grote groep ging daar even 
kijken dieper in het bos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toen iedereen weer terug was hebben we onze 
weg vervolgd richting Noord Sleen. Daar streken 
we neer op het terras van restaurant Wielens. We 
werden daar getrakteerd op koffie/thee met 
gebak. Nou dat Smaakte!!  
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Na deze versterking konden we vol frisse moed weer op de fiets richting Diphoorn. Door 
Diphoorn richting Erm daarna door het Noordbargerbos naar Noordbarge. Vervolgens 
weer door de Middenstraat naar de Hondsrugweg.  
 
Toen bedacht Klaas dat het goed zou zijn om bij het Dorphuis nog even wat te drinken 
om zo de middag af te sluiten. Goed idee. Op het terras van het Dorpshuis hebben we 
gezellig nog een glaasje gedronken. Daarna ging iedereen tevreden naar huis. 
 
Het was een hele gezellige middag zonder ook maar enige pech of ongelukjes. 
Gezien de prestatie van de gymnasten in het afgelopen seizoen is dit zeker voor 
herhaling vatbaar! 
 
Susan, Hans, Klaas 
 
 

RienaZiengs.pdf 1/2 
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Gemengd Koor Zuidbarge. 
 
Dit stukje gaat nu eens niet over ons koor, maar hierbij wil ik u graag voorstellen aan 
onze dirigent Marco Warta. 

 
 
 
 
Sinds 2009 is Marco onze dirigent. Hij doet dit elke 
dinsdagmiddag met veel enthousiasme en humor, wat hij ook 
aan de koorleden overbrengt. 
Marco is al meer dan 25 jaar beroepsmusicus. Hij volgde zijn 
opleiding aan het conservatorium in Enschede. 
 
 
 
 

 
 
Naast optreden, (privé) muzieklessen geven, zang, 
piano, keyboard, accordeon en 
arrangeren/componeren van muziek, is hij 
dirigent/muzikaal leider van meerdere koren en 
zanggroepen. 
Hij bespeelt nog meerdere muziekinstrumenten zoals 
banjo, gitaar, lapsteelgitaar, tinwhistle en 
hammondorgel. 
 
Samen met WimJan Eikens treedt hij op onder de naam Eikens en Warta en is hij te 
boeken voor bruiloften en partijen of bijv. voor achtergrondmuziek. 
In 2004 is Marco getrouwd met Bibi en ze hebben 4 dochters. Sinds 2016 wonen ze met 
veel plezier in 2e Exloërmond in een prachtige monumentale dwarshuisboerderij. 
 
 
Thera Zondervan, secr. 
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Jacoba.  
 
In 1919 kochten mijn grootouders Jan Omvlee en Jacoba 
Maria Omvlee-Bekhuis de molen in Zuidbarge van de 
familie Oosting. Voor die tijd  hadden ze een 
kruidenierswinkel aan de Oosterwijk op Oranjedorp. 
 
De zaken gingen voorspoedig, maar in 1928 overkwam 
het gezin een groot drama. Vader Jan Omvlee overleed op 
37 jarige leeftijd in het ziekenhuis in Groningen. Jacoba 
bleef alleen achter met acht kinderen. De oudste was 
zestien en de jongste één jaar. 
Ze zat echter niet bij de pakken neer en met behulp van 
een paar knechten en haar opgroeiende kinderen lukte 
het om het hoofd boven water te houden. 
 
In 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. Aanvankelijk veranderde er niet zo veel maar 
geleidelijk aan werd vooral het Joodse deel van de bevolking slachtoffer van steeds meer 
verboden en voorschriften. 
In 1942 begonnen de bezetters hen te transporteren naar werkkampen en Westerbork. 
 
In die tijd kwam mijn grootmoeder voor een boodschap in de winkel van de Joodse 
familie ten Brink in Nieuw Amsterdam. Daar vernam ze hoe ernstig de situatie begon te 
worden en zonder lang nadenken bood ze de ten Brinks onderdak aan in haar boerderij in 
Zuidbarge. 
Van augustus 1942 tot de bevrijding in april 1945 hebben Joseph, Hendrina, zoon Salco 
en oom Meijer daar ondergedoken gezeten. Daardoor hebben zij de Holocaust overleefd. 
 
Na de bevrijding gingen de beide families weer hun eigen weg maar het leed was nog 
niet geleden. De beide jongste zonen, Jan en Bertus moesten dienst doen in Indië. In de 
oorlog hadden Johannes en Jan al een tijd in Duitsland gezeten maar dit kon er ook nog 
wel bij. 
 
De kinderen waren volwassen geworden en Jacoba trok zich terug uit de zaak. Harm en 
Johannes namen de handel in granen en veevoeders over en Tinus verplaatste de 
kruidenierswinkel naar Emmen. De molen is echter altijd haar eigendom gebleven, tot 
haar overlijden in 1977. Daar kon ze emotioneel geen afstand van doen. 
 
De Nederlandse overheid heeft nooit op enige wijze haar waardering uitgesproken naar 
mijn grootmoeder. Zelfs helemaal niet gereageerd, terwijl zij toch het leven had gered 
van vier medeburgers. 
 
Door een particulier initiatief is haar in 1986 postuum het Verzetsherdenkingskruis 
toegekend. Bijna tien jaar na haar overlijden in 1977. En in 1988 kwam daar van de 
staat Israel ook nog de onderscheiding van Yad Vashem bij. Helaas heeft Jacoba dit 
allemaal zelf niet meer meegemaakt. 
 
Opoe is 58 jaar eigenares van de molen geweest. Het adres is vanaf deze zomer: 
Molen Zeldenrust, Jacoba Omvleepad 4. Een blijvende herinnering. 
 
Zaterdag 23 september gaan we met z’n allen de nieuwe weg feestelijk openen. Wij 
nodigen jullie allemaal uit daarbij aanwezig te zijn. 
 
 
Jan Omvlee 
  



HAARSTUDIO

Janny Zwiers-Snijders

Rietlandenstraat 21
7825 TS Emmen

Tel.: 0591 - 631326

RIJAN

Kijk voor ons gehele assortiment op
www.AgriLeds.nl of bel 06 -27229714

Werklampen
Lichtbalken

Markeringslichten
Achterlichten

Waarschuwingslichten
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Passage Emmen  Zuidbarge/Rietlanden 
 
Ook het afgelopen jaar waren er veel waardevolle avonden met de dames van Passage 
Zuidbarge Rietlanden, zowel op maatschappelijk, cultureel als op creatief gebied. Het 
omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel. Lief en leed deelden we ook dit jaar. 
Zo brachten we na een fietstochtje een verrassingsbezoek aan Roelie Drenthen die zo 
lang een actief lid was van onze Passage afdeling. Het bleek erg gewaardeerd. 

 
 
De jaarlijks terugkerende activiteit als het bakken van de kniepertjes, werd opnieuw een 
succes, met dank aan Bertha die het coördineerde. 
Met de culinaire avond waar iedereen actief aan meedeed, kwam er een mooi slot aan 
ons seizoen. 
 
Natuurlijk volgde nog een verrassingsreisje, dit keer naar Vledder waar behalve 
glaskunst veel zgn valse kunst te zien was. Onze gids kon er smakelijk over vertellen. En 
daarna sloten we de middag af met een etentje in Orvelte. 
 

 
We zijn blij dat onze Passage Zuidbarge Rietlanden nog steeds een bloeiende vereniging 
is. Ook eens een avond vrijblijvend meemaken? De derde dinsdag in september is er een 
eerste avond waarin het gaat over de pastorale zorg in instellingen zoals de Trans. 
Welkom! 
 
Hetty v.d. Kolk  
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Dorpenvoetbal 2017 
 
Tradities zijn de bouwstenen van cultuur en moeten gekoesterd worden. Maakt u zich 
geen zorgen, dit zal geen kurkdroge monoloog worden over het vermijden van 
verandering omdat vroeger alles beter was. Nee, dit is slechts een poging van 
ondergetekende om de evenementen van 11 juni 2017 in een kader te plaatsen. Een 
monoloog zal het vrees ik wel worden, maar hopelijk zal deze net zo min droog zijn als 
de goudgele rakkers die deze dag geconsumeerd werden. 11 Juni 2017 was namelijk de 
dag van een van de mooiste tradities die Zuidbarge rijk is: de deelname aan 
Dorpenvoetbal. 

 
De wekker ging weer vroeg voor een aantal 
talenten in Zuidbarge. Geheel naar verwachting 
verscheen niemand fris en fruitig toen we om 
9:15 uur bij de familie Nijhoff moesten 
verzamelen. Behalve misschien Henk Nijhoff 
himself, die zichtbaar stond te genieten van de 
ongetwijfeld troosteloze aanblik die we 
gezamenlijk vormden. Het was immers de dag na 

Retropop, een dag waarop men volgens traditie brak mag zijn, maar niet deze dag. Deze 
dag moest er weer gestreden worden op de wei in Loeksham. Met frisse tegenzin 
trotseerden we de frisse wind en stapten we met (jaja) frisse biertjes in de hand in onze 
boerenlimousine (lees: huifkar). 
 
Eenmaal aangekomen waren we traditioneel als eerste. Er werd geopperd of we een 
warming up moesten doen. Niels nam meteen zijn verantwoordelijkheid als 
teamleider/coach, door voorop te lopen naar de bar. Hierna konden we lekker warm 
worden door de spa geel in onze hand terwijl de overige teams ook binnen kwamen 
druppelen.  
 
 
Op het veld werd het een emotionele rollercoaster. Het begon al toen we 
het veld opliepen. We merkten op, dat het grasveld er puik bij lag dit jaar; 
dachten wij even te boffen. We werden langzaam opgeschrikt door het 
eerste polletje van formaat wat onze dromen van een strakke grasmat in 
duigen deed vallen. Vanaf de middellijn ging het van kwaad tot erger. Aan 
het einde van het veld was het zoeken naar grassprieten tussen de 
kraters. 
 
 
Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat de helft waarop je mocht beginnen bepalend zou 

zijn voor de uitslag. Toen we echter op de 
verkeerde helft moesten beginnen en het tot vlak 
voor eind nog op een gelijkspel hadden weten te 
houden waren we dolblij. Ralph, onze 
gelegenheidskeeper besloot echter dat ons 
emotionele achtbaanritje wel toe was aan een 
looping of twee. Hij kreeg een terugspeelbal, nam 
zijn tijd om die aan te nemen, om hem vervolgens 
vol overtuiging tegen de aanhollende tegenstander 
aan te schieten, waarna de bal in ons eigen doel 
rolde. Helaas kwamen we deze looping niet meer 
te boven en verloren we de wedstrijd. Maar ook 
dat is traditie bij dorpenvoetbal, het kan gek lopen. 
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Hierna hebben we ons als team bij elkaar geraapt en besloten we maar bij onze tradities 
te blijven. Het is géén traditie om alles te winnen. Het is géén traditie om de beker te 
winnen. Het is wél traditie om (veel) bier te drinken en het is wél traditie om met de 
beker naar huis te gaan. Zo werd het ene na het andere biertje gedronken terwijl we de 
ene na de andere wedstrijd verloren, geheel volgens traditie.  
 
Uiteindelijk ging de dag weer eens veel te snel voorbij, waardoor we ineens allemaal met 
bier, rode koppies en de beker voor de eerste en zevende plek in de boerenlimousine 
zaten. Welke prijs we verdienden, laat ik aan de neutrale toeschouwer over. 
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Over toeschouwers gesproken, ik wil ook dit jaar weer graag al ons publiek, Henk “de 
chauffeur” Nijhoff en de organisatie bedanken. Tradities moeten immers behouden 
worden  
 
Jeanette Caenen 
 

 
v.l.n.r.: 
Niels van Brugge, Elwin Arends, Ralph Heldring, Gert-Jan Klasen, Lars Wilting, Jeanette 
Caenen, Reinder Willems, Mike Gritter, Maurice Arends, Ruben Bischop, Dennis Akker, 
Justin Buist, Roy Stuulen 
Voor: Bert Oosterveld, Martijn Nijhoff 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIE  SUELMAN  (1946- 1953) 

Orde en veiligheid 
Zeker geen dienstklopper 
In eigen dorp kreeg geen 
Mens ooit een bon. 

In de omgeving als 
Verbaliserende 
Veldwachter kende hij 
Nimmer pardon. 

Gezienus Omvlee 
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Biljartclub Woensdagavond 
 
Bij het ter perse gaan van deze dorpskrant was de uitslag van 
het seizoen 2016-2017 nog niet bekend. De prijsuitreiking 
vindt pas plaats in het komend najaar en tot zo lang moet de 
spanning er nog in blijven. 
 
Daarom hier het resultaat van 2015-2016. 

 De kampioen was Sietse Omvlee. Hij had de meeste 
punten. 

 2 Hans Schiphouwer. Op één na de meeste punten. 
 3 Jos van der Weerd. Enz. 
 4 Henk Schlüter. Enz. 
 5 Jan Omvlee. Op één na de minste. 
 6 Reinard Postma. De minste punten. Maar daarom niet 

getreurd, want wie nu onderaan staat kan volgend jaar 
zo maar kampioen worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En anders is er nog de kaarttafel waar het 
verlies op het biljart vaak weer in klinkende 
munt wordt gecompenseerd. 
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2e Jeu de Boules club Zuidbarge 

 
Seizoen 2016 

Weer of geen weer: altijd eerst 
verzamelen in het dorpshuis. Dan wordt, 
na krijgsberaad, besloten of er wel of niet 
gespeeld zal gaan worden. 
Als het er naar uitziet dat de ballen 
boeggolven zullen veroorzaken (wat 
onherroepelijk leidt tot een ernstig 
remmend effect) wordt de geplande 
wedstrijd geannuleerd. Dan gaan we over 
tot het drinken van koffie (of thee) en 
keren we vroeger dan gepland naar de 
respectievelijke woonsteden. 
 

 
Er werd dit seizoen wederom verwoede strijd geleverd om de eerste plaats. 
De uitslag van dit seizoen: 
1. Berta Mendelts met 607 punten 
2. Peter de Haas. 
 
Tijdens het gezellige, seizoen afsluitende, etentje in De Gasterij op 30 
september 2016 werd door de secretaris aan Berta Mendelts de prijs 
uitgereikt. Op de foto's ziet u hoe gezellig het was en hoe blij de winnares 
was (en nog is). 
 
P.J. de haas (secretaris) 
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De Historische Werkgroep Zuidbarge 
 
De Historische Werkgroep Zuidbarge heeft voorlopig geen bijzondere activiteiten op haar 
programma. Wel is ze als vertegenwoordiger van Zuidbarge betrokken bij het 
Erfgoednetwerk Gemeente Emmen. En verder gaat de verkoop van “Het Verleden 
Verlicht”, het boek over 650 jaar Zuidbarge, nog steeds door. Het is te verkrijgen bij Ton 
Reuvekamp ( tel. 633858) en Jan Omvlee (631365).  
Van het boekje over het jaarringenonderzoek bij de oudste boerderijen zijn ook nog 
enige exemplaren voorradig. Gratis af te halen bij Jan Omvlee.  
Een andere activiteit van de werkgroep is het beheren van het dorpsarchief. In het 
dorpshuis staat een brandbestendige kast met daarin een groot aantal foto’s en 
documenten met betrekking tot Zuidbarge. Op de facebookpagina “Zuidbarge Toen en 
Nu” worden vrijwel dagelijks daarvan een paar gepubliceerd. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De molen in het begin van de 20e eeuw           Achter de molen met een restant van het  

     riviertje De Delft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rietlandenstraat           De Kalterenbrug van 1945-1949 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De baileybrug bij Meppelink van       Het oostelijke stukje Rietlandenstraat 
      1945 tot 1954           de hanebietershoek  
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Even Voorstellen –Dennis en Simone Hiemstra 
 
 
Op Zuidbargerstraat 88, de voormalige woning van 
Jan en Dina Huizing, wonen sinds juni vorig jaar  
Dennis en Simone Hiemstra met hun zoon Tom. 
 
Waar woonden jullie hiervoor? 
Wij hebben 17 jaar in de Rietlanden gewoond, aan 
het Uilenveld. Dennis is opgegroeid in Erica en 
Simone in de Bargeres. 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Simone is operationeel manager bij de 
Studieboekencentrale. 
Dennis werkt daar in de technische dienst. 
 
Hebben Jullie hobby’s? 
Dennis houdt van sleutelen aan motorfietsen. 
Simone werkt graag in de tuin en is dol op 
koken. 
 
Waarom zijn jullie in Zuidbarge komen 
wonen? 
Het was eigenlijk toeval. We zagen dat het huis te koop stond en we mochten 
meteen binnen kijken bij Jan en Dina. Het was liefde op het eerste gezicht. En een 
voordeel was het aparte gedeelte waar vroeger Dina’s moeder woonde; een prachtige 
ruimte voor onze zoon Tom (17). 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Ja, Reinard en Tineke Postma kenden we al en verder wonen we tussen een heleboel 
aardige mensen.  
 
Moeten we nog iets veranderen in Zuidbarge? 
Van ons niet. We wonen hier prachtig en hopen dat dat nog heel lang zo blijft. 
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Oranjevereniging Zuidbarge 
 
Gedurende de week van Koningsdag gaan we er altijd weer 
vol tegenaan. Want als de tent er staat, is er altijd weer 
van alles te beleven. Dit jaar hadden we drie dagen 
achtereen feest: Koningsdag, Superfeest en het grote 
Volleybal & Jeu de Boules-toernooi. En zoals onze 
kersverse voorzitter Gerald ons dan ook achteraf toesprak, 
“Wat een fantastische week hebben wij met elkaar gehad!” 
We heb er een zeer goed gevoel aan over gehouden; we 
hopen dat iedereen dat ook zo heeft beleefd.  
 
Trots kunnen we zeggen dat we in deze week maar liefst 19 gezinnen hebben kunnen 
bijschrijven in ons ledenbestand, dat zegt toch wel iets! Mensen komen graag met hun 
kinderen ons evenement bezoeken en dragen de Oranjevereniging een warm hart toe. 
 
Vrijwilligers 
Maar om dit alles klaar te zetten, de handjes moeten wel even uit de mouwen. 
Vrijwilligers staan elk jaar weer voor ons klaar. Ga in gedachten maar 's terug naar het 
feestterrein.... Dat is écht geen kleinigheid.... Een joekel van een tent is in de benen 
geholpen. Die machtig mooie bar is weer stevig in elkaar geschroefd. Elektra brengt licht 
in de tent. Tafels en stoelen staan weer klaar. Het terrein en de tent is weer mooi 
versierd. Toilet, dranghekken en rijplaten staan op hun plek. Drank en koffie staat klaar, 
de tap loopt als vanouds.... In een paar dagen tijd, als een geoliede machine, zetten we 
samen dit alles overeind. Met de nadruk op samen!  
 

De vrijwilligers zijn als de wielen 
van de trein, samen zetten we de 
gang erin. En ja lezende 
Zuidbarge-bewoner... en dat voor 
zo'n klein dorpje, we doen het met 
elkaar wel mooi even! 
 

Vrijwilligers, Chapeau! Bedankt voor jullie inzet en grote bijdrage! 
 
Koningsdag 
Met de organisatie van Koningsdag voor onze rekening maakten wij de start van de 
feestweek. Natuurlijk hebben we in ochtendgloren traditiegetrouw vlag en wimpel 
eerbiedwaardig naar de top gehesen. Daarna, terwijl het rood-wit-blauw danste in de 
Drentse wind, namen wij nog even snel een vers bakkie koffie, klaar om de dag te 
beginnen. 
 
's Ochtends stroomde de tent al gezellig vol, een publiek 
met maar liefst 117 kinderen. Ze hebben allen genoten 
van de doldwaze magicshow verzorgd door goochelaar 
Fred-Ric. Deze magische komiek verwarde zakdoekjes 
met paraplu's, haalde meters touw uit zijn broekspijpen 
en was flink in gevecht met een hilarische leeuw. Maar 
met behulp van de kinderen op het podium bracht hij het 
allemaal gelukkig tot een goed einde. Een feestelijke 
show. Na afloop hadden sommige kinderen Fred-Ric nog 
van alles te zeggen en te vragen, waarna ze naar de 
buitenattracties gingen om de middag te beginnen.  
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Het middagprogramma: Ja inderdaad, het weer zat ons weer mee. We waren door wat 
dreigende wolkjes wel op onze hoede, voor de zekerheid hadden we een aantal kleinere 
activiteiten binnen in de tent geplaatst. Dit samen met de grotere attracties buiten, 
hadden we het terrein mooi verdeeld. De bezoekers hebben deze interactie tussen binnen 
en buiten als heel positief ervaren; het gaf een mooie afwisseling in sfeer en activiteit.  

 
 
Onze Koning Willem Alexander vierde zijn 50ste verjaardag, voor ons 
reden om als thema Abraham te kiezen. Tja beste mensen, een 
invulling van een thema blijft lastig. Als je er een beetje op gelet hebt 
zul je naast 50-jaar-vlaggetjes en een opblaas-Abraham ook een pot 
mosterd hebben zien staan. Niemand heeft verder een opmerking 
gemaakt over het thema.  
 
 

 
A'j moar schik hebt! Samen; kratstapelen, bijkletsen, wandklimmen, proosten, 
trampolinespringen, frietje eten, een onbekommerd feestje vieren. De sfeer zat er tot 
laat in de middag goed in, gezellig! 
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Superfeest 
Toen het superfeest, ook dit was een meer dan geslaagde dag! Ondanks het feit deze 
organisatie in een aparte stichting is gegoten, voelen wij ons betrokken bij dit feest. Deze 
stichting Mooie Mensen heeft elders in deze dorpskrant over deze dag een mooi stuk 
geschreven. Een mooie dag voor mooie mensen, met ieder zo zijn/haar beperking. Een 
kwetsbare doelgroep waar niet veel voor wordt georganiseerd. We zijn trots dat wij als 
Oranjevereniging hierin kunnen faciliteren en bijdragen. We hopen dat dit nog heel lang 
in stand gehouden mag worden! 
 
En dat tafeltje op de rotonde... fantastisch toch! 
 
 
Volleybal & jeu des boules-toernooi 
Afsluitend het volleybal/jeu des boules toernooi, waarbij jong en oud samen kwamen! 
Een heel sportief en gezellig evenement dat goed past bij een feestavond zoals wij als 
Oranjevereniging dat graag willen zien. Zo zie je maar weer dat je mensen kunt 
verbinden door iets te organiseren; wat ons betreft is dit een jaarlijks terugkerend 
evenement! U kunt hier meer over lezen elders in deze dorpskrant. 
 
 
Sinterklaasfeest   
Hoe oranje getint we als Oranjevereniging ook zijn, met 
veel plezier en energie zetten we alles op alles om 
Sinterklaas in ons mooie dorpje te verwelkomen. En hoe 
fijn, hij had ook tijd voor ons! Na een mooie tocht naast 
Thijs op de ponykar door Zuidbarge, bracht de Sint een 
bezoekje aan ons dorpshuis. Groot feest! Maar, wel met 
een groot probleem... Wie-oh-wie weet de cijfercode van 
de pakjeskluis? De Zwarte Pieten wisten gelukkig raad. 
Met een live-TV-verbinding wisten de Pieten met de hulp 
van alle kinderen de cijfercode te verzamelen. En ja 
beste lezer, echt... , de cijfercode was he-le-maal goed, 
de kluisdeur ging gelukkig open! Voor iedereen kadootjes! Uitdelen, aftellen, uitpakken! 
Wat een feest! 
 
 
Oud papier en sponsors 
Beste mensen, jullie allemaal bedankt voor het vlijtig verzamelen van al dat oud papier. 
De vele kilo's brachten een mooi bedrag op afgelopen jaar, het is een waardevolle 
aanvulling op ons totale budget. We hopen dat u na de zomer de berm weer vol kunt 
stapelen, dan loopt het weer in de papieren. 
 

Het is samen met vrijwilligers toch elke 
keer weer een klein feestje. 
Zaterdagochtenden om half tien, in de zon, 
miezerige regen, of gezonde vrieskou. 
Voordat het gehele clubje bij de 
Hanebietershoek is gearriveerd, is de 
nodige zin en onzin alweer verkondigd. En 
dan snel aan de bak. Op de kar of in de 
auto, iedereen pakt zijn route. De 
verzamelwoede van de dorpsbewoners 
wordt gewaardeerd, we komen met mooie 

volle karren terug. Na de containers te hebben gevuld, gaan we nog even een bakkie 
doen bij één van ons thuis. Oud papier-vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet dit jaar. 
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Er is een groot aantal bedrijven en organisaties die ons steunen, zowel financieel en in 
natura, voor ons als vereniging van zeer groot belang. Veel bedrijven adverteren, maar 
ook een aantal doneren een bedrag. Sponsoren, bedankt voor jullie bijdrage! Wilt u (of 
uw bedrijf) de vereniging ook ondersteunen in financiële of materiële zin, laat het ons 
dan weten! 
 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is behoorlijk veranderd. In juli 
2016 heeft Rudy Bischop na vele mooie jaren het besluit genomen 
zijn functie als voorzitter per direct neer te leggen en hiermee ook te 
stoppen als bestuurslid. Eind augustus heeft helaas ook Rolf Menzen 
aangegeven per direct uit het bestuur te stappen. In oktober heeft 
het bestuur unaniem ingestemd Gerald Mulder (foto inzet) het 
voorzitterschap in handen te geven. 
 
 
 
Vanaf dat moment is het bestuur weer gaan werken aan groei van de samenstelling. Een 
drietal mensen hebben gebruik gemaakt van een proeftijd om er achter te komen of 
toetreden tot het bestuur zou passen; Marian Bakker, Chantalle Caenen en Martine van 
Oosterom. De eerst twee genoemden hebben zich met plezier ingezet voor Koningsdag 
en het Sinterklaasfeest. Edoch, helaas, ze hebben ieder voor zich op basis van 
persoonlijke redenen zelf besloten niet toe te treden tot het bestuur. Martine heeft haar 
draai gevonden en heeft de eer het werk als penningmeester over te nemen van Marjo 
Caenen. 
 
En nu, ruim een maand voor de druk van deze dorpskrant, weer opnieuw ontwikkelingen. 
Willem Harms heeft aangegeven zijn vrije tijd anders te willen indelen en stelde zich 
daarom niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Vrijwel tegelijkertijd hebben zich twee 
nieuwe aspirant kandidaten aangemeld: Henk Brinkers en Rudy Habing. Na de zomer 
zullen we ze laten meedraaien in de eerstvolgende vergaderingen. 
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen; 
 
Gerald Mulder - voorzitter 
Martine van Oosterom - penningmeester 
Erwin Hemme - secretaris 
Algemene bestuursleden: 
Annette Katerbarg, Janet Dusseljee, René de Vries 
 
Tot slot wensen wij iedereen een fijne zomer en hopen u komende periode weer te zien 
op een van onze activiteiten. Hartelijke groeten van het bestuur van de Oranjevereniging 
Zuidbarge & Omstreken. 
 
 
PS. 
Kijk ook eens op onze website www.ovzuidbarge.nl voor de meest belangrijke informatie 
en linkjes naar de foto's (Gerjan Stroo). We hebben ook een Facebookpagina waarop u 
onze activiteiten kunt volgen. 
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Prijsvraag 
 
VROEGER EN NU. 
Niks blef zo as het is. Dat is een uitspraak van een bekend zanger, geloof ik. Alles 
verandert, ook in Zuidbarge . Voor deze prijsvraag hebben we een aantal afbeeldingen 
van vroeger opgezocht en de plek vanaf ongeveer dezelfde positie opnieuw 
gefotografeerd. Welke foto’s horen bij elkaar? Succes ermee. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A: Zuidbargerstraat 34      B: Zuidbargerstraat 82       C: Zuidbargerstr. 92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    D: Zuidbargerstr. 110        E: Rietlandenstr. 13  F: Eikenweg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  G: Zuidbargerstraat 77        H: Keistraat 77        I: Rietlandenstr. 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       J: Zuidbargerstraat 118   K: Zwaaikom 
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  1         2     3 
 

 
  4           5       6 
 

 
          7       8     9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10           11 
 
Zoek de letters bij de nummers, vul deze hieronder in en lever de oplossing in bij W. 
Stuulen, Zuidbargerstraat 82. Bij de algemene ledenvergadering heeft u dan misschien 
een prijs! 
 
1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11  
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Het superfeest “Kom proeven in Zuidbarge”  
 
Op vrijdag  28 april jl. werden de handen weer uit de mouwen gestoken voor het 
“superfeest” van en voor Mooie Mensen. Op de evenementenlocatie van de 
Oranjevereniging te Zuidbarge werd kosten nog moeite gespaard om mensen met een 
verstandelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Het “superfeest” kan alleen 
plaatsvinden door een tal van vrijwilligers, deelnemende ondernemers en de 
Oranjevereniging Zuidbarge. De organisatie is dan ook ontzettend dankbaar dat ieder 
jaar weer vele handen het evenement een warm hart toedragen. 
 
Om dit dankbare evenement in de toekomst op een professionele manier te laten 
groeien, is dit jaar de stichting “Mooie Mensen” in het leven geroepen. Karretrekkers  
Marja Nijenmanting, Rudy Bischop en Thijs Meppelink zullen zich blijven inzetten om die 
grote lach op de gezichten van deze “Mooie Mensen” te blijven toveren.  
 
Een heus “Reuzenrad” en toet culinair Emmen sierde het Zuidbargse evenemententerrein 
en de vocalen en klanken van Robin Mink, Chris de Roo, DJ Robin Katerbarg en D’Maduro 
lieten de tent trillen op zijn grondvesten. Lachen, gieren, brullen, smikkelen en smullen 
was onze doelstelling; wij zeggen missie geslaagd! 
 
Iedereen ontzettend bedankt en tot volgend jaar. 
 
 

 
 
Hierna volgt een foto-impressie van deze gezellige middag. 
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Volleybal- en Jeu de boules toernooi 
 

Zaterdag 29 april 2017 was er weer een volleybal / Jeu de Boules toernooi te Zuidbarge. 
Dit was een zeer geslaagde combinatie, jong en oud hadden samen een sportieve avond. 
Er waren 12 volleybalteams en 27 deelnemers bij de Jeu de Boules. 

 

De uitslag van de volleyballers was : 

 

1. De Kuifmezen 

2. Gradjes 

3. Formatie Apentennis 
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De uitslag van de Jeu de Boules was: 

 

1. Minny Klingenberg 

2. Evert Klingenberg 

3. Grietus Tibbe 

 

 

 

 

Tot het volgende jaar! 

De Volleybal/Jeu de Boules commissie 
Anky Hulst, Rita Jeuring, Coby Brinkers , Wilma Kuiper 
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Ouderengroep Zuidbarge 
 
 
Het afgelopen seizoen is voor de ouderen, die 
grotendeels uit Zuidbarge komen, weer een 
jaar geweest van bijeenkomsten met diverse 
sprekers, die  informatie gaven over 
verschillende onderwerpen. 
Op deze gezellige middagen, met koffie, wat 
lekkers en een drankje stond ook muziek op 
het programma.  
Als afsluiting van het seizoen 2016/2017 
gingen we weer een middag op stap. 
 
 
De bijeenkomsten zijn één keer per maand van september tot en met april  waaronder 
de kerstviering, de nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarvergadering. Daarna volgt in mei 
ons uitje. Dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het Smalspoormuseum op Erica 
en de Wolfshoeve in Schoonebeek. 
 
Een korte samenvatting van de sprekers:   
De heer Vondeling over z’n voetreis naar Santiago de la Compostella; de wijkagent met 
een presentatie over veiligheid in en rondom het huis. Ook een podoloog kwam, om het 
over de behandeling van voetproblemen en de daarvoor geschikte schoenen te hebben 
d.m.v. een presentatie op scherm. Ook de “kiepkerel” (de vroegere marskramer) kwam 
langs. 
 
Op de nieuwjaarsvisite zorgde het duo Dickenik voor veel hilariteit en een amusements-
groep uit Kampen bracht een muzikaal programma met sketches, waar erg van genoten 
werd. 
Kortom: Veel gezelligheid en ook nog informatief. 
 
Mochten er Zuidbargers zijn, die, na dit stukje gelezen te hebben, zich bij ons aan willen 
sluiten: Jullie zijn van harte welkom. 
 
 

 
 
Fenna Meijeringh-Katoen 
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Ouderengroep Zuidbarge 
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Landelijke Rijvereniging & Ponyclub de Esdalruiters 
te Emmen 
 
Trots zijn wij als vereniging op onze leden! Jong, oud, ervaren of onervaren, iedereen is 
welkom bij onze rijvereniging. Wij zijn een actieve vereniging die naast de wekelijkse 
dressuur- en springlessen met regelmaat activiteiten organiseren. Onze leden 
organiseren onder andere meerdere Bixiewedstrijden (voor de allerkleinsten onder ons), 
drie keer per jaar een Concours Hippique springen en dressuur, strandritten, bosritten, 
spel & quizdagen, clinics, clubkampioenschappen, NL Doet, koekverkoop en daarnaast 
hebben wij drie teams die meedoen aan de discipline afdelingsdressuur. Genoeg te 
beleven en te ervaren dus! Wij gaan voor een plezierige samenwerking met mens en 
dier.  
 
De vereniging is gevestigd aan de Boerweg 9 in Emmen en heeft een mooie ligging 
vlakbij de Rietplas. Voldoende uitrij mogelijkheden rondom dit natuurgebied. Wij 
beschikken over een grote overdekte rijhal van 20 x 60 m, met goede verlichting, 
spiegels, een opzadel ruimte en een gezellige kantine. Op het buitenterrein hebben we 
een zandbaan van 20 x 40 m aangelegd en daarnaast een springweide op gras van 30 x 
70 m. Voldoende ruimte om de sport goed te kunnen beoefenen. Onze accommodatie is 
voorzien van een veiligheidscertificaat.  
 
Naast een lessend lidmaatschap, bieden wij ook de mogelijkheid om niet-lessend lid of 
sleutellid te worden van onze vereniging. Buiten de lesuren om kunt u dan gebruik 
maken van onze accommodatie. Een vereniging kan natuurlijk niet bestaan zonder 
vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Zo heeft onze vereniging een team klusopa's die 
iedere week onderhoud komen plegen in en rondom de rijhal. Sponsoren kunnen middels 
een reclamebord promotie maken in onze vaak bezochte rijhal. Tevens hebben wij een 
website en zijn actief op Social Media. Bent u nieuwsgierig of wilt een eens een kijkje 
nemen bij de lessen of een activiteit? Wees welkom, de koffie staat klaar! Meer 
informatie is te vinden op www.esdalruiters.nl  
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Toneelvereniging  ,,Oes Vermaak’’  
 
Beste dorpsgenoten -  toneelliefhebbers. 
 
De toneelvereniging heeft een goed seizoen gehad. Het publiek heeft genoten van het 
stuk  “Plamuren is Plamuren. 
 
Er zijn twee nieuwe spelers bij de vereniging gekomen. Dit zijn Corinda Stadman en 
Andre Bakker. Ze vonden het leuk en allen waren enthousiast. We hopen dat we nog 
jaren samen kunnen spelen bij de vereniging. 
 
Als ik dit schrijf is het lezergroepje weer druk bezig om een nieuw stuk uit te zoeken voor 
het nieuwe seizoen. 
In februari 2018 houden we weer onze uitvoeringen. In januari  krijgt u hierover meer  
informatie. 
 
Tot ziens op onze uitvoeringen.  
Of bezoek ons op  https://www.facebook.com/toneelverenigingoesvermaak/    
 
 
Namens  Toneel vereniging ,, Oes Vermaak” 
Mieke Bos.                        
 
 
 
 

Taffijn training coaching.pdf ½ 
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Jeu de boulesclub Zuidbarge 

 
Vorig jaar zijn we uitgebreid ingegaan op het ontstaan en 20 jarig bestaan van de Jeu de 
boules club. Op 29 oktober hebben we dit gezellig gevierd. De zes leden die er vanaf het 
begin bij waren, hadden een mooi programma in elkaar gezet. 
 
I.p.v. met jeu de boulesballen moesten we nu met bowlingballen gooien. Dit gebeurde in 
de Oringermarke waar we werden onthaald met koffie en gebak. Daarna gebowld en als 
afsluiting een warm en koud buffet. 
 
Albert Schonewille haalde in zijn memoires herinneringen op over de afgelopen 20 jaar. 
Onder andere: 

1. Dat de onderliggende verstandhouding uitstekend is. 
2. In die  20 jaar  de rijdende rechter er nog nooit aan te pas is gekomen. 
3. De opkomst altijd geweldig is. 
4. We een jeu de boulesbaan hebben in een prima staat en in een prachtige 

omgeving. 
5. Het Bart Baas toernooi zeer populair is. 
6. Iedereen zich keurig  aan de corvee- baanveeg en opruim- en de traktatielijst 

houdt. 
7. Mina al 5 keer kampioen is geweest. 
8. We geen gedoe maken als iemand zwaardere of gladdere ballen heeft. 

 
Vermeldenswaard is ook dat er dit jaar 6 echtparen waren die een huwelijksjubileum 
vierden. Dit waren Harm en Fien 60 jaar, Charles en Alie 55 jaar, Annechienus en Nies, 
Jan en Tinie, Evert en Fenna, Koos en An 50 jaar. 
 
De wisselbeker ging dit jaar naar Klaas met  753 punten uit de 20 best gespeelde 
wedstrijden. Tweede werd Gerrit met 746 en derde werd Tinie met 720 punten. 
Charles won het afgelopen jaar het Bart Baas toernooi. 
 
De foto’s die er dit jaar bij zijn geven een beeld van de werkzaamheden rond het boulen. 
Eén foto laat zien dat het lang niet altijd mooi weer is, soms nog koud. Misschien moeten 
we toch eens met Plaatselijke Belang en de Beheercommissie overleggen om de jeu de 
boules banen overdekt te krijgen. 
 
Namens het bestuur 
Klaas Nonkes 

 
      Zo komt de baan       Albert de score bordjes     De baan ligt er weer 
           niet klaar!    moeten ook nog!   keurig bij! 
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Mina zoekt altijd de be-      Presentie- en scorelijst worden Bij mooi weer worden de 
 nodigde nummers uit     nauwkeurig bijgehouden  terrasstoelen losgemaakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wachten tot de regen over is!       Soms wordt er ook doorgespeeld! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tijd voor koffie en altijd wat lekkers    De bardienst is dan ook heel belangrijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na afloop wordt alles weer  Harm heeft besloten om ivm zijn gezondheid 
   netjes schoongemaakt!          niet meer mee te spelen. Hij wil wel lid blijven. 
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Jaarverslag biljartvereniging “Krijt uw topje” 

 
We mogen wel stellen dat wij weer een bijzonder jaar achter de rug hebben van onze 
vereniging. 
Er is afgelopen seizoen een nieuw biljartlaken op het biljart gekomen. De eerlijkheid 
gebied te zeggen dat de meeste leden geen idee hebben of het biljartlaken groen dan wel 
blauw is. 
 
In deze periode hebben we twee nieuwe leden mogen ontvangen in ons midden. Eén is 
woonachtig in Zuidbarge en de andere komt uit het Mussenveld. We kunnen wel zeggen 
dat deze heren zich snel hebben aangepast hoewel één nieuw lid het na twee en half 
biertje voor gezien houdt en over gaat op fris. Er wordt ook steeds meer alcoholvrij bier 
gedronken. Spa blauw of rood vindt ook regelmatig grote aftrek. Of dit nou komt door 
het feit dat steeds meer leden niet meer in het werkzame leven staan of dat ze 
verstandig worden is een groot vraagteken. 
Ook komt het af en toe voor dat we na 23.00 uur nog een afzakkertje ergens bij iemand 
thuis nemen. Een steeds grotere groep kan op de woensdag uitslapen. Mocht u nou 
wakker worden in de vroege woensdagochtend in Zuidbarge zo rond 01.00 uur,  dan is 
één ding zeker: dit zijn niet de leden van de biljartvereniging! Zij zijn meestal een uurtje 
later …….. 
 
In januari hadden we een heugelijk feit te vieren. Eén van onze jongste leden durfde het 
aan om in het huwelijk te treden. Het was een geweldig feest waar we met veel plezier 
op  terugkijken en de voetjes gingen nog steeds rappies van de vloer. Stattler en Waldorf 
(u weet wel, dat zijn die twee oude mannetjes op het balkon in de Muppet show die altijd 
en overal op iedereen commentaar hebben) kregen ter afsluiting nog de laatste twee 
consumpties: ieder een Jägermeister. Dit was de afsluiting  van een bruiloft en we zijn in 
volle verwachting wie de volgende is die de stap gaat maken. 
 
Ook mag gezegd worden dat de heren wel de handen uit de mouwen willen steken. De 
vrouwenverenigingen, die ook op dinsdag residentie houden in het dorpshuis, hebben na 
afloop nogal wat moeite met het opruimen van de zware tafels en stoelen. Er zijn dan 
altijd wel een paar heren die de helpende hand toesteken en daarmee hun consumptie 
even alleen laten. Hiervoor hulde. Ook de jaarlijkse verloting van de vrouwenvereniging 
is altijd een groot succes. Ieder lid koopt een groot aantal loten en zo is de huur voor het 
hele jaar weer geregeld. Maar ja wie wil nou niet die gigantische prijzen in ontvangst 
nemen. Eén lid woont niet in Zuidbarge maar wordt altijd vroegtijdig netjes opgehaald 
door vrouwlief. Het probleem is dan dat hij de gehele prijsuitreiking niet kan meemaken. 
Maar een week later kan hij de prijzen, die bewaard zijn in een grote plastic tas, alsnog 
in ontvangst nemen. Het feit is wel dat hij 10 loten koopt en altijd 12 tot 13 prijzen 
heeft. Hoe dat kan is ons nog steeds niet duidelijk (of zouden die prijzen toch niet zo 
groot zijn!!). En het moet gezegd worden: de prijzen die direct genuttigd kunnen worden 
zijn in een mum van tijd ook op zodat alleen het verpakkingsmateriaal nog op tafel ligt. 
Denk aan knakworst (die wordt warm gemaakt) koeken, chocola, droge worst etc  etc.  
  
Al met al is het een luidruchtig cluppie waar heel veel gelachen wordt en waar af en toe 
ook serieuze gesprekken ter tafel komen. Wij kunnen wel zeggen dat deze club één van 
de grote sponsors is van het dorpshuis en dat mag ook wel eens een keer gezegd 
worden! 
 
Als iemand zin heeft om een keer langs te komen: wees van harte welkom want ons 
motto is: hoe meer zielen hoe meer vreugde.  
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Onderstaand twee foto’s: onderste is van 10 jaar geleden en boven een meer recentere.. 
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Even voorstellen – de familie Smit 
 
 
Sinds 1 september 2016 wonen Petra en Henry Smit aan de 
Zuidbargerstraat 92D. Ze hebben 2 dochters, die beide 
getrouwd zijn, en inmiddels al 5 kleinkinderen.   
 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Petra komt oorspronkelijk uit Hoogeveen. Henry is ook 
geboren in Hoogeveen en later via Nieuw Amsterdam in 
Bargeres terecht gekomen. Vanaf hun trouwen hebben ze zich 
in de Rietlanden gevestigd, waar ze op diverse adressen in 
totaal bijna 30 jaar hebben gewoond. En nu dus alweer bijna 
een jaar in Zuidbarge. 
 

 
 

Waarom hebben jullie voor Zuidbarge gekozen? 
Dat was eigenlijk meer toeval. De makelaar die hun huis in de Rietlanden verkocht, 
maakte hen attent op deze woning in Zuidbarge. Het was dus geen bewuste keuze, maar 
kwam gewoon op hun pad. 
 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Henry is Supply Chain Manager bij het internationae pharmaceutisch bedrijf Fresenius (in 
de regio bekend als het vroegere NPBI). 
Petra is van huis uit verzorgingsassistente. Zij heeft een tijdje geleden ervoor gekozen 
om te stoppen met werken. Daarna is ze als vrijwilliger actief geweest bij de Bleerinck. 
Nu staat ze weer open voor invalwerk. 
 
 
Wat zijn jullie hobbys?’ 
Petra’s grootste hobby zijn haar kleinkinderen, die variëren in leeftijd van bijna 4 jaar tot 
7 maanden. Verder houdt ze van tuinieren en ze verleent graag hand- en spandiensten. 
De avonden bij de Crea Wichter vindt ze ook leuk, zeker voor de sociale contacten. 
Henry houdt van vissen maar komt daar de laatste jaren nauwelijks aan toe in verband 
met zijn werk (om de week een aantal dagen in het buitenland) en enkele verhuizingen 
binnen de familie. 
 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Ja, er was al heel snel contact met alle buren van nr. 92 t/m 
92e. Ook is Petra al volop als vrijwilligster actief geweest bij 
het Oranjefeest dit jaar. Het wonen in Zuidbarge bevalt 
prima. Het enige wat Petra mist zijn prullenbakken, met name 
op het veld achter het Dorpshuis.   
 
  



2017 Dorpskrant van Zuidbarge 

 
 
 Pagina 42  
  

Even voorstellen – de familie Smit 
 
 
Sinds 1 september 2016 wonen Petra en Henry Smit aan de 
Zuidbargerstraat 92D. Ze hebben 2 dochters, die beide 
getrouwd zijn, en inmiddels al 5 kleinkinderen.   
 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Petra komt oorspronkelijk uit Hoogeveen. Henry is ook 
geboren in Hoogeveen en later via Nieuw Amsterdam in 
Bargeres terecht gekomen. Vanaf hun trouwen hebben ze zich 
in de Rietlanden gevestigd, waar ze op diverse adressen in 
totaal bijna 30 jaar hebben gewoond. En nu dus alweer bijna 
een jaar in Zuidbarge. 
 

 
 

Waarom hebben jullie voor Zuidbarge gekozen? 
Dat was eigenlijk meer toeval. De makelaar die hun huis in de Rietlanden verkocht, 
maakte hen attent op deze woning in Zuidbarge. Het was dus geen bewuste keuze, maar 
kwam gewoon op hun pad. 
 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Henry is Supply Chain Manager bij het internationae pharmaceutisch bedrijf Fresenius (in 
de regio bekend als het vroegere NPBI). 
Petra is van huis uit verzorgingsassistente. Zij heeft een tijdje geleden ervoor gekozen 
om te stoppen met werken. Daarna is ze als vrijwilliger actief geweest bij de Bleerinck. 
Nu staat ze weer open voor invalwerk. 
 
 
Wat zijn jullie hobbys?’ 
Petra’s grootste hobby zijn haar kleinkinderen, die variëren in leeftijd van bijna 4 jaar tot 
7 maanden. Verder houdt ze van tuinieren en ze verleent graag hand- en spandiensten. 
De avonden bij de Crea Wichter vindt ze ook leuk, zeker voor de sociale contacten. 
Henry houdt van vissen maar komt daar de laatste jaren nauwelijks aan toe in verband 
met zijn werk (om de week een aantal dagen in het buitenland) en enkele verhuizingen 
binnen de familie. 
 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Ja, er was al heel snel contact met alle buren van nr. 92 t/m 
92e. Ook is Petra al volop als vrijwilligster actief geweest bij 
het Oranjefeest dit jaar. Het wonen in Zuidbarge bevalt 
prima. Het enige wat Petra mist zijn prullenbakken, met name 
op het veld achter het Dorpshuis.   
 
  

2017 Dorpskrant van Zuidbarge 

 
 
 Pagina 43  
  

Protestantse Vrouwen Drenthe afd. Zuidbarge. 
 
Vorig jaar 25 oktober hebben we ons 55-jarig jubileum gevierd in het Dorpshuis.  
Met de leden en genodigden hadden we een mooie avond met zang en muziek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                    en natuurlijk taart, hapjes en drankjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het aanstaande seizoen heeft het bestuur weer leuke of interessante dinsdag-
avonden bedacht met o.a. een modeshow van Terre des Hommes en er komt een Syrisch 
artsenechtpaar over hun leven en werk vertellen. Natuurlijk is er ook weer een avond 
met gezellige muziek. 
 
 
Thera Zondervan, secr. 
  



Zuidbargerstraat 110 A
7812 AL Emmen

Tel. 0591-632083
www.kapsaloneugene.nl
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d a g  e n  n a c h t  b e r e i k b a a r
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IJsvereniging  Nooitgedacht 
 
Als we terugkijken naar de afgelopen winter, kunnen we toch zeggen dat de kinderen 
nog even van de ijsbaan gebruik hebben gemaakt, want het had nog een paar nachten 
gevroren.  
 
En omdat de pomp wat te vroeg was aangezet kwam het er toch van dat de schaatsen 
uit het vet konden; niet dat er horden kinderen te zien waren maar die paar die er 
waren, genoten ervan en daarvoor rollen we met plezier de stroomkabel uit en slepen we 
de pomp de onderwal van het kanaal in.  

 
Om ook de ouderen wat vertier te geven hebben we ook dit jaar weer een fietstocht uit-
gezet. Ook hier waren geen files te melden, maar zoals dat in een kleine gemeenschap 
gaat, wisten we dat door omstandigheden het bezoekersaantal van vorig jaar niet 
gehaald zou worden. Maar met een lekker windje en een stralende zon kon onze vaste 
kern toch volop genieten en op menig terras waren ze dan ook te vinden om gretig een 
verkoelend ijsje naar binnen te werken.  
En als we mensen gaan bedanken voor deze geslaagde middag mogen we onze 
vrijwilligers vooral niet vergeten, die na afloop met koffie en fris voor ons klaarstonden 
en waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. 
 
Wat ons betreft kunt u Hemelvaartsdag 2018 wel in u agenda aankruisen want we maken 
er een traditie van. 
 

Jans Katerbarg. 
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Klaverjasclub Zuidbarge 
 
We hebben weer een mooi kaartseizoen achter de rug. 
De stemming is altijd opperbest, soms hoor je een woest gebrul en dan weer een 
bulderend gelach als iemand de ander weer te slim af is geweest.  
Nee, doodstil zoals bij een bridgedrive is het bij ons nooit. Soms wordt er driftig ssst... 
geroepen als de ander in opperste concentratie zijn doordacht plannetje in duigen ziet 
vallen. 
Lief en leed wisselen elkaar af, maar samen proberen we dan de draad weer op te 
pakken. 
 
Op 6 april werd het seizoen weer feestelijk afgesloten al was de club door de vele vroege 
vakantiegangers wel wat uitgedund, maar gelukkig werd dit gecompenseerd door onze 
vrijwilligers zodat alle tafeltjes toch weer bezet waren. 
 
 
 
 
Uitslag van het seizoen 2016-2017: 
1e plaats Jos Matijsen  47358 punten 
2e    "  Jan Omvlee  46492     " 
3e    "  Mien Tibbe  46229     " 
4e    "  Mieke Niessen 45809     " 
5e    "  Leen v. Velden 45751     " 
 
 
 
 

 
 
 
Meeste doormarsen: 
Alie Bolsenbroek   13 x 
Bep v. Velden    12 x 
Anny Matijsen   11 x 
 
Hoogste score op een avond : 
Koos Hettinga    5170 punten 
 
 
 

Hoogste score in een ronde: 
Trijn Pater    2125      " 
 
Net geen top vijf plaats: 
Charles Bolsenbroek   44801    " 
Grietus Tibbe    44729    " 
Henny Timmer   43486    " 
 
Zes keer gespeeld en zes keer nat: 
Jan v. Dalfsen.   41558 
punten 
 
Net geen top tien plaats: 
José Landhuis    43390    " 
Roelf Pater    42622    " 
Jan Meyer    42146    " 
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De knokprijs: 
Willemien Berenschot  38166    " 
Jan Berenschot   39626    " 
 
Afwezigheidsprijs voor een nobel doel: 
Carmen Hoogeveen   38085 
punten 
Jacky Enzing    36117    " 
 
 

 
Persoonlijk record: 
Elza Omvlee    1658 punten 
Piet Jansen    1636     " 
Gerard Niessen   1610     " 
Ge Jansen    1569     " 
Evert Klingeberg   1544     " 
Elly v.Boven    1526     " 
Marijke Goedhart   1511     " 
Fieneke Gankema   1456     " 
Tiny v.Dalfsen   1439     " 
Albert Schonewille   1436     " 
Reinier Hartjes   1428     " 
 
 

 
Reserveprijs: 
Derksen de Vries 
Charles Bolsenbroek Jr. 
Henk Renting 
 
Naast de geldprijzen voor de top 
vijf plaatsen was er voor iedereen 
een prijsje in de vorm van een fles 
wijn. 
 
 
 
 
 
 

 
Het komende seizoen gaan we weer van start op: 
donderdag 5 oktober a.s. om 20.00 uur in ons Dorpshuis 
iedere 1e en 3e donderdag van de maand. 
 
 
Tot ziens! 
Gerard en Mieke Niessen 
Rietlandenstraat 11 
Tel: 0591-630783 
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Tafeltennisclub  Zuidbarge. 

Annechienus vroeg me of ik een stukje wilde schrijven voor de Dorpskrant Zuidbarge. En 
dat doe ik met plezier. Het tafeltennissen  is ook een plezierige bezigheid. Maar dat niet 
alleen, want het is goed voor je conditie. 
 
Omdat ik klachten van nek en schouders had  
zocht ik een therapie die het nuttige met het 
aangename kon verenigen. Dit heb ik gevonden 
in het tafeltennissen, één seizoen heb ik nu 
mee getennist. Het gaat er vaak fanatiek aan 
toe,  met spannende potjes, en al heb je niet 
gewonnen het blijft een erg leuk spelletje. 
Als we pauze houden wordt er koffie gebracht 
door lieftallige dames. Er wordt gesproken  
over allerlei onderwerpen. Het is dus ook nog  
een sociaal gebeuren. 
Als ik tegen Huub Zondervan speel denk ik vaak aan 
Epke Zonderland. 
En als ik aan Epke Zonderland denk, denk ik aan de tijd dat we aan amateur 
turnen deden in de oude openbare school waar in een sportzaal was gebouwd. 
We gaven wel eens een demonstratie. We liepen door het dorp naar het sportveld 
waar de brug en de rekstok al klaar stonden. 
 
We woonden buiten het dorp, aan de Rietlandenstaat.                                      Maar we 
waren 100 % betrokken bij het dorp. 
Aan de Halvemaanweg, waar nog eenzaam een  
oude linde staat, stond een boerderij, waar vele 
geslachten Rabbers hebben gewoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
We wonen nu in de Bargeres, maar we lopen graag even een rondje door het dorp. 
Nu nog even over het tafeltennis. We willen er graag enkele leden bij hebben. 
Het zou mooi zijn als er enkele dames zich aansloten. 
Je moet wel eens getafeltennist hebben, maar het blijft  amateuristisch.   
 
Geert Rabbers  
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Buurtsupport in uw dorp of wijk 
 
In de wijken en dorpen van de gemeente Emmen zorgen de medewerkers van 
Buurtsupport voor een schone en veilige woonomgeving. Wij doen deze werkzaamheden 
in opdracht van de gemeente en de Erkende Overleg Partners. Het gaat hierbij om het 
verwijderen van zwerfvuil, doen van werkzaamheden in de groenvoorziening, 
verwijdering van graffiti, eenvoudige bestratingswerkzaamheden enz. 
Ook voor de inwoners van de wijken en dorpen kunnen de medewerkers van 
Buurtsupport iets betekenen. Velen hebben al kennis gemaakt met de diensten die wij 
aanbieden zoals klein tuinonderhoud en kleine klussen in en om het huis. Wij doen deze 
werkzaamheden in beginsel voor mensen met een kleine beurs dan wel voor mensen die 
vanwege fysieke omstandigheden dit niet meer kunnen. De coördinator van Buurtsupport 
die binnen uw wijk- of dorp verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
werkzaamheden staat u graag te woord om te bepalen of de door u gewenste 
werkzaamheden door de medewerkers van Buurtsupport kunnen worden uitgevoerd en 
tegen welke prijs. Buurtsupport vraagt een gepaste vergoeding voor de uit te voeren 
werkzaamheden. 
 
 
 
POSTKANTOOR. 

Open tot sluitingstijd 
Middelveen/ Wieringa 
Arbeid in dienstbaarheid 
En voor de kost 

Runden met verve het 
Post-Telegraafkantoor 
Zij het loket 
En haar Hendrik de post. 

Gezienus Omvlee 

 
 
 

 
 
Overledenen 2016/2017 
 
In het afgelopen jaar is op 30 juli 2017 Jan Zwagerman overleden. 
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Kleurplaat 
 
Voor de kinderen een kleurplaat. Als je hem ingekleurd hebt, mag je hem inleveren bij 
Willy Stuulen, Zuidbargerstraat 82. Wie weet, win je een prijs! 
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UIT  DE  EMMER COURANT 
 
12-4-1954.  OOK ” HAANTIES-OP-‘N-STOKKIEN”  TE ZUID-BARGE 
Op het erf van de heer H. Haasken te Zuidbarge werd een wedstrijd gehouden voor 
kinderen met ’n haantien-op-een-stokkien. De uitslag: 1 Geert Garming, 2 Hennie 
Garming, 2 Lucas Jeuring, 3 Annie Epping, 4 Wijnand Ziengs, 5 Jan Haasken. 
 
3-1-1963.  SCHAATSWEDSTRIJDEN. 
De wedstrijden van de ijsvereniging Nooitgedacht brachten de volgende resultaten: 
Jongens niet ouder dan 16 jaar: 1 W. Nijenhuis, 2 L. Kuipers Kzn, 3 Jans Jeuring, 4 Kl. 
Kuipers Kzn. , 5 J. Hadders Wzn. ,6 B. Frieling. 
Jongens 17 jaar en ouder: 1 Th. Meppelink, 2 E. Keen, 3 E. Strating. 
Meisjes tot en met 16 jaar: 1 H. Garming, 2 A. Rabbers, 3 R. Bloeming. 
Dames 17 jaar en ouder: 1 G. Rabbers, 2 N. Everts, 3 H. Strating, 4 A. Flap- Oost. 
Mannen: 1 R. Huizing Hzn., 2 H. Feijen, 3 H. Haan. 
 
14-1-1963.  SCHAATSWEDSTRIJDEN. 
Voor de schooljeugd organiseerde de ijsvereniging schaatswedstrijden. De uitslagen zijn: 
Jongens 6 en 7 jaar: 1 Piet Zwitser, 2 Wim Jeuring. 
Meisjes 6 en 7 jaar: 1 Anja Bernhart, 2 Tinie Gortmaker. 
Jongens 8 en 9 jaar: 1 Stienus Haan, 2 Wim Haasken, 3 Harrie Flap. 
Meisjes 8 en 9 jaar: 1 Ria Meppelink, 2 Zwaantje Meppelink, 3 Dineke Bouwers, 4 Gerda 
de Vries. 
Jongens 10 en 11 jaar: 1 Inus Haasken, 2 Sietse Omvlee, 3 Ep van Engen, 4 Jan 
Homans. 
Meisjes 10 en 11 jaar: 1 Lammie Eising, 2 Ellie Smilde, 3 Jantje Garming. 
Jongens 12 jaar en ouder: 1 Henk Tingen, 2 Jan Nijenkamp, 3 Gerrit Bos. 
 
Juli 1963 SPORTDAG “ZUIDBARGE”. 
De gymnastiekvereniging “Zuidbarge” hield haar jaarlijkse sportdag op het sportterreintje 
bij de Openbare Lagere School. ’s Middags toonde de jeugd tot en met 12 jaar zijn 
kunnen, ’s avonds was de daad aan de ouderen. Het programma bestond uit oefeningen 
op paard, brug evenwichtsbalk, lange mat en hoogrek; tevens werden 
atletiekwedstrijden gehouden. 
’s Avonds werd een mars door het dorp gemaakt, met de drumband van Laus Deo 
voorop. Het geheel stond onder leiding van de heer G. Prins en mej. S. Kootstra.  
De uitslagen van de atletiekwedstrijden waren: 
Hardlopen 
jongens 1: 1 Bartje Doek, 2 Bertus Sanders. 
Jongens 2: 1 Stienus Haan, 2 Wim Haasken. 
Jongens 3: 1 Bert Hadders, 2 Roelof Rabbers. 
Verspringen 
meisjes 2 : 1 Boukje Tiesinga, 2 Ietje Nijenhuis. 
Jongens 3 : 1 Roelof Rabbers, 2 Jan Jeuring. 
Hoogspringen 
meisjes 3 : 1 Ellie Smilde, 2 Lammie Eising. 
Jongens 2 : 1 Peter Feijen, 2 Stienus Haan. 
Verspringen 
adspirant dames: 1 Femmie Dozeman. 
Dames: 1 Annie Epping. 
Hoogspringen 
heren: 1 Jan Hadders. 
Hardlopen 
heren 1500 m. : 1 H. Brinks. 
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