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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 
 
Dit is alweer de vijftiende keer dat ik een voorwoord mag schrijven voor onze dorpskrant. 
Een soort  jubileum dus.                                                                                                                                        
Onwillekeurig gaan je gedachten dan terug naar hoe het allemaal begon.                                                 
In 2003 stond Zuidbarge op stelten vanwege de pitch en putcrisis. Het bestuur van 
Plaatselijk Belang trad af en er moest een nieuw bestuur komen.                                                                                                              
Men vond mij blijkbaar wel een geschikte kandidaat en als dat een paar keer tegen je 
wordt gezegd, ga je dat vanzelf wel geloven. Ik wist nog niet of ik het leuk zou vinden 
maar besloot om het te proberen. En leuk is het inderdaad niet altijd maar na vijftien 
jaar zit ik er nog steeds. Het valt dus allemaal wel wat mee.                                                                                                                                              
Als nieuw bestuur gingen we meteen met jeugdig enthousiasme de problemen te lijf. Het 
kanaal moest schoon, de snelheid op de Zuidbargerstraat naar beneden, de troep bij 
Bouwers Bouwbedrijf opgeruimd, de brug geverfd en nog veel meer. De gemeente was 
het op vrijwel alle punten met ons eens. Probleem was wel dat we erg moesten wennen 
aan elkaars tempo. En bij afspraken moesten we niet alleen de datum vastleggen maar 
ook het jaartal. Na verloop van tijd bleken de meeste problemen echter toch te zijn 
opgelost en wat later zelfs al  bijna weer vergeten.                                                                                                                                                         
Er bleef natuurlijk altijd wel wat te wensen over. En ook heden ten dage. De gemiddelde 
snelheid is dan wel met zo’n 20 km/uur gedaald, nog steeds scheuren er aso’s door het 
dorp. We blijven hierover in overleg met de gemeente.                                                                                                                    
Volgens de planning wordt de fietsersoversteekplaats aan de noordkant van het dorp nog 
dit jaar gereconstrueerd. We gaan ervan uit dat dit voor elkaar komt.  

Dan nu mijn jaarlijkse vermaning. Tot 15 december mogen we het blad (geen tuinafval)  
naar de bermen brengen. Het wordt dan opgehaald door de gemeente. Na 15 december 
komt de gemeente nog één keer rond. Daarna niet meer. 

Op de ALV in november nam Marjo Caenen na vier jaar afscheid als secretaris van 
Plaatselijk Belang. Samen met haar Wim ging  ze terug naar het Limburgse land. Marjo, 
heel erg bedankt voor wat je voor ons dorp hebt betekend. Het ga jullie goed.                                                                                                  
De nieuwe secretaris is Ankie Hulst. Zij heeft haar taken reeds met verve opgepakt. 

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 doet vooral de verjaardagen van onze 80 plussers. 
Haar telefoonnummer is 630855.                                                                                                                                                     

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: 
Jan Omvlee  Voorzitter  631365 jomvlee@hotmail.com 
Ankie Hulst  Secretaris  06-10713764 hulstankie@gmail.com 
Willy Stuulen  Penningmeester 630286 willystuulen@gmail.com 
Aart Katerbarg Algemeen 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 2017-2018 
De beheercommissie bestaat uit Gienus Hulst (voorzitter), Bert Braamskamp 
(penningmeester), Geert Mulder (secretaris), Albert Stuulen, Coby Brinkers en Annette 
Katerbarg (algemene zaken). Er zijn afgelopen seizoen geen wisselingen geweest in de 
beheercommissie.  

In de beheerdersgroep zijn er wel een aantal wijzigingen geweest. Zo hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van Piet ter Horst. Piet (avondbeheerder) heeft zijn strijd tegen 
zijn ziekte helaas niet kunnen winnen. Jan Westerhof is dit jaar wegens gezondheids-
redenen gestopt als beheerder. Ten tijde van het schrijven van dit verslag ligt Roel de 
Vries in het ziekenhuis en wensen wij Roel en zijn familie veel sterkte. Positief is echter 
dat er momenteel gesprekken zijn met twee personen die een gedeelte van het 
beheerderschap willen oppakken. Hiermee zijn wij natuurlijk ontzettend blij en hopelijk 
hierover volgend jaar meer! Het is fijn dat er nog steeds mensen zijn die het 
vrijwilligerswerk omarmen. 
De beheercommissie heeft dit jaar 7 keer vergaderd. Ook is er 1x samen vergaderd met 
het Plaatselijk Belang en 2x samen met alle beheerders en avondbeheerders. 

In september hebben we het feest gevierd n.a.v. het 25-jarig bestaan van het dorpshuis; 
een geslaagd feest in een grote tent. Meer dan 150 personen zijn op de uitnodiging 
afgekomen. Er was een foto-expositie 25 jaar dorpshuis en menigeen zag zichzelf terug 
in de voorbijgegane jaren. Dit was heel leuk om te zien en te ervaren. Ook de tafel-
goochelaar was een succes. Je weet dat het niet is wat het lijkt en toch kom je er niet 
achter. Heel frustrerend. Burgemeester Eric van Oosterhout had de uitnodiging ook 
aangenomen en zei in zijn speech dat een dorpshuis van groot belang is voor een dorp. 
De burgemeester was zeer onder de indruk van ons mooie dorpshuis waar we terecht 
trots op kunnen en moeten zijn. Ook voor de inwendige mens werd natuurlijk gezorgd. Er 
was een heerlijk buffet en ook de drankjes ontbraken niet. De cateraar was onder de 
indruk van de aanwezigen. Hij had niet vaak meegemaakt dat er zoveel werd gegeten 
door jong en oud. Kortom: een heel geslaagd feest. Op naar de volgende 25 jaar! 

In januari was er weer de traditionele nieuwjaarsborrel. Deze wordt altijd goed bezocht 
en het was natuurlijk weer erg gezellig. Ook waren een paar nieuwe bewoners op de 
uitnodiging afgekomen. Dat is natuurlijk fijn.  
Ook was er dit jaar weer ijspret op het terrein bij het dorpshuis. Op vrijdag- en 
zaterdagmiddag was het dorpshuis voor de schaatsers geopend. We mogen wel zeggen 
dat het vooral op de zaterdagmiddag heel druk was. Veel nieuwe inwoners van Zuidbarge 
hebben toen ook kennis gemaakt met het dorpshuis.  

In maart is er weer een vrijwilligersavond geweest, met een heerlijk buffet verzorgd door 
Gasterij Zuidbarge. Ook werd er die avond weer een quiz georganiseerd.  

De grootste uitgave van dit seizoen was het nieuwe meubilair (tafels en stoelen) in onze 
grootste zaal.  

Het dorpshuis draait nog steeds naar alle tevredenheid. Dit had natuurlijk niet gekund 
zonder alle hulp en inzet van onze vrijwilligers, waarvoor onze hartelijke dank!  

Namens de beheercommissie Geert Mulder. 

Kalender 
 
25 augustus 2018 Drentse Molendag 
8 september 2018 Landelijke Boerenfair Zuidbarge  
8 september 2018 Open Monumentendag 
24 november 2018 Aankomst Sinterklaas 
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Even voorstellen – de familie Pijnaker 
 
 
 
Na een hartelijk welkom, onder het genot van 
koffie met wat lekkers op het terras, vertellen 
Cindy en Jurry Pijnaker dat zij vanaf november 
2017 met hun 2 zonen Maxime (7 jr.) en Fabian 
(4 jr.) in hun nieuwe huis wonen: Oranjekanaal 
ZZ 23. Voorheen het huis van Fenna en Evert 
Keen. 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Cindy en Jurry hebben 9 jaar in de Rietlanden 
gewoond, waar beide kinderen ook geboren 
zijn. 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Cindy werkt als belastingadviseur bij een 
administratiekantoor in Emmen, zowel voor particulieren als 
bedrijven. Controleert jaarrekeningen en verzorgt ook financieringsaanvragen voor 
ondernemers.  
Jurry werkt als IT consultant in Almelo.  
Maxime en Fabian gaan naar de Vlonder waar zij het prima naar hun zin hebben. 
 
Welke hobby’s hebben jullie? 
Cindy werkt graag in de moestuin, houdt van lekker buiten zijn en leest graag. 
Jurry vindt het leuk om met klusprojecten in en rondom het huis bezig te zijn. Kan hier 
voorlopig wel mee vooruit op hun nieuwe plek. Binnen het gezin zijn ook nog 2 honden 
en waarschijnlijk komt er nog een 3e hond bij. Vanaf Cindy haar 16e jaar heeft zij 
namelijk altijd al een herder gewild. Een leuk kippenhok met Wyandotte kippen staat 
achter hun huis en …. het eerste ei is inmiddels gelegd! 
Fabian speelt graag met auto’s en vriendjes, trampoline springen in de tuin en spelletjes 
doen. Houdt ook van knuffelen met papa en mama en soms met zijn grotere broer 
Maxime. 
Maxime vindt het leuk om te vissen (in het Oranjekanaal voor het huis) en voetballen bij 
DZOH. Hij bedenkt altijd projecten om mee bezig te zijn. Houdt ook van rekenen en taal, 
waar de juffrouw heel erg blij mee is. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge? 
Voor dit huis is gekozen om meerdere redenen. De kinderen 
kunnen op dezelfde school blijven, het is op fietsafstand van 
Emmen en alle middelbare scholen en de vrijheid/ruimte om het 
huis.  
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Ja, er is regelmatig contact met de buren. Ook werd er al snel 
vanuit het Plaatselijk Belang een bloemetje gebracht als welkom in 
Zuidbarge. Het gezin heeft inmiddels kennis gemaakt met een 
groot aantal dorpsbewoners tijdens de nieuwjaarsreceptie, is lid 
geworden van de Oranjevereniging en heeft een gezellige 
Koningsdag gehad in Zuidbarge.  
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Creawichter 
 
Dit jaar begon het seizoen voor de Creawichter op 13 september 2017  met in het totaal 
5 workshops. Deze workshops werden gehouden in ons mooie dorpshuis 
onder het genot van een kop koffie, een drankje en veel gezelligheid.  
     

De 1e workshop werd verzorgd door Berta Mendelts: een 
heks maken van Pretex. Er kwamen vele leuke heksen 
tevoorschijn aan het einde van de avond. 

 

De 2e workshop werd gehouden op 8 en 15 november met als onderwerp 
vlechten met wilgen tenen, onder begeleiding van Anja van der Veer. Door 
de vele deelnemers werd dit gehouden op 2 avonden. Er hingen deze 
winter dus genoeg voederplaatsen voor de vogels.  

De 3e workshop was op 10 januari 2018: porselein schilderen. Er kon gekozen worden 
tussen een mok, theepot of een etagère. Deze workshop werd 
gegeven door Freubelstudio Borger. 

 

 

De 4e workshop was op 14 maart en werd verzorgd door Ankie Hulst, ter 
voorbereiding op het voorjaar: een nestplukker. 

De laatste van het seizoen, de 5e workshop was op 16 mei. We 
hebben een mooie bloementaart gemaakt, onder begeleiding van 
Wendy Wright. 

 

Ter afsluiting van het seizoen hebben we een gezellige barbecue 
gehouden op donderdag 21 juni. Deze werd verzorgd door Tafel 16. 

 

Wij willen jullie erop attenderen dat wij op 8 september een landelijke 
boerenfair organiseren met ongeveer 45 kramen en vele leuke 
bezigheden. Dit alles zal achter het dorpshuis plaats vinden. 

 

Met een creatieve groet van de Creawichter 

Coby Brinkers, Ankie Hulst, Rita Jeuring, Annette Katerbarg, Ria Zantingh, Riena Ziengs 
en Wilma Kuiper  

P.s.: de volgende data staan weer gepland voor creatieve workshops: 10 oktober;  
12 december; 13 februari; 10 april en in juni afsluiting van het seizoen (datum volgt). 
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De Zuidbarger Senioren Gym 
 

We hebben absoluut geen softe club. Krystyna onze gym juf weet het onderste uit de kan 
te halen. We beginnen meestal met aerobics en dat is niet mals, alles wat vast zit komt 
los. 

        

   

Zelfs onze hersenen moeten we er goed bijhouden met al die ingewikkelde pasjes. 
Verder doen we spelletjes en oefeningen met een wedstrijdelement.  
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Maar met alles staat de gezelligheid en het leuke voorop. Als het zweet eruit is gaan we 
gezellig koffiedrinken met een dikke koek erbij om de calorieën weer op pijl te brengen.  

Namens het bestuur,  

Gerrit de Jonge  

 

                  

 

 
Advertentie Riena Ziengs.pdf 1/2 
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Gemengd Koor Zuidbarge 
 
Gemengd Koor Zuidbarge? Bent u een Zuidbarger die nog niet weet dat dit superleuke  
koor bestaat? Lees dan vooral door! Kent u het koor wel? Lees dan ook nog even door.  
Er staat zeker nieuws in dit artikel. 
 
20 jaar 
Dit jaar viert het zijn 20-jarig jubileum. Sinds 1998 zijn er heel wat wisselingen geweest. 
Mensen vielen af en er kwamen nieuwe zangers bij. Niet alleen uit Zuidbarge, maar ook 
uit de Rietlanden, Parc Sandur, Weerdinge, Oranjedorp, Klazienaveen, Erica en Valthe.  
 
Lichte muziek 
Het is een gezellige, enthousiaste club van momenteel 44 sopranen, alten, tenoren en 
bassen. Er staat een fantastische dirigent voor het koor, Marco Warta, die het koor  
steeds beter laat zingen. Tamara Boiko begeleidt met vaardige vingers op de piano. 
Het repertoire is lichte muziek. Denk aan liedjes van Abba, Paul McCartney, Leonard 
Cohen, Louis Armstrong en Harry Belafonte. Maar ook het Slavenkoor uit de opera 
Nabucco van Verdi staat op de muzieklijst. Een gevarieerd programma, waarin gezongen 
wordt in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Israëlisch, Russisch en 
Surinaams. 
 
Optredens 
De activiteitenbegeleiders van verschillende verzorgingshuizen nodigen het koor vaak uit 
om op te treden en dat doen de koorleden graag. 't Schienvat op Erica ziet ze een keer  
per jaar of per twee jaar een volle zaal trekken. Het laatste concert, in april 2017, werd 
bijgewoond door 115 dol enthousiaste bezoekers. Er moesten stoelen bij worden  
gesleept en zonder toegiften kwam het koor niet weg. 
 
Jubileumconcert 
Op 10 november 2018 geeft Gemengd Koor Zuidbarge een jubileumconcert in  
't Schienvat op Erica. Wilt u daar ook bij zijn? Loop tegen die tijd dan eens binnen bij het 
Dorpshuis in uw eigen Zuidbarge of vraag informatie aan bij de secretaris van het 
koorbestuur. Zie onderaan dit artikel. 
 
Word ook lid 
Het koor wil graag uitbreiden. Er zijn vooral mannen nodig, tenoren en bassen. Maar ook 
kunnen er wel wat sopranen bij! 
Dus: Hou je van zingen? Zing dan mee! Kom eens langs op een repetitiemiddag om te  
kijken en te horen of het iets voor je is. 
Repetities worden gehouden in het Dorpshuis Zuidbarge op de dinsdagmiddag vanaf  
14.15 uur. In de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd en ook niet in juli en 
augustus, omdat het Dorpshuis dan gesloten is. 
Wil je komen? Meld je dan aan bij de secretaris van het koorbestuur. 
 
Informatie en aanmeldingen: 
ger.water@ziggo.nl   of 634555 
djagta@hotmail.com  of 632037 
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Stichting Molen Zeldenrust 
 
In 1919 kocht opoe Omvlee, samen met haar man Jan, de molen aan het Oranjekanaal. 
Ze zal er toen geen idee van hebben gehad dat haar nieuwe bezit ooit nog eens een naar 
haar genoemd adres zou krijgen. 
Maar sinds 23 september vorig jaar is dat een feit. Haar kleindochters Jacoba, Coby, 
Jeanette en Cobie onthulden toen het nieuwe straatnaambord en sindsdien staat de 
Zeldenrust op Jacoba Omvleepad 4. 
Voor ons een hoogtepunt uit de geschiedenis van de molen en van de familie Omvlee. 

    

 

Uiteraard was er in het afgelopen jaar nog veel meer te beleven.  

We deden mee aan de molendagen en de Open Monumentendag. Een aantal scholen 
kwam op bezoek en in april was de Zeldenrust opgenomen in de excursie van het Gild 
Fryske Mounders. ’s Morgens om half negen een bus met zestig Friese molenaars voor de 
deur, dat overkomt je niet elke dag. Maar, ook heel gezellig.        

        Mr. Vegterschool 

 

Op 7 oktober is de molen halteplaats voor Walk 4 Energy. Dat is een wandeltocht vanuit 
Oranjedorp ten behoeve van het onderzoek naar stofwisselingsziektes bij kinderen. Een 
initiatief waaraan wij graag onze medewerking verlenen. Ook u kunt daar die dag aan 
deelnemen. Voor informatie zie ook energy4kids.nl 

Verder laat de molenaar het hele jaar door regelmatig de wieken draaien. Iedereen is 
dan welkom en krijgt desgewenst deskundig uitleg over de werking van de molen en 
alles wat daar verder mee te maken heeft.   

Jan Omvlee 

  



Slagvaste behuizingen • Amerikaanse CREE LED chips
100% EMC radio ontstoord  • ECE R10 e-keurmerk  

Kijk voor ons gehele assortiment op www.AgriLeds.nl
Werklampen • Lichtbalken • Markeringslichten • Achterlichten •Waarschuwingslichten 
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Passage Emmen Zuidbarge/Rietlanden 

Opnieuw hebben wij als leden van Passage Zuidbarge Rietlanden een mooi seizoen  
2017-2018 achter de rug. Elke maand hadden we een avond die ontmoeting, cultuur 
en/of ondersteuning bood. Ds. Riepma, pastoraal verzorger van De Trans beet de spits 
af.  

Ook Ale Jan van Dijken van de Brandpreventie vergeten we niet gauw. Iedereen ging 
thuis op zoek naar de ‘vluchtweg’ in geval van nood! Wout de Wilde van de Stichting 
Birds Nest Society vertelde bij de beamer over hun project voor straatkinderen in India.  

Een hoogtepunt in ons jaar is altijd het kniepertjes bakken bij de Zandkop.  

              

Het is altijd weer geweldig om daar zo gastvrij ontvangen te worden. Met een deel van 
de opbrengst worden weer goede doelen gesteund.  

Onze Kerstviering was weer sfeervol net als de nieuwjaarsbijeenkomst bij Aly Katerbarg. 
Berta verzorgde een workshop en ook de culinaire avond was een verrassing. 
Zomers doen we wat extra’s. Ons verrassingsreisje ging naar de Kloosterboerderij bij 
Sellingen waar boer Peter met trots over het ontstaan van zijn biologische stal met 
Groninger Blaarkoppen vertelde. Straks gaan we nog een middagje fietsen en door het 
jaar heen waren er gezamenlijke Passagedagen in Hoogeveen en Westerbork.  

We hebben hier in Zuidbarge een levendige Passagegroep waarin we elkaar steunen bij 
lief en leed. 

Hetty vd Kolk 
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Dorpenvoetbal 2018 
 
Net als de voorgaande jaren heeft team Zuidbarge zich 
wederom gekwalificeerd voor de finalerondes van het 
dorpenvoetbal. Op 10 juni werd het eindtoernooi gehouden in 
Diphoorn. Hoewel over het algemeen voetbal wordt gespeeld 
met een elftal, gingen we ‘s ochtends rond de klok van tien 
richting Diphoorn met een “elftal” van slechts tien man.  

Niet alleen was onze bezetting aan de lage kant, we waren 
ook nog eens ingedeeld in de moeilijkste poule met als 
tegenstanders de top van Loeksham, Noordbarge, Erm en 
Benneveld. Om ons voor te bereiden op dit heftige 
toekomstperspectief werd op de heenreis in de V.I.P. 
limousine, wederom bestuurd door dhr. H. Nijhoff, de nodige 
moed ingedronken.  

Eenmaal aangekomen in Diphoorn wachtte ons een blijde verrassing. De vaste keeper 
van Noodbarge wilde wel in ruil voor enige vloeibare versnaperingen bijna alle 
wedstrijden voor Zuidbarge keepen. Uiteraard moesten we voor de wedstrijd tegen 
Noordbarge zelf nog wel op zoek naar een andere keeper.  

Om 10:30 uur moesten we aantreden tegen de profs van Loeksham. Deze wedstrijd 
verliep verrassend goed en na 20 minuten zwoegen eindigden we op een 1-1 gelijkspel. 
De eerste punt binnen het algemeen klassement was binnen.  

Nadat we onze vochtgehaltes weer hadden aangevuld en de magen gevuld waren met 
enkele frikandellen, begon onze tweede wedstrijd met als tegenstander Erm. Bijgaand 
enkele foto’s die een beeld geven van deze zeer spannende wedstrijd die eindigde in een 
2-1 overwinning.  

   

Na Erm kwam de volgende zware wedstrijd: Zuidbarge – Benneveld. Deze wedstrijd 
eindigde net zoals onze eerste wedstrijd in een gelijkspel van 1-1. Na wat rekenwerk 
kwamen we tot de conclusie dat bij een gelijkspel tegen of overwinning op Noorbarge we 
als 2e in de poule zouden eindigen. Dit zou betekenen dat we voor de 3e plaats konden 
gaan strijden van het gehele toernooi. De vaste keeper van Benneveld was gelukkig zo 
vriendelijk om ons te helpen in onze strijd tegen Noordbarge (niet wetende dat gelijkspel 
of winst negatief uit zou pakken voor Benneveld zelf). Na alles te hebben gegeven in 
deze toch wel spannende en bepalende wedstrijd eindigden we wederom met 1-1. De 
benodigde punten waren binnen en er kon in de troostfinale worden gestreden voor de 3e 
plek in het algemeen klassement.  
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Zoals eerder al genoemd, bleek dat we in de moeilijkste poule 
van het toernooi speelden. De troostfinale was uiteraard tussen 
Zuidbarge en het als 2e geëindigde team van de andere poule: 
Diphoorn. Hoewel Diphoorn een thuiswedstrijd speelde, bleek dit 
team geen partij te zijn tegen Zuidbarge. Met een 3-1 
overwinning werd Diphoorn verslagen en de 3e plaats in het 
toernooi was binnen.  

Toch zou team Zuidbarge team Zuidbarge niet zijn als zij niet met de beker naar huis 
gingen. Na nog extra moed ingedronken te hebben, werd de beker traditiegetrouw 
ontfutseld van Noordbarge, de overwinnaar van het toernooi. Snel werd de keuze 
gemaakt om de benen te nemen en de beker naar Zuidbarge te brengen. We waren 
uitgenodigd bij de familie Bischop om de dag nog even af te sluiten met een hapje en 
een drankje.  

Zoals verwacht duurde het maar even voor Noordbarge 
achter onze zwendel kwam. Binnen no-time stonden ze 
in Zuidbarge voor de deur. Het team van Noordbarge 
had een nog iets luxer V.I.P. voertuig geregeld in de 
vorm van een giertank-hot-tub op wielen. Van de situatie 
werd snel gebruik gemaakt en een duik in het warme 
water werd snel genomen. Helaas werd ook de beker van 
ons ontnomen.  

Volgend jaar zullen we toch maar eens proberen om de beker daadwerkelijk te winnen. 

Uiteraard willen we iedereen bedanken die ons heeft toegejuicht langs de zijlijn en m.n. 
Henk, voor het weer veilig thuisbrengen van de spelers. Ook het naborrelen bij de familie 
Bischop wordt zeer gewaardeerd. Onze dank en tot ziens bij het toernooi van 2019. 

Roy Stuulen 

 

V.l.n.r. achter:  
Ralph Heldring (trouwe supporter dit jaar), Rik Ziengs, Maurice Arends, Roy Stuulen, 
Thomas Bischop, Niels ten Cate (viervoudig invalkeeper), Ruben Bischop, Johan Hospers  

V.l.n.r. voor:  
Sebastiaan Rodenhuis, Reinder Willems, Gerjan Katerbarg, Martijn Nijhoff 



ABenO b.v.
B o u w b e d r i j f

Bouwt, verbouwt, 
renoveert, restaureert 

en onderhoudt!

www.abeno.nl

Marco Polostraat 11, 7825 VM Emmen

0591 769 084
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Biljartclub Woensdagavond 

“Wie nu onderaan staat, kan volgend jaar zo maar kampioen 
worden”. Daarmee beëindigde ik vorig jaar mijn bijdrage aan 
de dorpskrant. 
En wie mij een beetje kent, die weet dat ik nooit zomaar wat 
roep. Want zie: De toenmalige nummer zes putte daar zoveel 
moed uit, dat hij dit jaar zo maar met de hoogste eer ging 
strijken. Wat een beetje peptalk niet kan doen.  

De volledige uitslag van het seizoen 2016-2017 was als 
volgt: 

1 en kampioen Reinard Postma 
2 Sietse Omvlee 
3 Jan Omvlee 
4 Jos van der Weerd 
5 Henk Schlüter 
6 Hans Schiphouwer 

 
 

Bij het ter perse gaan van deze dorpskrant was de 
uitslag van het seizoen 2017 – 2018 nog niet 
bekend. Maar volgend jaar kan alles weer helemaal 
anders zijn. 
  
J.O. 
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2e Jeu de Boules club Zuidbarge 

Het seizoen 2017 – 2018 
Op de jaarvergadering in april 2017 is, met algemene stemmen, besloten tot het 
herdopen van de clubnaam in: Plaisir de Boules. 

In deze vergadering trad de voorzitter  
Ina Wempe af en is Fokke Zantinge 
gekozen tot nieuwe voorzitter.  
Op bijgaande foto’s wordt dit geïllustreerd. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een roerig jaar: er werd in de competitie gestreden om de eerste, tweede en 
derde plaats. En de uitslag: 

 Mini Klinkenberg 
 Evert Klinkenberg  
 Peter de Haas 

 
 
 
Een blije winnares van de competitie ziet u op de foto rechts. 

 
Het jaar kende ups en downs en een aantal malen werden we door Pluvius (u weet wel 
hij die zoveel water omlaag kan gooien) van de baan verdreven. Maar nu, in april 2018 
zijn we weer met goede moed begonnen. Op 28 april j.l. hebben wij een uiterst gezellig 
toernooi met de woensdagclub gehouden. Op vijf banen werd om de eer van het toernooi 
gestreden. Uiteindelijk werden de tweede en derde plaats bezet door de woensdagclub en 
mocht Peter de Haas van Plaisir de Boules de gouden medaille in ontvangst nemen. 

P.J. de Haas (secretaris) 
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De Historische Werkgroep Zuidbarge 
 
Op 28 november presenteerde Bert Finke in ons dorpshuis zijn boek over de geschiedenis 
van Den Oever. 
Den Oever ligt ook nu nog aan de oostzijde van het voormalige Bargermeer en was 
onderdeel van de boermarke van Noord- en Zuidbarge. Op vrijwel alle oude landkaarten 
van Drenthe staat het aangegeven. 
De belangstelling was overweldigend en de grote zaal bomvol. 
Na presentaties van Jan Hadders en van de schrijver zelf werden de eerste exemplaren 
aangeboden aan de (op één na) oudste inwoner van den Oever en aan de jongste telg 
van de familie Oevermans. “Den Oever, de geschiedenis van den Oever en Nieuwen 
Oever”, zoals de volledige titel luidt, is verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
          
 
 
 

 
 
 
Overigens kunt u ook het boek over 650 jaar geschiedenis van 
Zuidbarge ”Het Verleden Verlicht” nog aanschaffen. Eigenlijk een must 
voor alle nieuwe inwoners van ons dorp. 
Even bellen naar Ton Reuvekamp, tel. 633858 of Jan Omvlee, tel. 
631365. 
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Even voorstellen – Henk en Ilse Lotterman 
 
 
Op Zuidbargerstraat 8 wonen sinds april 2017 Henk 
en Ilse Lotterman. Henk is voor Zuidbarge geen 
onbekende, hij is op deze plek geboren en getogen. 
Hun twee zonen Rick en Jos zijn al geruime tijd de 
deur uit, alleen hond Lara is ook meegekomen naar 
de nieuwe plek. 
Momenteel zitten Henk en Ilse midden in een grote 
verbouwing die naar verwachting komende herfst 
zal zijn afgerond. 
 
Waar woonden jullie hiervoor? 

Wij hebben hiervoor een lange tijd in Westenesch 
gewoond. Onze kinderen hebben hier een groot deel van hun jeugd 
doorgebracht.  

Wat doen jullie voor de kost?  

Henk is werkzaam bij Teijin als werkvoorbereider/calculator en Ilse is altijd werkzaam 
geweest als juridisch secretaresse, maar doet het nu rustig aan. 

Hebben jullie hobby’s? 

Henk zegt wel drie levens nodig te hebben voor al zijn hobby’s. Fietsen, hardlopen en 
oldtimers opknappen zijn de eerste drie hobby’s die zo worden opgesomd (de rest 
hebben we maar even niet vermeld).  
Ilse houdt het wat rustiger, vooral koken, bakken en de tuin zijn de favorieten.  

Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge?  

Het huis is door Henk z’n opa gebouwd. Toen het huis na het overlijden van de 
(schoon)ouders beschikbaar kwam, begon Zuidbarge toch weer te kriebelen. De binding 
met Zuidbarge is er altijd al geweest en vanuit de jeugd hebben Henk en Ilse goede 
vrienden in en uit Zuidbarge.  
Henk is nu samen met Ilse de 3e generatie Lotterman op deze plek.  

Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 

Vorig jaar zijn we naar de buurtbarbecue geweest. Eigenlijk zijn het vele oude bekenden 
en het was gezellig bijpraten. Wij hebben het hier erg naar onze zin. 
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Oranjevereniging Zuidbarge en omstreken 

Ook in dit verenigingsjaar heeft de Oranjevereniging geprobeerd weer leuke activiteiten 
te organiseren. En dit is volgens ons goed gelukt. Denk maar aan Koningsdag, het 
volleybal- en jeu de boules toernooi en het Sinterklaasfeest. Maar zonder alle geweldige 
vrijwilligers hadden we niet zulke stevige, goed georganiseerde activiteiten neer kunnen 
zetten. Het is fantastisch dat we op zoveel mensen kunnen rekenen en dat we het vooral 
samen doen. Waar een klein dorp groot in is.  

VRIJWILLIGERS: HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE FANTASTISCHE INZET! 
  

Sinterklaas 
Eind november werd er weer een geweldig sinterklaasfeest gevierd, waarbij meer dan 
honderd kinderen aanwezig waren. Sinterklaas werd in een mooie cabriolet van de 
familie Bakker door Zuidbarge gereden. Tijdens de rit stapte Sinterklaas regelmatig uit 
om de kinderen te begroeten en dan liep de Sint samen met de kinderen onder een 
ballonnenboog door. En zo ging het richting Dorpshuis waar de Zwarte Pieten in rep en 
roer waren. Amerigo was namelijk niet meegekomen, want hij wilde een sportpaard 
worden. Sint heeft allerlei vervoermiddelen geprobeerd om mee over de daken te komen, 
maar dit was geen succes. Amerigo bedacht zich op het laatste moment en kwam alsnog 
met een helikopter naar Zuidbarge. Gelukkig maar! Want je bent ook echt wel een 
sportpaard hoor, als je zo over de daken kunt lopen. 
De Zwarte Pieten hadden voor ieder kind kadootjes meegenomen, die gretig uitgepakt 
werden. Het feest was compleet!  
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Koningsdag 
Na maanden voorbereidende vergaderingen, reserveren van de attracties voor de 
binnen- en buitenactiviteiten door de middagcommissie gaat het dan op 24 april echt 
beginnen: de tent wordt opgebouwd. Om 08.00 uur ’s morgens staan er al ruim 20 
vrijwilligers klaar om de tent in de benen te krijgen. Na een goed verzorgde lunch in het 
dorpshuis worden ’s middags de laatste touwen aangetrokken en hij staat!  

Daarna wordt de bar opgebouwd en de elektriciteit aangelegd. Er worden heul veul 
ballonnen opgeblazen en de tent en het terrein worden prachtig versierd. Al met al komt 
er nog heel wat bij kijken, maar het is zo fijn om te beseffen dat er zoveel vrijwilligers 
met hun eigen specialisatie klaar staan. Geweldig. 

En dan is het al donderdag en stroomt het terrein vol met de Mooie Mensen van de 
Trans, die een fantastisch Superfeest meemaken met een optreden van Chris de Roo. Er 
wordt volop meegezongen en gedanst en iedereen heeft het enorm naar de zin. Er staat 
een grote beer op het terrein waarmee geknuffeld kan worden en overal stonden zitjes 
waar mensen konden chillen. Ook werden er diverse workshops georganiseerd, waarbij 
ervaren en beleven centraal stond. 

De volgende dag is het dan zover. Koningsdag. In een stralend zonnetje wordt de vlag 
gehesen en het Wilhelmus meegezongen.  
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Na een lekker kopje koffie gaat iedereen aan de slag om het buitenterrein klaar te maken 
met o.a. het fietsparcours en de buitenbar. De eerste attracties worden al gebracht en 
het is een drukte van belang. In de tent worden de stoelen klaargezet voor de kinderen 
die komen genieten van een voorstelling van Arie Safari met de wel heel vreemde vogel 
Toeki Toekan.  

De bijna 100 kinderen zijn dolenthousiast en doen leuk mee met Arie en Toeki. Na de 
voorstelling genieten alle kinderen van ranja met een heerlijke cupcake.   

 

     

 

En dan volgen de laatste voorbereidingen voor het middagprogramma. In de tent en op 
het buitenterrein hebben alle attracties een plek gekregen. Langzamerhand druppelen de 
mensen het terrein op. Het zonnetje schijnt er heerlijk op los en het is een gezellige 
drukte. De kinderen genieten van de stormbaan, het fietsparcours, de trampolines en de 
pony’s. Ook de glittertattoos zijn erg in trek. En de volwassenen dagen elkaar uit bij het 
bierpul tillen. Lekker bijkletsen, poar neem’n, patatje eten en vooral heel veel lachen en 
plezier maken. Een fantastische sfeer. Het was tot in de vroege avond erg gezellig in 
Zuidbarge. 
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Volleybal- en Jeu de Boules 
Ook dit jaar is het weer gelukt om een volleybal- en jeu de boules toernooi te 
organiseren. Op de zomerse zaterdagavond waren er maar liefst 10 volleybalteams die 
de strijd met elkaar aangingen. Uiteindelijk werd het team JVC (met daarin ons 
bestuurslid Henk Brinkers) met de meeste punten de winnaar. Ook onder de jeu de 
boulers werd er fanatiek gestreden. Uiteindelijk heeft Peter de Haas gewonnen. De tent 
stroomde vol voor de prijsuitreiking en aansluitend hebben we een prachtig feest gehad 
voor onze vrijwilligers. En dat hebben ze allemaal dik verdiend.  

           

Oud papier en sponsors 
Op elke laatste zaterdag van de oneven maanden (behalve juli) wordt het oud papier, dat 
door de dorpsbewoners aan de straat gezet wordt, opgehaald. Dit is een welkome 
aanvulling op het budget om alle activiteiten te organiseren. Sinds kort mogen we het 
papier ook in het schuurtje van mevrouw Kalteren brengen, dan hoeft men niet speciaal 
te wachten tot de reguliere oud papierronde. We zijn heel blij met dit extra inzamelpunt. 
Ook voor het ophalen van het oud papier kunnen we rekenen op veel vrijwilligers, die 
bereid zijn met hun trekkers, karren en auto’s rond te rijden om het papier te 
verzamelen. En dan gezellig na die tijd heel veel zin en onzin uitkramen onder het genot 
van een kop koffie. Ook hier geldt weer: bedankt allemaal voor jullie inzet! 
 
De organisaties en bedrijven die ons steunen zijn van groot belang voor onze vereniging. 
Er kan geadverteerd worden in ons Koningsdagboekje, maar ook donaties zijn van harte 
welkom. Alle sponsoren willen wij dan ook heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage! 
Denkt u dat uw bedrijf, zowel financieel als in natura, iets kan betekenen voor de 
Oranjevereniging Zuidbarge, laat het ons weten. Dan gaan we samen om de tafel om één 
en ander te bespreken. 

Het afgelopen jaar zijn er drie nieuwe bestuursleden toegetreden; Henk Brinkers, Rudie 
Habing en Ilse Lotterman. Helaas heeft Rudie zich in verband met drukke, onregelmatige 
werkzaamheden terug moeten trekken uit het bestuur. Hij heeft aangegeven graag 
bereid te zijn zich als vrijwilliger te blijven inzetten voor onze vereniging. Rudie, bedankt 
voor je tomeloze inzet.  
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit: 
Gerald Mulder - voorzitter 
Martine van Oosterom - penningmeester 
Erwin Hemme - secretaris 
Algemene bestuursleden: 
Annette Katerbarg, Janet Dusseljee, Henk Brinkers, René de Vries, Ilse Lotterman  

We zijn ook te volgen via Facebook en onze website www.ovzuidbarge.nl. Hier plaatsen  
we nuttige informatie en foto’s van de activiteiten, gemaakt door onze altijd aanwezige 
fotografe Gerjan Stroo, bedankt Gerjan!  

Tot slot wensen we u een fijne, zonovergoten zomer en we hopen u weer te zien bij één 
van onze activiteiten.  

Bestuur van Oranjevereniging Zuidbarge & Omstreken. 
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Prijsvraag 

Ons dorp telt meer dan twintig verenigingen, clubs, stichtingen, commissies etc. De 
meeste hebben een bestuur maar soms doet men het daar zonder en worden de zaken 
geregeld door een paar leden. 
We hebben een aantal voorzitters en andere prominenten geselecteerd. Zoek daar de 
vereniging, club enz. bij, waarvoor zij zich verdienstelijk maken. 
Soms is men lid van meer verenigingen maar na enig puzzelen moet u de juiste 
oplossing kunnen vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   A                                            B                                               C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 D                                            E                                F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              G                                         H                                         I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        J                 K 
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      1 Aly Katerbarg                    2 Gerald Mulder                        3 Gienus Hulst 
 
 

   
 
 
 
  
                   
 
                       

 
           

  4 Mieke Bos                                     5 Jans Katerbarg                        6 Evert Keen                                   
 
 

            
      
    
                              

 
                              
 
  
 
        7 Marja Nijenmanting                 8 Jan Omvlee                               9 Joke Kompier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10 Gerard en Mieke Niessen                                         11 Ton Reuvekamp 
 
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 “Mini Mysteryland”  
 
Op 26 april jl. vond wederom het Superfeest plaats op het terrein achter het Dorpshuis 
van Zuidbarge. Het thema van dit jaar was Mini Mysteryland!  
 
Grote knuffelberen, kleurrijke decoraties en tal van activiteiten hebben gezorgd 
voor een glimlach van oor tot oor!  
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U kunt allen begrijpen dat het organiseren van een dergelijk evenement enige kosten en 
verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Om alles zo transparant mogelijk te houden 
en om ieder jaar een beetje meer te groeien is het idee ontstaan om Stichting Mooie 
Mensen in het leven te roepen. De Emmense Uitdaging en Notaris F. de Vries hebben dit 
initiatief mogelijk gemaakt. 
  
Mensen met een beperking een zorgeloze en onvergetelijke dag te bezorgen is onze 
doelstelling. Door de sociaal maatschappelijke betrokkenheid van diverse lokale 
ondernemers en een grote groep vrijwilligers weten wij ieder jaar dit feest tot een waar 
Superfeest te organiseren. Onze dank hiervoor! 
  
Ook willen wij de inwoners van Zuidbarge en de Oranjevereniging bedanken die ieder 
jaar weer belangeloos de feesttent in Zuidbarge beschikbaar stelt! 
  
 Stichting Mooie Mensen bestaat uit Marja Nijenmanting (voorzitter), Rudy Bischop 
(penningmeester) en Thijs Meppelink (bestuurslid). 
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Herinnering aan de Laadweg 
 
Vroeger in mien kinderjaoren, was Zuudbarge hiel anders as non,                                                           
deur de Es was een pattie, dwars over de akkers naor het station.                                                             
Ja, wij hadden toen een station en daor stopte de trein,                                                                               
en ieder die wieder vot wol, vun dat mar fijn.                                                                                                   
In de buurt van ’t station had Zuudbarge een echte haven,                                                                     
want het Oranjekanaol wuur in die dagen vrij drok bevaren.                                                                         
In de (zwaai)kom keerden de schippers mienst,                                                                                                 
ja, die kom deed veur meerdere dingen dienst.                                                                                            
Schepen met turf vaarden er hiel veul deur,                                                                                                                       
en in de harfst kwamen de erpelschipprs reur.                                                                                            
Want die kwamen dan zo non en dan bij toeren,                                                                                                      
de fabriekserpel ophalen van de boeren.                                                                                                                
Die hadden ze met de wupkar naor de waterkant toe bracht,                                                                      
en  kregen zodoende miestal een volle vracht.                                                                                                  
Mar um de erpel in het schipte kriegen, dat was een hiele toer,                                                               
men mus ze opscheppen en dan krooien, dat was veur mienigien arg stoer.                                   
Schepen met kuunstmes mussen lost worden, ok dat vuul niet met,                                                       
want die baolen van honderd kilo, weuren deur starke luu op de kar neerzet.                                        
Moei naogaon, tegenwoordig boven 25 kilo zit ij er al met,                                                                        
meer mag ij niet tillen van de ARBOwet.                                                                                                             
In de haven lag vroeger dubbel spoor veur de goederentrein,                                                                     
en veur lössen en laden was dat makkelijk en fijn.                                                                                          
Ok was er een turfstrooiselfabriek en daorveur een erpelstomerij,                                                            
en dan hadden ij het autobedrief van Geert de lang er ok nog bij.                                                           
Met treinen en auto’s was het altied drok in de haven,                                                                                
wij kunt er non allen nog herinneringen an bewaren. 

Willem L. Garming (1930-2004) 
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Volleybal- en Jeu de boules toernooi 

 

            2018   

 

Op 28 april 2018 liep heel sportief (jong en oud) Zuidbarge uit voor het jaarlijkse 
volleybal- en jeu de boules toernooi.  

Er hadden zich 10 volleybalteams aangemeld: De Halve Maantjes, Katerbargies, BKZ, 
Dramateurs, Op Fietse, 4 Fun, Sjaakie en de Ropperts, Kuifmezen, JVC en Smashing en 
22 jeu de boules spelers.  

Om 17.45 uur moesten alle deelnemers, scheidsrechters en tellers zich melden bij het 
secretariaat, zodat om klokslag 18.00 uur kon worden gestart met het toernooi.  

Er werd gespeeld op 4 velden en er waren 2 poules. Het jeu de boules werd gespeeld op 
de baan achter het dorpshuis.  

 

      

    

 

Nadat alle wedstrijden waren gespeeld en de punten bij elkaar waren opgeteld was de 
uitslag als volgt: 

Poule 1: 1e Op Fietse 2e Dramateurs 
 

  

Poule 2: 1e JVC 2e Kuifmezen   
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De winnaars van poule 1 en 2 en de teams die 2e waren geworden, gingen om 19.45 uur 
strijden om de 1e,  2e, 3e en 4e plaats.  

Om 20.00 uur was de prijsuitreiking in de tent.  

Uitslag volleybal 
 

Uitslag jeu de boules 

1e JVC 1e Peter de Haas 
 

2e Op Fietse 2e Mina Tibbe 
 

3e Dramateurs 3e Evert Keen 
 

   

 

 

 

Het was weer een gezellige en sportieve avond voor jong en oud. Wij hopen dat jullie 
volgend jaar allemaal weer zullen deelnemen aan dit gezellig en sportief toernooi.  

De volleybal/jeu de boules commissie.  
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Ouderengroep Zuidbarge 
 
We hadden op de maandelijkse bijeenkomsten 
weer veel gezelligheid met een veelzijdigheid aan 
gasten/sprekers. Ze zorgden voor vermaak, een 
informatief onderwerp, maar ook een serieus 
thema kwam aan bod zoals een huisarts, die het 
over passende zorg in de laatste levensdagen 
had. Dit alles onder genot van koffie, eventueel 
met wat lekkers en een drankje. 
Het afgelopen jaar was er vaak gebak, omdat er 
een huwelijksjubileum werd gevierd of een 
leeftijd werd behaald van bijvoorbeeld 80 of 85 
jaar. 

Een korte samenvatting van de sprekers: 

Harmke Jansen, die gastdame is in Coevorden bij trouwerijen, de heer Klein, over zijn 
lange reizen op zee, Flory v.d. Heide over Roemenië en als slot het orkest Nostalgie. 

Helaas moest op de nieuwjaarsbijeenkomst Lummy Boerhof verstek laten gaan omdat 
het die dag vreselijk stormde.  

Volgend jaar vieren we ons 40-jarig bestaan. 
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gebruiken. 

Evenals vorig jaar doe ik een oproep om onze gezellige ouderengroep te komen 
versterken. 
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Landelijke Rijvereniging & Ponyclub de Esdalruiters 
te Emmen 

LR & PC Esdalruiters is een rijvereniging voor jong en oud, gevestigd tussen de 
woonwijken Rietlanden en Parc Sandur, grenzend aan de Rietplas. Via deze weg willen 
wij u graag informeren over onze vereniging. 

Wij zijn een vereniging waar een ieder zich met hart en ziel voor inzet. Dit betekent dat 
de vereniging zijn bestaan heeft door de inzet van haar leden en vele vrijwilligers. Wij 
houden met elkaar de vereniging draaiende. Speciale dank gaat daarbij uit naar onze 
klusopa's. Het klusteam bestaande uit een groep opa's, die ieder op een bepaalde manier 
betrokken zijn, dragen de vereniging al jaren een warm hart toe. Dankzij de inzet die zij 
tonen kunnen onze leden in een goed verzorgde accommodatie zorgeloos de sport 
uitoefenen.  

Wij zijn een hechte vereniging waar al vele generaties achter elkaar lid zijn. Maar ook al 
bent u niet bekend met onze vereniging, wij vinden het leuk om nieuwe leden te 
verwelkomen en proberen het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. 

De vereniging staat voor een aantal punten: 

 Zorgen voor professionele begeleiding tijdens dressuur- en springlessen 
 Het organiseren van afdelingsdressuur, meertallen 
 Beschikken over een veilige en nette accommodatie 
 Wij gaan respectvol met elkaar om 
 Organiseren jaarlijks naast een zestal concoursen (zowel bixie, dressuur als 

springen) en clubkampioenschappen ook diverse andere activiteiten zoals een 
strandrit, clinics, fotoshoots en schriktrainingen. 

Ook als niet lid bent u altijd welkom voor een kop koffie bij onze vereniging! Dit kan 
tijdens onze concoursen of tijdens onze wekelijkse lesavonden op dinsdag en woensdag. 
Meer informatie vindt u op onze website www.esdalruiters.nl of de Facebook  
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Toneelvereniging  ,,Oes Vermaak’’  
Beste dorpsgenoten – toneelliefhebbers. 
De toneelvereniging heeft een goed seizoen gehad. De uitvoeringen zijn goed verlopen 
en de avonden waren zo goed als uitverkocht. Maar de laatste avond waren er nogal wat 
mensen die vanwege de griep niet konden komen. Erg jammer. We speelden het stuk 
“Geef mij maar een Boerenjong”.  
Wat we volgend jaar gaan spelen, is nog niet bekend want op het moment dat ik dit 
stukje schrijf voor de dorpskrant is het leesgroepje nog druk bezig om een nieuw stuk uit 
te zoeken. 
Eind september beginnen we weer met de repetitie. We hopen jullie dan in februari 2019 
weer met een mooi toneelstuk te kunnen vermaken. 
Uiteraard komt er in januari 2019 hierover meer informatie. 
We zien jullie graag op onze uitvoeringen. Ook zijn wij te vinden op: 
https://www.facebook.com/toneelverenigingoesvermaak/   
 
Namens Oes Vermaak, 
Mieke Bos    
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Jeu de boulesclub Zuidbarge 

In mei krijgen alle clubs en verenigingen weer de vraag om een stukje te schrijven voor 
de dorpskrant. Zo langzamerhand kan iedereen in Zuidbarge weten wat het jeu de 
boulen is en hoe het er aan toe gaat. 

We kunnen vertellen dat we nog steeds een enthousiaste club mensen zijn die dat spel 
op de woensdag met veel plezier beoefenen. Zoals ook op de foto’s is te zien kunnen de 
spanningen soms hoog oplopen.  

 

 

We hebben voor de 10e keer het Bart Baas toernooi gespeeld. De winnaars waren: 
1 Annechienus, 2 Fenna en 3 Fien. 

Het kampioenschap was dit jaar niet spannend. Al halverwege het seizoen werd het 
steeds duidelijker dat Mina wel zou winnen en dit gebeurde ook met een geweldige hoge 
score van 772 punten. Dat is een gemiddelde van 36,63. Voor niet ingewijden: dit is heel 
hoog. 2e werd Klaas met 736 en 3e met 2 punten verschil Gerrit met 734. 

 

 

 

 

 

 

 

We merken wel dat de club wat ouder wordt. Het lief en leed wordt vaak in één zin 
gebruikt maar het leed is ons niet bespaard gebleven. Het is goed om te merken hoe we 
met elkaar meeleven en betrokken met elkaar zijn. 

We zijn blij dat Ep en Susan erbij gekomen zijn. 
Eerlijkheidshalve moeten we wel vermelden dat ze er pas 
bij wilden nadat we zeiden dat er wat jongeren bij 
moesten komen. We hopen dat ze er net zoveel plezier 
aan beleven als wij allemaal. 

Namens het bestuur, 
Klaas Nonkes 
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Jaarverslag biljartvereniging “Krijt uw topje” 

Wat gaat de tijd toch snel. Het is alsof we gisteren gevraagd werden om een stukje te 
schrijven voor de jaarlijkse dorpskrant van Zuidbarge. Aan de andere kant: er kan ook 
heel veel gebeuren in één jaar. Het ledenbestand is ongeveer gelijk gebleven maar we 
hebben een lid die sinds kort trotse vader is en daar zijn wij natuurlijk allemaal 
ontzettend blij mee! Daarnaast is iedereen natuurlijk jarig geweest en het komt steeds 
vaker voor dat de jarige de clubleden gaat trakteren. We blijven vreselijke vleesmonsters 
en een blaadje sla of tomaatje wordt deze avond dan ook gretig overgeslagen en we 
storten ons met volle overgave op de schalen met vlees, veel vlees.  

Laatst was een lid jarig en die vroeg bij de 
bereiding van de schalen aan de beheerder of hij 
niet teveel had meegenomen. Ik zal jullie niet lastig 
vallen met het hoe en waarom maar een uur later, 
na twee keer bijvullen van de schalen, was alles op. 
Ook al zou je de schalen nog twee keer bijvullen, 
het gaat gewoon op. Want we zijn allemaal van 
goede komaf en we hebben geleerd dat je altijd je 
bordje moet leegeten.  
Vandaar. 

 

Af en toe zijn er ook leden tijdelijk minder mobiel en die worden dan netjes van huis 
gehaald om met de rolstoel de reis naar het dorpshuis te ondernemen. De heenreis ging 
nog, maar de terugreis duurde wel wat langer aangezien er aanzienlijk meer meters zijn 
gemaakt. Dit komt natuurlijk ook om de paardenmest te ontwijken wat in grote getale op 
het fietspad lag. De heenreis er dwars doorheen (het was nog ff wennen) maar de 
terugreis ging uitstekend.  

Dit jaar zijn we ook ontzettend sportief geweest, en dan bedoel ik niet het biljarten maar 
het volleyballen. Het bewijs wordt geleverd in bijgevoegde foto waar de actie vanaf spat. 
Het oranje staat ons zeer goed en we voelden ons ook duidelijk de winnaar hetgeen niet 
in de stand tot uiting kwam. De lol was er echter niet minder om en daarom nu al een 
oproep aan onze leden om volgend jaar toch een trainingskamp te beleggen, zodat wij in 
ieder geval bij de beste vier horen en dus een extra wedstrijd moeten volleyballen. Wij 
willen die Katerbargies niet één keer maar twee keer verslaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de dinsdagavond is het al bijna standaard dat we worden geroepen door de 
diverse vrouwenverenigingen om mee te helpen zaal 1 klaar te zetten voor de volgende 
gebruikers. Ook gaat hier het gezegde op: Vele handen maken licht werk.  
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Al met al was het weer een fantastisch seizoen en op naar het volgende seizoen waarin 
we vele verjaardagen gaan vieren. En niet alleen verjaardagen, ook meerdere stellen 
vieren in 2018 hun 35-jarig huwelijk. Een aantal gaat het groots vieren, dat is al bekend. 
Weet u wat ze gaan doen: 2 minuten stilte.  

Tenslotte wensen wij iedereen een voorspoedig jaar en tot de volgende zomer! 

 
 
Hierboven een foto uit vroegere jaren. Vanuit toen is de biljartvereniging “Krijt Uw Topje” 
ontstaan. 
 
 
 
 
Advertentie Taffijn training Coaching.pdf 1/2 
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Even voorstellen – de familie Eilander 

 
 
Sinds 1 maart wonen Marc en Renate Eilander, samen met 
hun dochters Judith (14) en Louise (12) en de hond Femke in 
hun nieuwe huis aan het Jacoba Omvleepad. 

 
Waar komen jullie vandaan? 
Hiervoor hebben we vijftien jaar aan de Oosterstraat in 
Emmen gewoond. Daar zijn ook de beide meisjes geboren. 

 

Waar zijn jullie opgegroeid? 
Marc komt oorspronkelijk uit Dalfsen en Renate uit 
Emmen. 

 
 

 
 
Waarom hebben jullie voor Zuidbarge gekozen? 
We wilden vrijer wonen en waren al een tijd op zoek. Op een gegeven ogenblik ontdekten 
we dit plan en zijn toen naar de eerste informatiebijeenkomst geweest. Onze 
belangstelling werd daarna alleen maar groter en sinds maart wonen we dus hier. 

 
Wat doen jullie voor de kost? 
Marc is ICT-er. Daarnaast verzorgt hij samen met een vriend eten en drinken op locatie. 
Meet & Food. “Live cooking waar je bij staat”. 
Renate is huisarts bij groepspraktijk “Het Perron”. 

 
Wat zijn jullie hobby’s? 
Marc houdt van waterskiën, Renate van lezen en wandelen met de hond. 
Judith en Louise volleyballen bij Emmen ’95 en zij rijden paard in de manege van De 
Tempeliers in Barger-Oosterveld. Zij zijn op zoek naar een verzorgpaard of –pony in 
Zuidbarge of omgeving. Tips zijn welkom. 

 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Uiteraard met de familie Omvlee maar ook met de andere 
buren Willem en Carla Harms, Reinard en Tineke Postma 
en met de familie Siebring, die de kavel naast ons heeft 
gekocht.  

 
Hebben jullie nog iets te wensen in Zuidbarge?                                                                                   
Judith en Louise zouden graag een permanent 
volleybalveld willen. Verder zijn we heel tevreden met wat 
we hebben. 
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Protestantse Vrouwen Drenthe afd. Zuidbarge 
 
Dit jaar heeft het Provinciaal Bestuur, waar onze vereniging onder viel, besloten te  
stoppen en daarom zijn wij per 1 juni jl. onder een andere naam verder gegaan. 
Er heeft ook een gedeeltelijke wisseling van ons bestuur plaatsgevonden:  
Joke Kompier en Derkje de Vries hebben hun taken ongeveer 25 jaar naar  
tevredenheid uitgevoerd en zij hebben het stokje overgedragen.  
Het nieuwe bestuur is terug te vinden op de website van Zuidbarge. 
 
De dames hebben natuurlijk een mooi afscheid gehad. Jantje Luinstra had een  
prachtige speech voor het oude maar ook voor het nieuwe bestuur. 
 

  
 
 
En Roelie Nijhof had voor iedereen een bloemenverrassing. 
 

 
 
Afgelopen seizoen hebben we mooie dinsdagavonden gehad met interessante 
lezingen, etentjes, een muziekavond, fietstocht en kegelmiddag. 
 
Het nieuwe bestuur gaat er alles aan doen om ook het volgende seizoen  
weer mooi en gezellig in te vullen voor de leden.  
 
Thera Zondervan, secr.  



Zuidbargerstraat 110 A
7812 AL Emmen

Tel. 0591-632083
www.kapsaloneugene.nl

Wij zien u graag
voor advies

kwaliteit & professionaliteit!

Jenny Louissen

Bargermeerweg 14

7811 LC Emmen

Tel. 0591 - 649293

Mobiel 06-10 31 20 36

info@uitvaartzorglouissen.nl

www.uitvaartzorglouissen.nl

p e r s o o n l i j k e  w e n s e n  s t a a n  c e n t r a a l

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 
 
Eindelijk konden we doen waar we op hoopten, het zou hard gaan vriezen en bij min 8 
graden zou de ijsbaan in één nacht dicht zijn en na 2 nachten zouden we kunnen 
schaatsen. Maar het liep allemaal even anders, het werd maar min 4 en dan zakt het 
water de grond in en kan niet meer bevriezen. Toch kwam er een laag ijs te liggen, al 
was het maar klein en brokkelde het elke dag een stukje af door de hoge zon. Omdat de 
vrijwilligers van het dorpshuis bereid waren de deuren te openen zodat de schaatsers een 
kopje koffie konden drinken werd het toch nog een succes. Ook de warme chocolademelk 
en warme rookworst die op de ijsbaan werden uitgedeeld, werden handig achteruit 
gewerkt. 

De fietstocht die we op Hemelvaartsdag organiseerden was niet zo’n geweldig succes. 
Maar het weer was goed en als je dan na afloop nog even wat drinkt met elkaar dan 
geeft je dat toch een tevreden gevoel. Daarom is het de bedoeling om volgend jaar nog 
een poging te doen en onderweg enkele opdrachten uit te voeren, zodat het nog wat 
aantrekkelijker is om mee te fietsen. 

Jans Katerbarg       
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Klaverjasclub Zuidbarge 

Genietend van het prachtige voorjaar zit ik in de tuin onder de parasol mijn stukje voor 
de dorpskrant te overdenken. 
Ik moet heel stil zijn want een merel heeft twee meter van me af een nestje in de 
blauwe regen gebouwd en af en toe zit hij me met kraaloogjes en een scheef koppie 
te beloeren. 
Ik waak over hem want een ekster heeft onder veel kabaal al een eitje uit het nest 
gestolen. Nu zijn er nog vier over gebleven en moeder merel vindt het goed dat we 
samen de vijand bestrijden. 
Dit alles vloeit zomaar uit mijn pen omdat het een moment is van rust, stilte en genieten 
van de natuur in ons mooie dorp Zuidbarge. 
Als ik aan Zuidbarge denk, dan komt op de 1ste plaats ons dorpshuis in mijn gedachte. 
De spil waarom alles draait en waar alle activiteiten plaats vinden zoals o.a. onze 
klaverjasclub want ik zou bijna vergeten dat ik daarover een stukje zou schrijven. 
We hebben weer een mooi seizoen achter de rug en hebben genoten van de vele 
spannende spelletjes. 
Een paar leden moesten door ziekte of andere bezigheden hun lidmaatschap opzeggen. 
Momenteel hebben we 29 enthousiaste kaarters en twee vrijwilligers. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom en we zullen hun de fijne kneepjes van het vak wel 
leren. Ook al is het nieuwe seizoen al van start gegaan, altijd is er wel ruimte voor 
nieuwe kaarters. 
Met veel plezier hebben we ons kaartseizoen afgesloten en hierbij de uitslag: 
 
TOP VIJF: 
 

 

NET GEEN TOP VIJF PLAATS: 
 
6e plaats  Leen v. Velden               43920   punten  
7e     "       Koos Hetting                 43490      “   
8e     "       Alie Bolsenbroek         43132      “   
9e     "       Elza Omvlee                42954      “  
10e   "       Piet Rabouw                  42811      “       
 
NET GEEN TOP TIEN PLAATS: 
 
11e plaats Mieke Niessen             42566  punten  
13e    "      Charles Bolsenbroek    42352      “  
 
MEESTE DOORMARSEN: 
 
1e plaats  Jan Omvlee                    14 x  
2/3e   "      Willemien Berenschot  
                 Jos Matijsen                  

12 x 
12 x 

 

4e      "      Tiny v. Dalfsen               11 x  

 
 
 
 
 

1e plaats:                                     
Willemien 
Berenschot 

46938  punten 

2e plaats:       
Jan Omvlee          

46598     “  

3e plaats:       
José Landhuis    

45821     “  

4e plaats:     
Grietus Tibbe          

44639     “ 

5e  plaats:               
Jos Matijsen      
 

44544     “    
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HOOGSTE SCORE OP EEN AVOND: 
 
Evert Klingenberg                         4788  punten  
Annie Matijsen                               4357     “  
   
 
HOOGSTE SCORE IN EEN RONDE: 
 
Derkje de Vries                             1958  punten  
Piet Jansen                                   1753     “  
Albert Schonewille                        1750     “  
Trijn Pater                                      1748     “  
       
    
MEESTE ROEM IN EEN RONDE: 
 
Koos Hettinga en Jose Landhuis   520   
 
 
TWEE KEER TWEE PERSONEN MET DEZELFDE UITSLAG: 
 
Jan Berenschot 18e plaats 41674  punten  
Bep van Velden 19e plaats 41674      "  
Jan van Dalfsen 21e plaats 41429      "  
Rien van Boven 22e plaats 41429      "    
 
 
PERSOONLIJK RECORD: 

  

   

 

 

Mien Tibbe                 1655  punten  
Jan Meyer 1588         "  
Henny Timmer 1581         "  
Elly van Boven 1574         "  
Ge Jansen 1422         "  

 

   
   
Met dank aan onze vrijwilligers Derkje de Vries en Eline Bosman. 
 
Het komende seizoen begint weer op: 
donderdag 4 oktober a.s. om 20.00 uur in ons Dorpshuis, iedere 1e  en 3e  donderdag van de maand.  
 

    
 
Tot ziens!  
Mieke Niessen 
Tel: 0591-630783 
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Tafeltennisclub Zuidbarge 
 
Er is mij gevraagd iets te vertellen over de tafeltennisclub. 
Om te beginnen: er is altijd een winnaar en een verliezer. De verliezer neemt zijn verlies 
en de winnaar loopt niet met de borst vooruit. Daardoor blijft het een gezellig gebeuren 
met in de pauze kletsen, koffie en wat lekkers erbij. 
 
Maar dit is niet alles. 
Ik heb namelijk gelezen dat tafeltennis grote voordelen heeft voor de gezondheid. Het is 
gezellig, leuk, snel en vanwege het lage risico op blessures kan van tafeltennis worden 
genoten door mensen van alle leeftijden en allerlei condities. Regelmatig spelen verbetert 
de reflexen, de coördinatie, het evenwicht en de oog/handcoördinatie terwijl het je 
spieren versterkt van boven- en onderlichaam. 
 
Er kunnen nog wel een paar leden bij. Interesse?  
Kom dan op woensdagmiddag 14.00 uur. 
We beginnen weer op 3 oktober 2018. 
 
Gerrit-Jan de Jonge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WhatsApp-groep Buurtpreventie Zuidbarge  
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Plaatselijk belang op 23 november 2017 
is de WhatsApp-groep Buurtpreventie Zuidbarge opgezet. Dit om ons dorp een stukje 
extra veiligheid te bieden. In deze groep kunnen we bij criminaliteit, onraad en verdachte 
omstandigheden onderling informatie zoals foto's en signalementen verzamelen t.b.v. 
mogelijke aangifte bij politie. 

Na de start van de WhatsApp-groep is het aantal leden flink gaan groeien. Dit gaf 
voldoende draagkracht om “Attentie Buurtpreventie”-bordjes te plaatsen, ze staan 
inmiddels bij de ingangen van ons dorp. Feitelijk zijn deze bordjes belangrijker dan de 
groep zelf, diegene die zich aangesproken voelt, weet immers dat er opgelet wordt.  

Op dit moment van schrijven, half juni, heeft de groep 86 leden, en dit aantal stijgt nog 
steeds. Het karakter en gedrag in de WhatsApp-groep is rustig en ter zake, er wordt 
alleen op de nodige momenten een bericht geplaatst en er wordt op gepaste wijze 
gereageerd. Sinds de start in november 2017 is er zes maal iets gemeld. 

Buurtpreventie is meer dan een WhatsApp-groep alleen natuurlijk, andere mogelijkheden 
zijn bijvoorbeeld: goede buitenverlichting, verdachte personen groeten of tijdens 
vakanties de auto van je buren op je oprit. We hopen dat alles tezamen bijdraagt aan 
een prettige en veilige woonomgeving. 
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Kerstbelevingstocht 2018 
 
Zaterdag 20 december 2014, wie kan het zich niet herinneren, de eerste 
kerstbelevingstocht van Zuidbarge was een feit. Deze tocht was het resultaat van een 
bijzondere samenwerking tussen de protestantse gemeente Emmen-Zuid en de inwoners 
van Zuidbarge. Deze wandeling van 3,5 kilometer, die ons leidde langs 19 locaties en 
werd verlicht door 500 verlichte potten, werd bezocht door ongeveer 1000 mensen. Dit 
hele spektakel was nooit van de grond gekomen zonder de meer dan 250 (!) vrijwilligers 
in de leeftijd van 3 maanden tot ver boven de 80 jaar. 

En dit jaar is het weer zover. Zaterdag 22 december 2018 is de 2e editie. De wandeling 
zal deze keer iets korter zijn, omdat de 2,5 uur durende wandeling voor velen toch te ver 
was, en zal zich vooral concentreren langs de Rietlandenstraat. 

Als u deel wilt uitmaken van dit spektakel dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger. Via 
allerlei manieren zullen we daar oproepen voor doen. 

En spaart u ook alvast weer voor grote conservenpotten (geen jampotten)? 

Wij zien u graag op 22 december 2018 

 

                  
 

 

 
 
 
 
 
Overledenen 2017 - 2018 
 
 In het afgelopen jaar zijn overleden: 

 Piet ter Horst   (4 oktober 2017) 
 Henk Kalteren  (9 november 2017) 
 Sandra Bakker (30 november 2017) 

 
 

 



2018 Dorpskrant van Zuidbarge 

 
 
 Pagina 50  
  

Kleurplaat 

 
Voor de kinderen een kleurplaat. Als je hem ingekleurd hebt, mag je hem inleveren bij 
W. Stuulen, Zuidbargerstraat 82. Wie weet, win je een prijs! 
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UIT DE EMMER COURANT 
 
1 nov. 1901. De gisteravond gehouden vergadering aangaande de leesbibliotheek was 
vrij goed bezocht. 
Na enige besprekingen en inzage der gepresenteerde lijsten, waaruit bleek dat er wel 
belangstelling voor bestaat, werd overgegaan tot het benoemen van een bestuur. 
Hiertoe werden gekozen: Te Oranjedorp: A Frieling, J Pals en W Harder, voor Ericase 
weg: J Omvlee en K Sanders, voor Wilhelmsoord: J Bloeming en Hr Raben, en voor  
Zuid-Barge H Visser en B Knegtering. 
Een concept reglement werd behandeld en daarna vastgesteld. Besloten werd ook niet 
leden der vereniging in staat te stellen boeken te lenen tegen een vast bedrag. Men is 
voornemens boeken uit te lenen die zo veel mogelijk van “leerzame en onberispelijke 
strekking” zijn. Het hoofd der school en de leerkrachten worden bedankt voor hun 
initiatief. 

5 aug. 1911. In de vergadering van 3 augustus van de Coöp. Stoomzuivelfabriek te 
Noord-Barge werd besloten de melk van de Handkrachtroomboterfabriek te Zuid-Barge 
weer in Noord-Barge te verwerken, daar de fabriek in Zuid-Barge wordt opgeheven. 
De heer Puite, directeur Zuid-Barge, wordt te Noord-Barge benoemd als medewerker die 
zich zal bezighouden met uitbetaling naar vetgehalte, dat m.i.v. 18 november voor het 
eerst plaats vond. 

12 juni 1945. Treinverbinding met Twenthe en Zwolle via Emmen. 
Over 3 of 4 weken hoopt men op heel bescheiden schaal weer met het spoorwegverkeer 
te kunnen aanvangen, schrijft het Groninger “Vrije Volk”. Men zal dan met de 
herstellingswerkzaamheden zo ver gevorderd zijn, dat er weer een paar goederentreinen 
kunnen rijden. Door het opnieuw aanleggen van de lijn Gasselternijeveen-Emmen, 
waarmee men spoedig gereed is en na de herstelling van de bruggen te  
Nieuw-Amsterdam en Ommen – die bij Zuid-Barge is alweer klaar – zou een 
spoorwegverbinding Groningen-Assen-Emmen-Mariënberg-Twenthe en Zwolle worden 
verkregen. 

4 mei 1953. Aantrekkelijk Oranjefeest te Zuid-Barge. 
Op het terrein werden diverse spelen gehouden, waarvan de uitslagen als volgt waren: 
Zaklopen jongens 13-15 jaar: 1 H. Jagt-J v.d. Berg, 2 J. Askes-G. Klasens,  
3 G. Rabbers-G. Bouwers. Steltenlopen meisjes 13-16 jaar: 1 T. Weggemans,  
2 G. Bouwers, 3 T. Meppelink, 4 S. Doornbos. Ringrijden meisjes 17 jaar: 1 J. Doornbos, 
2 H. Omvlee, 3 T. Jagt. Voetballen met scheel bril op:1 H. Flap, 2 H. Fransen,  
3 G. Kuper, 4 T. Bloeming, 5 J. Zwiers. Papieren zakken blazen voor gehuwde dames:  
1 mevr. Jagt, 2 mevr. Bloeming, 3 mevr. Jeuring.  

Juni 1965. Geslaagde sportdag van gymvereniging Zuid-Barge. De sportdag in Zuid-
Barge, uitgaande van de gymnastiekvereniging “Zuid-Barge”, is een succes geworden. 
De uitslagen luidden: Kleutermeisjes: Hardlopen met hindernissen: 1 Gea Drent,  
2 Alie Engberts. Kleuterjongens: 40 m. Hardlopen: Bouke Vrieling, 2 Jan Ziengs. Meisjes 
groep 2 Hoogspringen: 1 Atje Feyen, 2 Zwaantje Meppelink. Jongens groep Verspringen: 
1 Peter Feyen, 2 Wim Haasken. Meisjes groep 3: 60m Hardlopen: 1 Elly Smilde, 
2 Lammie Eising. Jongens groep 3: Verspringen: 1 Henk Hadders, 2 Inus Haasken. 
Het sluitstuk van de sportdag werd gevormd door de Zuidbargerloop over 1500 meter. 
Deze werd gewonnen door Jan Omvlee Joh.zn. jr. Jan Hadders volgde op één meter.   
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