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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 06-12515558. 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 
 
Voor mij is dit de eerste keer dat ik via de dorpskrant het woord aan u mag richten.  
 
Allereerst wil ik Jan Omvlee hartelijk danken voor de wijze waarop hij Plaatselijk Belang 
Zuidbarge de afgelopen vijftien jaren heeft voorgezeten. Voor mij is het allemaal nieuw. 
Ik zal het u niet aandoen de prestatie van Jan te evenaren. De algemene leden-
vergadering van afgelopen november heeft het vertrouwen in mij uitgesproken, waarvoor 
mijn dank. Ik reken op een goede samenwerking met de overige bestuursleden en u als 
inwoners van ons mooie Zuidbarge. Mijn eerste ervaringen zijn in dit opzicht erg positief.  
De contacten van Plaatselijk Belang met de Gemeente zijn goed te noemen. Toch zagen 
we als Plaatselijk Belang graag wat meer voortvarendheid bij de aanpak van de 
verschillende projecten. Er wordt al jaren gepraat en geschreven over de 
fietsoversteekplaats aan de noordkant van de Zuidbargerstraat. Ook worden er smileys 
geplaatst. Het lijkt erop dat er rond de tijd dat dit blad verschijnt een einde aan dit gebed 
gaat komen.  
Bovengenoemde maatregelen hebben als doel dat het doorgaande verkeer zich een 
beetje houdt aan de snelheidslimiet van 30 km per uur. Dit verbetert de veiligheid van 
aanwonenden en de andere weggebruikers. De maatregelen waren natuurlijk niet nodig 
geweest vanwege het voorbeeldige weggedrag van alle inwoners van Zuidbarge. Of 
vergis ik me? Wie de schoen past trekke hem aan!! 
Als u langs de Zuidbargerstraat fietst dient u voor uw eigen veiligheid het fietspad aan de 
rechterzijde te nemen. Een automobilist, die van een zijweg of uitrit komt, houdt 
misschien geen rekening met uw komst uit een richting die hij of zij niet verwacht. Als 
automobilist dus toch maar uitkijken naar beide zijden. Er kan altijd een fietser zonder 
licht aankomen! 
Kortom: verkeersmaatregelen zijn nuttig en noodzakelijk. Ons eigen gedrag blijft 
daarnaast van cruciaal belang voor onze veiligheid. 
Evenals mijn voorganger Jan Omvlee deel ik u mee dat bladafval (en dus geen ander 
afval!) tot 15 december naar de bermen mag worden gebracht. Na deze datum komt de 
gemeente nog één keer langs om het bladafval op te halen. 
Anneriet van Duivenvoorden en Mieke Bos leggen bezoeken af bij zieken, bejaarden, 
nieuwe bewoners en jubilarissen. Ze doen dit graag, maar kunnen onmogelijk alles 
weten. Tips zijn welkom bij anneriet@hotmail.com. Telefoon Anneriet: 634920; van 
Mieke is dat 630855. Mieke bezoekt vooral de 80-plussers.  
 
Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: 
Tiddo Mendelts         Voorzitter  06-20406506 tmendelts@mail.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  
 

   Tiddo Mendelts    
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Beheercommissie Dorpshuis ’t Hoefijzer 
 
Jaarverslag 2018-2019 
 
De beheercommissie bestaat uit Gienus Hulst (voorzitter), Geert Mulder (secretaris), Bert 
Braamskamp (penningmeester,) Coby Brinkers, Albert Stuulen en Annette Katerbarg 
(algemene zaken). 
Omdat onze voorzitter Gienus Hulst gaat aftreden, heeft Henk Brinkers dit jaar 
meegedraaid en de vergaderingen bijgewoond. Henk is de nieuwe voorzitter vanaf het 
seizoen 2019-2020. We wensen Henk veel succes toe. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze beheerder Jan Westerhof. We 
wensen zijn vrouw Hennie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. 
Ilse Lotterman heeft toegezegd vaste beheerder te willen worden. Ilse heeft dit jaar al 
diverse keren meegedraaid. We wensen ook Ilse veel succes toe. Tineke Braamskamp en 
Joke Kompier gaan beiden na een tijdje ziek te zijn geweest weer meedraaien. 
De beheercommissie heeft dit seizoen jaar 7 keer vergaderd. Eén keer samen met het 
Plaatselijk Belang en twee keer met de beheerders en avondbeheerders. 
Ook was er weer een nieuwjaarsborrel in januari. Deze werd net als andere jaren druk 
bezocht. Op de laatste vrijdag in maart was er weer de jaarlijkse vrijwilligersavond. Het 
was een gezellig samenzijn. Jan Germs van het “ Huus van de taol’’ zorgde deze avond 
voor het entertainment. Hij las enkele verhalen voor die soms komisch en ontroerend 
waren en soms ook wel herkenbaar. Het buffet voor deze avond werd wederom verzorgd 
door het plaatselijke restaurant Gasterij Zuidbarge. Altijd een succes voor heerlijk eten 
met als afsluiting een lekker toetje. 
Ook hebben we dit jaar weer een inloopmiddag gehouden. Op zaterdag 16 maart kon een 
ieder tussen 16.00 en 18.00 uur binnenlopen in het dorpshuis. Vooral voor onze nieuwe 
bewoners van het dorp is dit een mooie gelegenheid. Onder het genot van een hapje en 
een drankje kun je kennis maken met de andere bewoners van het dorp. 
Investeringen: de oude vaatwasser was vaak stuk en moest dus worden vervangen. 
Tevens hebben we een nieuwe cv-ketel aangeschaft en geïnstalleerd en is de oude boiler 
vervangen door een nieuwe. We verwachten mede door de nieuwe boiler en ook een 
meer zuinige ketel minder gas te zullen gaan gebruiken. 
Het dorpshuis draait nog steeds naar alle tevredenheid. Al maken we ons wel eens 
zorgen of er in de toekomst wel genoeg vrijwilligers zullen zijn. Het dorpshuis draait, 
zoals u weet, immers volledig op vrijwilligers. Niet alleen de beheerders maar ook de 
schoonmakers in en om het dorpshuis. Gelukkig komen er steeds weer nieuwe 
vrijwilligers bij. Hopelijk blijft dit nog lang zo want we willen het dorpshuis graag nog 
heel lang in stand houden. En waar zouden we zijn zonder al deze mensen die zich zo 
inzetten voor het dorpshuis. Een dank daarvoor is ook zeker op zijn plaats. 
 
Namens de beheercommissie Geert Mulder 
 
 
 

Kalender 
 
24 augustus 2019 Drentse Molendag 
7 september 2019 Landelijke Fair Zuidbarge  
14 en 15 september 2019 Open Monumentendag 
23 november 2019 Aankomst Sinterklaas 
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Even voorstellen – de familie Meerens 
 
 
 
Aan de grote tafel in het woonvertrek praten we onder 
het genot van een kop koffie met Jaap en Shirley 
Meerens.  
Zij wonen sinds december 2017 met hun zoon Damian 
(14) en hun twee Westy’s aan de Halvemaanweg 1. 
Voorheen woonde mevrouw Betje Broek in deze 
prachtige woonboerderij. 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Jaap en Shirley zijn opgegroeid op de Veluwe. Hiervoor 
hebben ze vanaf 2005 aan de Turkooisdreef in Parc 
Sandur gewoond. 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Jaap is accountant/fiscalist en werkt als zelfstandig 
adviseur op deze vakgebieden. Shirley doet de administratie voor deze 
onderneming. Daarnaast is ze influencer op Instagram met het interieur-account 
@wonenop1. Ze is bezig een studie interieurstyling af te ronden en heeft 
binnenhuisarchitectuur gestudeerd. Wellicht gaat ze in de toekomst verder door op dit 
gebied. 
 
Welke hobby’s hebben jullie? 
Shirley houdt van schilderen. Ze doet mee aan het schilderproject De Nachtwacht. Je 
kunt in het Rensenpark de voortgang van dit project volgen. Jaap is ’s zondags vaak op 
de mountainbike te vinden. Hij deed voorheen ook aan (zaal)voetbal. Tegenwoordig zie 
je hem vaker en met toegenomen plezier in de tuin. Hij zit ook graag op de motor. 
Samen wandelen ze regelmatig. Soms wordt de consoleboot achter de auto gehangen en 
gaan ze elders in het land het water op. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge? 
We waren in ons vorige huis helemaal klaar met verbouwen.  Onbewust waren we toch 
op zoek naar wat anders met een ruim uitzicht. Zo kwamen we dan min of meer per 
toeval uit op deze mooie plek aan de Halvemaanweg. 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt in de buurt? 
Er zijn hier in het recente verleden al verschillende vrienden en kennissen komen wonen.  
Daarnaast hebben we iedereen in de omgeving uitgenodigd voor een housewarming 
party. Daarbij hebben we ook weer verschillende mensen leren kennen. Wat ons opvalt is 
het eigen dorpse karakter van Zuidbarge en het daarmee gepaard gaande 
verenigingsleven. Dit komt de onderlinge samenhang ten goede. 
 
Nog iets te wensen in Zuidbarge?  
Aandacht voor de burendag. 
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Creawichter 
 
Het derde seizoen van de Creawichter zit erop en wat hebben we weer leuke dingen 
gedaan en gemaakt. 
 
We zijn het seizoen begonnen met een fair, voor de eerste keer georganiseerd. Na een 
jaar van overleg en regelen was dan op zaterdag 8 september de eerste fair in Zuidbarge 
bij dorpshuis Het Hoefijzer. We vonden het heel spannend: hebben we de inschatting 
goed gemaakt wat betreft het aantal plaatsen (dit was op vrijdag al goed te overzien 
toen de marktkramen werden geplaatst), hoeveel mensen komen erop af en natuurlijk 
wat voor weer krijgen we. Alles met elkaar was het een zeer geslaagde dag met heel veel 
positieve reacties van zowel de standhouders als bezoekers, ook met name over de 
schitterende locatie bij het dorpshuis. We hadden dit natuurlijk niet kunnen organiseren 
zonder een mooie groep vrijwilligers die ons bijzonder goed hebben bij gestaan deze 
vrijdag en zaterdag, te denken aan het helpen marktkramen plaatsen, verkeer regelen 
en bezetting dorpshuis. Van zowel standhouders als bezoekers kregen we de vraag of er 
in 2019 weer zo’n leuke fair georganiseerd zou worden. Daar hoefden we niet zolang 
over na te denken want natuurlijk komt er ook dit jaar weer een fair met nog meer 
standhouders. 
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Ook waren er weer de workshops waar het allemaal mee begon. 
In totaal waren er dit jaar 4 creatieve avonden. In oktober zijn er notebook omslagen 
gemaakt van vilt, verzorgd door dorpsgenote Wendy Hadders; in december hebben we 
een kerstpilaar gemaakt; in maart een windgong/mobile van natuurlijke materialen, 
verzorgd door dorpsgenote Ankie Hulst en in april hebben we heerlijke bonbons gemaakt, 
1 doosje bonbons en 1 doosje pindarotsjes die je mee kon nemen.  
Wegens omstandigheden kon onze BBQ als afsluiting van het seizoen niet doorgaan.  
 

                      
 
 

           
 
 
En dan staat seizoen 4 er al weer aan te komen. 
We beginnen met de leuke gezellige fair op zaterdag 7 september van  
10.00 tot 16.30 uur. Dit jaar zullen er rond de 50 standhouders zijn. Dus bij deze: zet de 
datum alvast in uw agenda! 
Over de creatieve avonden wordt nog druk nagedacht. Wat we wel kunnen melden is dat 
we met Kerst en Pasen iets willen doen wat bij de tijd van het jaar hoort.  
De andere data zijn nog niet bekend maar houd in elk geval de brievenbus in de gaten 
voor de uitnodiging. In juni eindigen we weer met de BBQ voor de deelnemende 
creatievelingen. 
 
De Creawichter, 
Ankie Hulst, Ria Zantingh, Coby Brinkers, Wilma Kuiper, Riena Ziengs, Rita Jeuring, 
Annette Katerbarg     
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De Zuidbarger Senioren Gym 
 
Elke maandagmiddag om 15.00 uur komen wij in het Dorpshuis om te gymmen. Wij, dat 
is een groep van 23 fitte senioren die ook graag fit willen blijven. Onder leiding van 
Krystyna gaan we 3 kwartier bewegen. Denk niet een beetje oefeningen op een stoel of 
wat overgooien met een bal. Nee zeker niet. We beginnen met een lopende warming up 
en soms een geheugentraining. Daarna doen we aerobics en spieroefeningen op de stoel. 
Dit alles op muziek. Als alle spieren warm en soepel zijn doen we vaak nog een 
behendigheidsspel of balansoefeningen. 
 
Om kwart voor vier drinken we koffie met wat lekkers erbij, want er is altijd wel iemand 
jarig geweest. 
 
Denk je nu daar zou ik ook wel aan mee willen doen, dat kan. We hebben een ledenstop 
maar ben je 65 en woon je in Zuidbarge, geef je op. We hebben een wachtlijst; daar 
zetten wij je op. 
 
Susan Oldengarm 
 

En ook zo blijven we fit. 
 
 

            
 
Bok springen                              Knikkeren                   Touwtje springen 
 
 
 
 

         
 
Lekker schommelen                 Wipwap                                 Een potje voetballen 
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Hinkelen op één been                                   Nog een klein stukje verder bukken 
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Gemengd Koor Zuidbarge 
 
Waar was U op 10 november 2018 's avonds? 
Meer dan honderd bezoekers genoten die avond in een bomvolle zaal van het 20-jarig 
Jubileumconcert van Gemengd Koor Zuidbarge. Zoals alle optredens van dit koor  
enthousiast worden ontvangen, was het ook dit keer in 't Schienvat op Erica een groot  
succes. Het koor bracht een gevarieerd programma en het gastoptreden van  
Female Voices mocht er ook zijn. De pianiste van het koor speelde een prachtig stuk van 
Schubert en een quatre-mains samen met de dirigent. 
Misschien was u er wel bij! 
Mocht u dit concert hebben gemist dan is een bezoek aan een volgend optreden zeker  
aan te raden. Let op de poster in het Dorpshuis. Gemengd Koor Zuidbarge treedt ook op  
in verzorgingshuizen. Bij sommige van die huizen bent u ook welkom om te komen 
luisteren. Bijvoorbeeld in De Valkenhof; daar kunt u tegen een kleine vergoeding naar  
het koor komen luisteren op dinsdagmiddag 29 oktober 2019. 
Repertoire 
Voor degenen die Gemengd Koor Zuidbarge nog niet kennen: bijna 50 mannen en vrouw
en zingen vierstemmig gevarieerde lichte muziek onder leiding van dirigent Marco Warta 
en pianiste Tamara Boiko. Onder andere worden nummers van Abba, Leonard Cohen,  
Paul McCartney, Harry Belafonte ten gehore gebracht. Ook het Slavenkoor van Verdi  
ontbreekt niet op de lijst. Er wordt in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch en  
Surinaams gezongen. Uiteraard verandert het repertoire in de loop van de tijd; vallen er 
nummers af en komen er nieuwe liedjes bij. 
Mankracht 
Zingt u graag en wilt dat wel eens met een grotere groep samendoen? Het koor kan nog 
wel wat mannen gebruiken. Kom langs op een repetitiemiddag (dinsdags om 14.15 uur in 
het dorpshuis 't Hoefijzer - Zuidbarge) om te kijken en horen of het iets voor u is. Als u 
mee wilt doen is dit goed om te weten: u hoeft niet voor te zingen, het is niet eng, nee,  
het is gewoon hartstikke leuk en gezellig om mee te doen. De repetities zijn weer vanaf  
3 september. 
Welkom 
U bent van harte welkom bij optredens en als nieuw lid van het Gemengd Koor  
Zuidbarge! 
Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht via email bij ger.water@ziggo.nl of  
per telefoon: 634555. 
 
Gerda van der Water 
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Stichting Molen Zeldenrust 
 
De molen heeft in het afgelopen jaar weer meegedaan aan heel wat evenementen. 
Hierbij geven wij een kleine samenvatting. 
Foto 1 Drentse Molendag op 25 augustus. 
Foto 2 Hoog bezoek tijdens de Open Monumentendag op 8 september. 
Foto 3 Walk4Energy op 7 oktober. 
Foto 4 Nog hoger bezoek op 25 november. 
Foto 5 Nationale Molendag met de familie Munneke op 11 mei. 
 
Op foto 6 staat de molen in de rouwstand ter gelegenheid van het overlijden van Charles 
Bolsenbroek, zestien jaar bestuurslid van onze molenstichting. 
 

     
 

       
 

           
       
 
Jan Omvlee 
 



  2019 Dorpskrant van Zuidbarge 

12 
 

Stichting Molen Zeldenrust 
 
De molen heeft in het afgelopen jaar weer meegedaan aan heel wat evenementen. 
Hierbij geven wij een kleine samenvatting. 
Foto 1 Drentse Molendag op 25 augustus. 
Foto 2 Hoog bezoek tijdens de Open Monumentendag op 8 september. 
Foto 3 Walk4Energy op 7 oktober. 
Foto 4 Nog hoger bezoek op 25 november. 
Foto 5 Nationale Molendag met de familie Munneke op 11 mei. 
 
Op foto 6 staat de molen in de rouwstand ter gelegenheid van het overlijden van Charles 
Bolsenbroek, zestien jaar bestuurslid van onze molenstichting. 
 

     
 

       
 

           
       
 
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  
2018-2019 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 v.d. Kolk 
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Dorpenvoetbal 2019 
 
Net zoals de voorgaande jaren heeft team Zuidbarge in 2019 weer deelgenomen aan het 
dorpenvoetbal. Op 23 juni werd het toernooi gespeeld. Hoewel het even duurde totdat 
ons team compleet was op de vroege zondagmorgen, gingen we met een compleet elftal 
richting Noord-Sleen.  
 
Onderweg werd uiteraard de nodige moed ingedronken aangezien ons een zwaar 
toernooi te wachten stond. We waren namelijk ingedeeld in de poule met Loeksham, 
Noordbarge, Erm en Achterste Erm. Vooral Loeksham en Noordbarge zijn de teams die 
normaal voor de titel strijden. Gelukkig was ook dit jaar het vervoer richting Noord-Sleen 
super geregeld. Als chauffeur van de combinatie hadden we Henk Nijhoff gestrikt.  
 

    
 
 
Eenmaal aangekomen In Noord-Sleen moesten we per direct aantreden. Even een korte 
welkomsttoespraak en gelijk aan de bak tegen Loeksham. Onze tactiek dit jaar was 
enigszins anders dan voorgaande jaren. Vol in de verdediging en een enkele aanvalskans 
proberen te benutten. Na 20 minuten gespeeld te hebben, bleek dit goed voor ons te  
werken. Loeksham werd verslagen met 1-0. 
Na Loeksham wachtte ons een wedstrijd tegen Erm. Omdat de nieuwe tactiek succesvol 
bleek te zijn, hielden we ons hieraan. Ook Erm werd verslagen. Op het scorebord stond 
een 2-0 eindstand. 
Onze volgende tegenstander was Achterste Erm. Hoewel we inmiddels het volste 
vertrouwen hadden in onze tactiek, bleek het ook anders te kunnen lopen. Al snel 
kwamen we op een 1-0 achterstand te staan. Gelukkig konden we met veel moeite 
terugvechten tot een gelijkspel. 
Omdat samen met ons ook Noordbarge en Achterste Erm twee wedstrijden hadden 
gewonnen, was de finale binnen handbereik. We moesten dan wel onze laatste wedstrijd 
winnen van de kampioen van vorig jaar: Noordbarge.  
De wedstrijd begon goed voor ons.  
We gingen wederom vol in de verdediging en probeerden te profiteren van een enkele 
kans die ontstond. Lang wisten we stand te houden, maar uiteindelijk was winst tegen 
Noordbarge te veel gevraagd en verloren we de wedstijd. Door dit verlies eindigden we 
als tweede in de poule.  
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Na het verlies tegen Noordbarge restte ons nog maar één wedstrijd: de troostfinale. De 
nummer twee uit de andere poule was Den Hool en samen konden we gaan strijden om 
de derde plaats. Helaas bleek ook Den Hool te sterk waardoor we eindigden op een  
vierde plaats in het toernooi.  
 

 
 
We willen ook dit jaar iedereen bedanken die ons heeft toegejuicht langs de zijlijn. Met 
name onze vaste supporter Henk Nijhoff voor het harde juichen en het weer veilig 
thuisbrengen van de spelers. Hopelijk tot ziens bij het toernooi van 2020. 
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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 
 
Elke woensdag, zo rond een uur of half acht, begeeft zich een zestal oudere heren naar 
het dorpshuis.                                                                                                                                                                
Ze stoten een balletje, leggen een kaartje en drinken een glaasje fris.                                                  
Tegen elven gaan ze weer naar huis. Ze maken het niet te laat want de volgende dag is 
er weer een dag.                                                                                                                                                                           
Aan het eind van het jaar maakt het bestuur bekend wie de kampioen is.                                                   
Vorig jaar was dat Henk Schlüter (zie de foto). Hij was er erg blij mee. 
 
Jan Omvlee 

                    
 
Het bestuur maakt de uitslag bekend              De prijsuitreiking    
 

                       
 
De trotse winnaar                             Vlnr: De heren Omvlee, Postma, Schlüter, Omvlee,  
                                                               Van der Weerd en Schiphouwer. 
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Plaisir de Boules club Zuidbarge 
 
Het seizoen 2017-2018 werd als zeer warm ervaren en daar hebben we veel van 
genoten. De spanningen namen toe en de strijd vierde hoogtij. Tussendoor werd veel 
geoefend, waardoor: 
1. Ton Sassen met 643 punten (gemeten over 20 zittingen) 
2. Bep van der Velden met 642 punten 
3. Leen van der Velden met 632 punten zijn geëindigd. 
 
Evert Klinkenberg haalde het hoogste gemiddelde over alle bijeenkomsten: 34,22 
punten. 
 
Alleen: aan het einde van het seizoen moet er worden gewerkt. Voordat we kunnen 
spelen, moet er eerst worden geveegd. Daarna moet alles voor de winter worden 
opgeruimd. Dat hebben we samen met de woensdagclub geregeld. 
 
Op vrijdag 5 april 2019 startte Plaisir de Boules met haar seizoen 2018-2019, maar ... 
wat een verschil met het jaar ervoor. Koud en een beetje vochtig, want 's morgens 
regende het nog. 
Het deed niets af aan de animo: met frisse moed gingen we er weer tegenaan. 
We hoefden weinig te vegen en hebben vooraf samen met de woensdagclub de baan 
schoongemaakt en de tafels en stoelen buiten gezet. Het weer staat op nalevering, maar 
we wanhopen niet. 
 
P.J. de Haas 
 

   Werkoverleg 
 

   Even pauze 
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De Historische Werkgroep Zuidbarge 
 
In 2002 namen een aantal enthousiaste dorpsgenoten het initiatief tot de oprichting van 
de Historische Werkgroep Zuidbarge. Doel was het uitgeven van een boek over de 
geschiedenis van ons mooie dorp. 
Ton Reuvekamp was bereid om als schrijver te fungeren en de andere leden waren 
jarenlang bezig met verzamelen, interviewen en onderzoeken. 
In november 2011 was het zover dat het resultaat kon worden gepresenteerd. Een boek 
met als titel “Het Verleden Verlicht, 650 jaar wel en wee van de inwoners van 
Zuidbarge”. 
Sindsdien zijn er ruim 800 exemplaren verkocht. 
Er is echter nog een beperkt aantal in voorraad. Eigenlijk een must voor alle nieuwe 
inwoners. Voor € 25,- per exemplaar zijn ze verkrijgbaar bij Ton Reuvekamp, tel. 633858 
en Jan Omvlee, tel. 631365.  
Na het verschijnen van het boek bleek dat er voor een groot aantal foto’s geen ruimte 
was.  Daarom hebben we de facebookpagina Zuidbarge Toen en Nu opgericht.                                        
Vrijwel dagelijks plaatsen we daar foto’s op van mooie plekjes, huizen en bewoners van 
Zuidbarge en naaste omgeving. Een aanrader. 
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Even voorstellen – Joas en Natasja Hofstra 
 
 
Joas en Natasja Hofstra wonen sinds vorig jaar samen 
met hun poes Guus aan de Ericasestraat 122. 
Zij hebben het huis gekocht van Marjan en Wilbert 
Siebring.  
Joas en Natasja hebben veel geklust en zijn met ‘de 
laatste loodjes’ bezig.  
 
Waar woonden jullie hiervoor? 
Wij hebben 5 jaar in Meppel gewoond in een 
antikraakpand (bij doorvraag van de interviewer 
blijkt dit een voormalig monumentaal pand op een 
eilandje (!) in Meppel te zijn).  
 
Wat doen jullie voor de kost?  
Joas is leraar Burgerschap (Maatschappijleer op het MBO) in Emmen. Werd in het 
schooljaar 2016 docent van het jaar. Natasja is plm. 1,5 jaar geleden afgestudeerd als 
huisarts en is nu als zzp huisarts werkzaam in regio Emmen.  
 
Hebben jullie hobby’s? 
Beiden zijn nog druk bezig met het klussen in huis, maar Natasja hoopt straks meer tijd 
te hebben voor tuinieren. Verder is zij vaak degene die met leuke ideeën komt qua 
inrichting waarna Joas de schuur induikt en de uitdaging aangaat om dit van gebruikte 
materialen te maken. Zo zijn al heel wat originele ontwerpen ontstaan. 
Verder houdt het stel veel van reizen (hebben elkaar ontmoet in Moldavië) en hopen ze 
wat meer erop uit te gaan in hun leuke kajuitboot, die momenteel nog in de haven van 
Meppel ligt. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge?  
Joas en Natasja waren op zoek naar een vrijstaand huis in de buurt van Emmen en 
werden via een collega op dit huis gewezen. Na een bezichtiging waren ze al snel 
verkocht. Een heerlijke vrije locatie met veel bomen en de Rietplas bijna in de achtertuin. 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
In januari waren ze te vinden bij de nieuwjaarsborrel in Zuidbarge en later bij de 
paasbrunch in Erica. Ook waren zij vrijwilliger bij het Koningsdagfeest van de 
Oranjevereniging. Ze voelen zich erg welkom; nog voordat zij hier woonden, lagen er al 
diverse uitnodigingen in de brievenbus. Ook met buurtbewoners is er leuk contact. Zodra 
er iets meer rust is, willen ze zich ook wat meer gaan verdiepen in het verenigingsleven. 
Ze hebben het hier erg naar hun zin! 
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Oranjevereniging Zuidbarge en omstreken 
 
En dan is het ineens september en gaan we weer plannen maken voor het organiseren 
van leuke activiteiten in het nieuwe verenigingsjaar. Mede dankzij de vrijwilligers en 
sponsors is dit weer goed gelukt. 
 
Sinterklaas 
Op 24 november was het dan zover. Sinterklaas zou Zuidbarge verblijden met een 
bezoek. Het was een grote optocht, waarin ook Tuktuks meereden. Sint had veel Zwarte 
Pieten bij zich en de Roetveegpiet was ook meegekomen. Het was een vrolijke gezellige 
stoet op de Zuidbargerstraat. Er stonden veel kinderen met hun ouders en opa’s en 
oma’s langs de kant van de weg. Iedereen werd ruimschoots door de Pieten getrakteerd 
op pepernoten. 
 
Na de optocht verzamelde iedereen zich in het Dorpshuis, waar de kinderen in groepen 
werden verdeeld om samen met de Pieten mee te gaan voor een Zwarte Pieten 
belevingstocht. Op vier locaties in het dorp moesten de kinderen oefeningen doen om zo 
mee te maken wat een Zwarte Piet allemaal moet kunnen.  
Bij de molen moest je eerst via een trap naar een zoldertje en vanaf daar werden pakjes 
in een doos gegooid. Zo konden ze meemaken hoe een Piet pakjes in de schoorsteen 
gooit. 
Bij Gezienus Omvlee kon een gedicht worden gemaakt. De kinderen noemden een woord 
en Gezienus maakte daar een leuk gedicht omheen, dat later door Sinterklaas werd 
voorgelezen in het Dorpshuis. 
Op het erf bij Henk Nijhoff gingen de kinderen pony ’s borstelen, snoepjes geven en met 
ze lopen. Zo werd een beetje geleerd hoe het is om met Amerigo om te gaan en te 
verzorgen.  
Bij Tafel 16 konden de kinderen zien wat de Bakpiet allemaal moet kunnen en mochten 
ze een speculaaspop versieren en later mee naar huis nemen.  
 
De groepjes kinderen en ouders werden zo veel mogelijk met de Tuk tuks naar de 
verschillende locaties vervoerd. Sinterklaas ging intussen bij alle activiteiten kijken en 
daar werd warme chocolademelk en ranja uitgedeeld. 
Toen iedereen weer in het Dorpshuis was, werden de gedichten voorgelezen en deelde 
Sint aan iedereen een cadeautje uit. Moe maar voldaan gingen de kinderen weer met hun 
papa’s en mama’s mee naar huis.  
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Koningsdag 
De voorbereidingen voor Koningsdag begonnen dit jaar mooi op tijd. In de tent moest 
namelijk een andere keuken komen. Om hem goed te kunnen stallen, moet ie door de 
deur van het schuurtje passen. We hebben eerst rondgekeken op Marktplaats maar toen 
werd ons een hele goede degelijke keuken aangeboden. Een aantal vrijwilligers met 
gouden handen zijn er mee aan de slag gegaan. Nu hebben we een prachtige keuken, 
voorzien van een plankje om dingen op te leggen met verlichting en haakjes voor de 
handdoeken en de theedoeken. We zijn superblij met onze tentkeuken en hij kan nog 
jaren mee.  
De dinsdag na Pasen was het tijd om de tent op te bouwen. Er waren weer ruim 20 
vrijwilligers aanwezig om mee te helpen. Na een goed verzorgde lunch in het Dorpshuis 
stond de tent halverwege de middag klaar om ingericht te worden. Het is geweldig om te 
zien hoe hard er door iedereen gewerkt wordt om alles goed te laten functioneren.  Aan 
het eind van de dag stroomt er water uit de kraan, bier uit de tap en komt er licht van de 
lampen. Als dan later ook de tent versierd is en de koelkasten gevuld, zijn we trots dat 
dit weer gelukt is met heel veel dank voor de inzet van alle vrijwilligers.  
 
De vaste activiteiten zoals het feest van de Stichting Mooie Mensen en het volleybal- en 
jeu de boules toernooi werden heel druk bezocht en weer fantastisch georganiseerd.  
 

    
 
En toen werd het zaterdag. Koningsdag.  
Een toch wel bijzondere Koningsdag, omdat we ook het 70-jarig bestaan van onze 
vereniging gingen vieren. De vlag die dit jaar gehesen werd, is door een betrokken 
vrijwilliger aan de Oranjevereniging geschonken. We zijn hier heel blij mee. Er hangt 
weer een prachtige driekleur, met oranje wimpel in top! 
Helaas viel de regen met bakken uit de lucht toen het ochtendprogramma begon. 
Gelukkig kon dit het plezier van de aanwezige kinderen niet drukken. Het was dolle pret 
met de ballonnenman. Hij maakte allerlei figuren van ballonnen en de kinderen mochten 
ook meehelpen. Het was superknap dat ie zichzelf in een ballon kon stoppen! Na de 
voorstelling werd er genoten van de ranja en de cup cakes.  
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Inmiddels was het gestopt met regenen en de attracties werden één voor één het veld op 
gereden. We hadden, in verband met het 70-jarig bestaan, flink uitgepakt. Er was een 
Loopingbike, Swing kartbaan, Bungee Trampoline, Beatbox-karate-breakdance workshop 
en nog veel meer. Bij alle activiteiten stonden vrolijke vrijwilligers om alles in goede 
banen te leiden. Wat is het toch geweldig dat deze vrijwilligers zich spontaan aanmelden 
en zorgen dat de dag vlekkeloos verloopt. Bedankt voor jullie inzet! 
Het zonnetje kwam eerst aarzelend maar was toen volop aanwezig, waardoor het weer 
een hele gezellige en gemoedelijke drukte in de tent en op het veld was.  
 

  
 
 
 
En toen ..… tegen 17.00 uur nam 5th Wheel bezit van het podium. Een geweldige 
coverband die nummers uit de jaren 60, 70 en 80 fantastisch liet klinken. Iedereen in de 
tent was dolenthousiast en er werd volop gedanst en de teksten werden luidkeels 
meegezongen. En wederom was het nog lang gezellig in Zuidbarge. 
We kunnen terugkijken op een super Koningsdag in een super Koningsweek. 
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Oud papier  
De inzameling van oud papier is voor onze vereniging een aangename aanvulling op het 
budget, zodat we alle activiteiten kunnen blijven organiseren. Elke laatste 
zaterdagmorgen in de oneven maand wordt door vrijwilligers het papier opgehaald dat 
aan de straat of bij mevrouw Kalteren in de schuur gezet wordt. Om half 10 verzamelen 
we ons bij de containers die op het doodlopende weggetje aan het eind van de 
Rietlandenstraat richting industrieterrein staan. Ook wel bekend als ‘Hanebietershoek’. 
Dan gaan we met auto’s, trekkers en karren door het dorp en als alles ingezameld is 
gaan we nog even bij iemand koffiedrinken. Dus als er mensen zijn die graag mee willen 
helpen, je bent van harte welkom! 
 
Sponsors 
Ook in deze editie van de Dorpskrant willen we de inzet van de sponsors graag 
benoemen. De organisaties en bedrijven zijn van groot belang. Zonder hun bijdrage 
kunnen we deze geweldige activiteiten niet organiseren. Mede hierdoor is Zuidbarge een 
fijn dorp waar mensen gemoedelijk met elkaar samenleven. Heel hartelijk bedankt 
hiervoor! 
 
Wellicht zijn er bedrijven die de Oranjevereniging Zuidbarge graag willen sponsoren. In 
dat geval kunt u een e-mailbericht sturen aan ovzuidbarge@gmail.com of contact 
opnemen met een van onze bestuursleden om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.  
Ook vrijwilligers kunnen zich het hele jaar door aanmelden bij een van de bestuursleden 
of via het e-mailadres: ovzuidbarge@gmail.com. Er wordt dan sowieso contact 
opgenomen en overlegd met u hoe u als vrijwilliger ingezet zou willen worden. 
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit: 
Gerald Mulder – voorzitter 
Martine van Oosterom – penningmeester 
Erwin Hemme – secretaris 
Algemene Bestuursleden: 
Janet Dusseljee, Debbie Ruiter, Henk Brinkers, René de Vries, Ilse Lotterman. 
Debbie is ons dit jaar komen versterken in het bestuur en daar zijn we heel blij mee. 
Helaas heeft Annette Katerbarg afscheid genomen als bestuurslid, maar als vrijwilliger 
blijft ze actief voor onze vereniging. Annette, bedankt voor je inzet van de afgelopen 
jaren. 
 
Maar, lijkt het je leuk om in een dynamisch en gezellig team mee te helpen onze 
activiteiten te organiseren, dan ben je meer dan welkom in het bestuur. Je kunt hiervoor 
contact opnemen met één van de bestuursleden of een mailtje sturen naar 
ovzuidbarge@gmail.com  
 
We zijn ook te volgen via Facebook en onze website www.ovzuidbarge.nl 
Rest mij u, namens het bestuur van Oranjevereniging Zuidbarge & Omstreken, een fijne 
en zonnige zomer toe te wensen en we hopen u weer te zien bij een van onze 
activiteiten.  
 
Ilse Lotterman 
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Prijsvraag 
 
We gaan weer een donkere tijd tegemoet. Als deze dorpskrant verschijnt ligt de langste 
dag alweer een tijdje achter ons. Na de lange warme zomerdagen krijgen we weer koeler 
weer en wordt het vroeger donker. Tegen de kou kunnen we ons kleden en als het 
donker wordt doen we een lamp aan.  Ook buiten de deur zorgen we voor verlichting. 
Weet u bij welke woning welke lamp thuishoort?  
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Zoek de letters bij de nummers, vul deze hieronder in en lever de oplossing in bij  
Willy Stuulen, Zuidbargerstraat 82. Mailen kan ook: willystuulen@gmail.com 
Bij de algemene ledenvergadering heeft u dan misschien een prijs! 
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Maandagavond biljartclub 
 
Wij spelen meestal elk twee partijen op een avond. Daarbij worden de standen 
bijgehouden, hoeveel caramboles worden er gemaakt in twintig beurten. Over een aantal 
avonden wordt er dan een gemiddelde berekend. Uiteraard zijn er daarin verschillen.  
Degene die hierin ooit het hoogste bereikte, zelfs nog iets meer dan Henk Brinkman, 
was Jan Haveman. Met een vlotte stoot en een preciese beweging raakte hij bijna alle 
ballen. 
Naast zijn spel genoten we ook van zijn aanwezigheid. Een aimabele man met veel 
levenservaring en een goed gevoel voor humor. Helaas is hij overleden. Wij zullen hem 
missen. 
Op de foto zien we Jan, die even zijn spel onderbreekt voor een praatje met Gezienus 
Hilbrands. 
  

 
 
Gezienus missen we als speler al een aantal jaren. Zijn gezondheid liet ook deze sport 
niet meer toe. Ook hij was een prima biljarter. Aan zijn spel kon je zien, dat hij een 
technische man was. Caramboles via één of meer banden waren voor hem gewoon. 
 
We sluiten onze biljartavond steevast af met een spelletje “tien over rood”. 
Daarbij speelt de hele club om beurten. De bedoeling is om tien treffers bij elkaar te 
spelen, waarbij met de witte speelbal als eerste de rode bal moet worden geraakt en dan 
de gele. 
Bovendien moet dan de tiende nog “van los”, eerst moet de witte bal een band raken. 
Dit spel was Gezienus op het lijf geschreven. Zolang de club bestaat, is hij de enige die 
hierin in een enkele beurt slaagde. 
Onlangs is hij, als laatste van de clubleden van het eerste uur, overleden. 
 
Al met al heeft ons gezelschap nu een gemiddelde leeftijd van 78 jaar.  
Daar horen speciale kwesties bij. 
Zo is er niet altijd zekerheid of een bal wel raak was. Oren en ogen hebben weleens wat 
meer tijd nodig dan vroeger om iets waar te nemen, maar een herhaling is niet mogelijk. 
 

    Was ie net mis?       Of toch net raak? 
 
Om al te lange discussies te voorkomen hebben we als motto: bij twijfel krijgt de speler 
het 
Voordeel Van De Twijfel. 
 
Ernst Plak              
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Kinder van het plattelaand 
 
Wat hebt die kinder van het plattelaand toch ontzettend veul veur, 
Vergeleken bij die oet de stad, want daor woont zie immers deur an deur. 
Bij heur is allend de speulplaots bij de schoel en bij hoes op straot, 
mar op het plattelaand hebt zie ruumte, net geliek waor zie gaot. 
Zie doet wegkrupertie, blikspuit en aal zo wat meer 
en hebt gien enkele last van het autoverkeer. 
Zie trekt het veld in, gaot slotiespringen, voetballen en zo, 
De smerige sokken kregen de moeders kado. 
Kattekwaod oethalen, ij weet wal hoe dat met jongens vaak giet, 
gebeurde natuurlijk ok wal, maar vernielen dat deden zie niet. 
Je muuken ze hier ok niet wies, dat een poppie met de ooievaar kwam, 
Want ze vergleken het met een schaop, die kwam bij de ram. 
Of met een zwien, waor met men ging hen de beer, 
met een koe naor de bol en zo wat meer. 
Men ontwikkelt zuch goed, hier op het plattelaand 
En hebt van hiel veul dingen al vroo verstaand. 
Allend, zie praot Drens en dat vindt veul olders niet zo mooi meer, 
Die hebt liever dat zie “hoog” praot, zoas “mevrouw en meneer”. 
Mar plattelandskinder, blief maor trots op je eigen taol,  
Want dat “hoog” praoten wordt toch al verpest deur oes allemaol. 
Leer op schoel maor ”goed Hollands”, dan heb ik nog ien wens, 
Blief in hoes altied mar lekker praoten in het Drens. 
Dan kunt wij jullie in Zuudbarge het beste verstaon 
En kuj later wal is op “goed” Nederlands overgaon. 
 
Willem Garming 
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Volleybal- en Jeu de boules toernooi 
 

            2019   

Vrijdag 26 april werd er voor de zesde keer een sportieve strijd gestreden in Zuidbarge. 
Om zes uur klonk het startschot en begon het volleybal- en het Jeu de Boules toernooi. 
Dit jaar waren er 22 Jeu de Boulers en 10 volleybalteams die met elkaar de strijd aan 
gingen. Het was een mooie opkomst op deze zonnige lenteavond. De velden stonden er 
weer perfect bij, de netten en de belijning waren tot in de puntjes verzorgd met behulp 
van een aantal vrijwilligers. Na de spannende voorrondes werd om acht uur de finale 
gespeeld. Bij het volleybal waren de Halve Maantjes als eerste geëindigd en bij de 
Jeu de Boule was Jan van Dalfsen de winnaar. Nogmaals van harte gefeliciteerd! 
De prijsuitreiking was in de tent samen met een hapje en een drankje. Het was een 
mooie, gezellige en sportieve avond. Alle scheidsrechters, tellers en andere vrijwilligers 
bedankt! Wij hopen jullie volgend jaar weer te zien! 
 
Volleybal   Jeu de Boules 
1. Halve Maantjes   1. Jan van Dalfsen  
2. JVC    2. Gerard Bruning 
3. Kuifmezen            3. Evert Keen 
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Ouderengroep Zuidbarge 
 
Als eerste een oproep aan de Zuidbargers:  
WE HEBBEN DRINGEND NIEUWE LEDEN NODIG.  
Dit jaar vieren wij ons 40-jarig bestaan en willen ook heel graag het 50-jarig jubileum 
halen. 
 
Omdat we de afgelopen jaren helaas nogal wat leden hebben verloren door sterfte, heeft 
het bestuur verschillende verwoede pogingen ondernomen om het ledenaantal te 
verhogen. Helaas is dit tot op dit moment niet gelukt. 
Wat zou het jammer zijn, ook voor Zuidbarge, wanneer we moeten stoppen, want wat 
eenmaal weg is, komt NIET weer. 
Wilt u eens in uw kennissenkring of familie informeren of er wellicht belangstelling is om 
een van onze gezellige bijeenkomsten te bezoeken? Daarbij hopen we dan als bestuur 
dat dit goed in de smaak valt en ze zich vervolgens willen aansluiten bij de soos. 
Hopelijk kunnen we op deze manier de ouderensoos redden! 
 
Nog vragen? Neem gerust contact op met de volgende bestuursleden: 
 
Joke Kompier       tel. 631518 
Fenna Meijeringh  tel. 633599 
Hennie Westerhof tel. 631283 
Hillie Voors          tel. 634619 
 
Op de soosmiddagen van het afgelopen jaar hadden we weer een veelzijdigheid aan 
gasten/sprekers. Zo ontvingen we o.a. Hans Jalving, die meespeelde in de tv-serie 
Bartje; Lammy Boerhof, die met haar programma “vertellegies” het over gewone/leuke 
dingen had; Erik Bloeming, die vertelde over het Bargerveen en mevr. Hordijk, die het 
over haar voormalige werk voor het Luchthavenpastoraat had, waar ze met hele heftige 
situaties te maken kreeg (o.a. de ramp met de MH17). Interessante en leuke 
onderwerpen. 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst luisterde het duo Wilms en Wanders met muziek en 
sketches deze middag op en als afsluiting in de maand april hadden we weer de L.M.P. 
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eten bij de Rietplas.   
 
We zien terug op een goed jaar, met veel gezelligheid. 
 
Fenna Meijeringh-Katoen 
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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. 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Viola Nijland  
Penningmeester: Inge van Dijken  
Secretaris: Wendy Holewijn  
Contactgegevens: 
E-mail: esdalnieuws@esdalruiters.nl 
Locatie: Boerweg 9 Emmen 
Telefoon: 06-524 64 122 
 
Klusopa's: 
Wij zijn een vereniging waar eenieder zich met hart en ziel voor inzet. Dat 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. Helaas hebben wij het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal 
klusopa's als gevolg van ziekte en overlijden. Dit doet ons groot verdriet. Wij willen 
daarom graag gebruik maken van de kans om een oproepje te doen naar 
klusser/vrijwilligers die het leuk en gezellig vinden om eens in de veertien dagen van 
09:00 - 11:00 op dinsdagochtend ons team met klusopa's te versterken. Naast een 
heerlijke bak koffie en een gezellig praatje, wordt er gemoedelijk samengewerkt. 
Voorkomende klussen zijn bijvoorbeeld, snoeien van bomen en struiken, schilderen, 
vegen, kleine reparaties, technisch onderhoud. Wilt u deel uit maken van ons 
vrijwilligersclubje, dan kunt u zich aanmelden bij Viola Nijland (zie nummer 
bovengenoemd). 
 
Lessen & Accommodatie: 
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. U kunt naast het 
volgen van verenigingslessen met uw eigen paard, de rijbaan ook afhuren om met uw 
eigen instructeur/ instructrice les te nemen. Ook kunt u niet-lessend lid worden zodat u 
mee kunt doen aan wedstrijden etc.  
 

      
 
 



  2019 Dorpskrant van Zuidbarge 

36 
 

Niet alleen paarden.... 
Onze hal en het terrein er omheen wordt steeds vaker ingezet voor andere doeleinden. 
Zo hebben wij onlangs de hal beschikbaar gesteld aan een hondenvereniging zodat er 
een agility wedstrijd kon worden georganiseerd. Zelfs voor een familiedag is het een 
ideale locatie om iets leuks te organiseren. Zoekt u een locatie met kantine, toiletten, en 
voldoende ruimte voor sport & spel, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 
U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen.  
 
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 een 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 maandag, dinsdag en 
woensdag. Meer informatie vindt u op onze website www.esdalruiters.nl of de 
Facebookpagina. 
 
Op 11 juli werd het pony zestalteam van de Esdalruiters gehuldigd door wethouder van 
der Weide (Sport) voor het behalen van de titel Nederlands Kampioen tijdens de Hippiade 
in Ermelo augustus 2018. 
Deze dames hebben een keurige score behaald in de klasse M afdelingsdressuur en 
wisten daarmee het oranjelint op het Nederlands Kampioenschap KNHS te bemachtigen. 
Chapeau voor deze fanatieke amazones, te weten:  
Suzanne van Dijken 
Noa Pasveer 
Annika van der Tuuk 
Quincy van den Haak 
Nikita van den Haak 
Evita Prent 
Onder leiding van commandant: Viola Nijland 
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Toneelvereniging ,,Oes Vermaak’’  
Beste buurtgenoten en toneelliefhebbers, 
Het afgelopen toneelseizoen was een succesvol jaar met in februari vier keer een 
uitverkochte zaal. We speelden het blijspel ‘De Pette an de Pillen’ en aan de reacties van 
het publiek te zien was dit een groot succes. Ook omdat we al een tijdje met een vaste 
groep samen zijn, raak je natuurlijk op elkaar ingespeeld en dit enthousiasme straalt 
weer af op de zaal.  
Op dit moment zijn we hard bezig met de voorbereiding op het nieuwe toneelseizoen. Er 
wordt gezocht naar een leuk nieuw stuk en in september is het dan ook weer tijd dat we 
op de woensdagavonden bij elkaar komen om dit stuk in te studeren. Welk stuk het gaat 
worden, is ook voor ons nog een verrassing, maar hou de brievenbus en ook onze 
facebookpagina in de gaten! We zijn te vinden via 
https://www.facebook.com/toneelverenigingoesvermaak 
We hopen op weer een gezellig en geslaagd toneelseizoen en zien u als publiek graag 
weer bij één van onze uitvoeringen! 
Namens toneelvereniging Oes Vermaak, 
 
Edwin Moes 
 

 
 

 



  2019 Dorpskrant van Zuidbarge 

38 
 

Jeu de Boules club Zuidbarge 
 
Dit jaar zijn mijn vrouw en ik lid geworden van de jeu de boules club Zuidbarge. En dat 
ging niet eenvoudig. De ballotagecommissie moest erover beslissen. Gelukkig lusten 
enkele leden wel een Berenburg en dat heeft ons flink geholpen. 
Natuurlijk moesten wij ingewijd worden in de rituelen en gewoontes van de club. Een 
rooster van werkzaamheden werd ons aangereikt en wij moesten een aantal keren voor 
een “dikke” koek bij de koffie zorgen. Trouwens zoals iedereen, bij toerbeurt. 
Op woensdag om plm. 13.45 uur druppelen de leden binnen. Laatste nieuwtjes worden 
besproken en de nummertjes worden getrokken. 
De baancommissarissen hebben de banen aangeharkt en de lijnen getrokken. Om 14.00 
uur beginnen wij met het gooien van de eerste ballen en de aanmoediging en 
aanwijzingen klinken over de banen. 
Na 2 rondes is het dan weer tijd voor de laatste nieuwtjes onder het genot van koffie en 
die “dikke” koek. 
De derde ronde wordt meestal vrij snel gespeeld en dan is het tijd voor, wat ze bij het 
voetballen noemen, de derde helft of beter gezegd het drankje. 
Elke vereniging heeft te maken met lief en leed. Zo ook bij onze club. Helaas moesten wij 
dit jaar afscheid nemen van twee van onze leden. 
Aan het einde van de middag ruimen de baancommissarissen de banen weer op, de 
corveedienst heeft de stofzuiger weer in de kast gezet en eenieder gaat moe maar 
tevreden naar huis. 
Henk Renting. 
 
Natuurlijk moeten de winnaars nog even vermeld worden. 
Mina won de competitie met 755 punten, Evert werd tweede met 723 punten, Tinie en 
Annechienus hadden een gedeelde derde plaats met 694 punten. 
Het Bart Baas toernooi werd gewonnen, het zal niemand verbazen, door Mina met 65 
punten. Op de tweede plaats stond Hans met 63 punten. 
Klaas Nonkes 
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Biljartvereniging ‘Krijt uw topje” 
 
Door een misverstand was het pas eind juni tot mij doorgedrongen dat er een stukje 
voor de Dorpskrant moest worden geschreven. Met het warme weer was het flink zoeken 
naar inspiratie. Het voordeel is dat ik wel de laatste ontwikkelingen kan beschrijven.  
Het Dorpshuis gaat sluiten per 1 juli. Onze fietsen (voor sommigen schoenen, Solex of 
klompen) staan dan weer elke dinsdag onrustig te wachten tot ze de rit of wandeling 
naar Zuidbargerstraat 92 mogen afleggen.  
De laatste weken is dat overigens wel opletten, de eikenprocessierups heeft zich ook in 
Zuidbarge gevestigd.  
 
 

       
 
 
Om het seizoen 2018-2019 af te sluiten hebben we op vrijdagavond 28 juni bij het 
Dorpshuis gebarbecued. Vrijwel alle leden waren aanwezig. Henk moest werken (hij zat 
tot over zijn oren in het gres), Rolf is hopelijk als u dit leest weer helemaal hersteld, 
Willem vond zijn vakantie belangrijker en Simon was afgereisd naar Zeeland. Rond zes 
uur waren we (voor zover mogelijk) compleet. Speciaal voor deze gelegenheid was Ankie 
gestrikt om de bardienst te verzorgen. Dat heeft ze geweten, zweet voor de kop!  
Het eten was uitstekend verzorgd door slager Jellema, het smaakte goed en was dus ook 
op aan het einde van de avond. Fenjo had de leiding over de barbecue, hij verdeelde het 
eten in enkele porties. Hierdoor hadden we een viergangenmenu dat in een 
sterrenrestaurant niet had misstaan. 
 
 

       
 
 
Ondertussen had Ankie het druk met mineraalwater met of zonder prik, cola, bitter 
lemon, loodvrij en normaal bier en aan het einde een enkele Jägermeister.  
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Wat is er die avond besproken? Van alles, ook de eerdergenoemde eikenprocessierups 
kwam langs. Niet letterlijk, want bij ons Dorpshuis staan voornamelijk grote beuken.  
Die hebben tot nu toe gelukkig nog geen eigen rupsen. Sommige leden of hun 
gezinsleden hebben flink jeuk dankzij de haartjes van de rupsen.  
De muziek was ook goed verzorgd, een oplettende dorpsgenoot was verderop zijn nieuwe 
muziekinstallatie aan het testen. Verzoeknummers konden worden aangevraagd.  
 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij ouderen de dorstprikkel afneemt. 
Zoals iedereen worden ook de leden van onze vereniging ouder. Met de dorstprikkel zit 
het bij onze leden nog goed, we worden wel ouder maar zijn nog niet oud. 
 
Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 3 september. Zo rond 20.45 uur zal de biljartzaal 
van Dorpshuis het Hoefijzer weer langzaam vol stromen. 
 
Wim 
 
 
Op de afbeeldingen eikenprocessierupsen en een sfeerimpressie van de afsluiting van het 
seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie Taffijn training Coaching.pdf 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E R  Z I T  M E E R  I N  J E
D A N  J E  D E N K T !

Hoe goed  ken  j i j  jeze l f?
Welke  ta lenten  gebru ik  je  en 
welke  ta lenten  laat  je  onbenut?

Halteweg 54 ,  7825  TP  Emmen  |   M 06  46340513   |   ine@taf f i jn t ra in ing .n l   |   www.taf f i jn t ra in ing.n l

T A F F I J N
t r a i n i n g  c o a c h i n g

E R  Z I T  M E E R  I N  J E
D A N  J E  D E N K T !

Hoe goed  ken  j i j  jeze l f?
Welke  ta lenten  gebru ik  je  en 
welke  ta lenten  laat  je  onbenut?

Halteweg 54 ,  7825  TP  Emmen  |   M 06  46340513   |   ine@taf f i jn t ra in ing .n l   |   www.taf f i jn t ra in ing.n l

T A F F I J N
t r a i n i n g  c o a c h i n g

E R  Z I T  M E E R  I N  J E
D A N  J E  D E N K T !

Hoe goed  ken  j i j  jeze l f?
Welke  ta lenten  gebru ik  je  en 
welke  ta lenten  laat  je  onbenut?

Halteweg 54 ,  7825  TP  Emmen  |   M 06  46340513   |   ine@taf f i jn t ra in ing .n l   |   www.taf f i jn t ra in ing.n l

T A F F I J N
t r a i n i n g  c o a c h i n g



  2019 Dorpskrant van Zuidbarge 

40 
 

Wat is er die avond besproken? Van alles, ook de eerdergenoemde eikenprocessierups 
kwam langs. Niet letterlijk, want bij ons Dorpshuis staan voornamelijk grote beuken.  
Die hebben tot nu toe gelukkig nog geen eigen rupsen. Sommige leden of hun 
gezinsleden hebben flink jeuk dankzij de haartjes van de rupsen.  
De muziek was ook goed verzorgd, een oplettende dorpsgenoot was verderop zijn nieuwe 
muziekinstallatie aan het testen. Verzoeknummers konden worden aangevraagd.  
 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij ouderen de dorstprikkel afneemt. 
Zoals iedereen worden ook de leden van onze vereniging ouder. Met de dorstprikkel zit 
het bij onze leden nog goed, we worden wel ouder maar zijn nog niet oud. 
 
Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 3 september. Zo rond 20.45 uur zal de biljartzaal 
van Dorpshuis het Hoefijzer weer langzaam vol stromen. 
 
Wim 
 
 
Op de afbeeldingen eikenprocessierupsen en een sfeerimpressie van de afsluiting van het 
seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie Taffijn training Coaching.pdf 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019 Dorpskrant van Zuidbarge 

41 
 

Even voorstellen – de familie Winterman-Engelhart 
 

                                                                                                                                                  
Onder het genot van een drankje en een heerlijke koek 
komen we in gesprek aan de Zuidbargerstraat 35.  
Sinds juli 2018 zijn Maaike Winterman en Jeffrey 
Engelhart op deze plek neergestreken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Wij hebben een jaartje in het centrum van Emmen gewoond en daarvoor meerdere jaren 
in Breda. 
 
 
Waar zijn jullie opgegroeid? 
Jeffrey is geboren en getogen in Apeldoorn en Maaike in Raalte. Voor studie ging Jeffrey 
naar Groningen en Maaike naar Deventer. Het was in die periode dat we elkaar hebben 
leren kennen. Na een aantal jaar zijn we gaan samenwonen in Groningen. 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Jeffrey is ziekenhuisapotheker bij Treant in Emmen en Maaike is secretaresse bij Ambiq 
in Hoogeveen. Na de studie van Jeffrey volgde de specialisatie van 5 jaar in het 
ziekenhuis van Breda en daarna zijn we naar Emmen gekomen. 
 
Hebben jullie hobby’s? 
Maaike doet aan Barre (op ballet geïnspireerde training) en houdt van lezen. Jeffrey 
houdt zich graag bezig met fotografie en lezen. Samen kijken we graag naar een goede 
serie en zoeken we de gezelligheid op van familie en vrienden. 
 
Waarom hebben jullie voor Zuidbarge gekozen? 
Wij kwamen op de fiets door Zuidbarge en waren onder de indruk. Zo’n mooie 
woonomgeving en toch ook redelijk dicht bij Emmen, dat zochten we. Het is een goede 
keuze geweest, na een drukke werkdag is het heerlijk thuiskomen in Zuidbarge. Ook de 
gemoedelijkheid, saamhorigheid en activiteiten spreken ons aan. 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Al snel na de verhuizing werden we hartelijk verwelkomd met een bloemetje vanuit het 
Plaatselijk Belang. We hebben inmiddels een housewarming gegeven voor de nieuwe 
buren. 
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Vrouwenvereniging Zuidbarge 
 
Voor het volgende seizoen 2019/2020 denkt het bestuur weer een mooi 
programma te gaan verzorgen. Er is van alles te verwachten: muziek,  
interessante lezingen en ook avonden waarop we met elkaar iets gezelligs  
gaan doen. 
 
Er zijn natuurlijk leuke uitjes, die er gewoon in zullen blijven zoals een  
middag gezamenlijk uit met al dan niet iets sportiefs en een fietstocht  
met aansluitend een hapje eten.  
   

 
 
 
Verder hebben we met de Vrouwenvereniging Noordbarge al jaren een  
uitwisseling. Dit seizoen zijn we daar te gast en we zijn dan weer reuze 
benieuwd wat we kunnen verwachten op die avond, maar het is altijd 
heel gezellig. 
 
Op bijgaande foto is te zien dat er heel serieus een prachtig bloemstukje 
gemaakt wordt. Twee dames die er verstand van hebben gaven ons goede  
adviezen, zodat ieder met iets moois naar huis kon gaan. 
 
Thera Zondervan. 
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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 
 
KLIMAATVERANDERING 
 
Ja, ook de ijsvereniging uit Zuidbarge heeft met dit vraagstuk te maken. Wegens het 
uitblijven van de winter wordt er nu al enkele jaren op Hemelvaartsdag een fietstocht 
georganiseerd. En het aantal deelnemers neemt elk jaar toe. Dit jaar waren er al 17 
deelnemers voor deze gezellige tocht. Aan deze tocht gaan vele voorbereidingen vooraf 
en moeten er keuzes gemaakt worden. Eén bestuurslid (ik noem in dit stukje geen 
namen, zou wat flauw zijn) leek het een goed idee om de route met de auto uit te zetten. 
Dit haalde de stemronde niet helaas, dus moest er toch gefietst worden om de route uit 
te zetten. Maar goed, wel op een verantwoorde manier natuurlijk. Dus een bestuurslid 
nam de elektrische fiets, zeer duurzaam dus, maar ook dit kostte de nodige problemen. 
De fiets wilde namelijk niet opladen en na wat gedoe was het toch gelukt en kon op 
maandag de route op de fiets worden uitgezet door het bijna voltallige bestuur. Echter er 
was nog veel overleg nodig om tot deze route te komen. Eén van de deelnemers, een 
veelvuldig fietser, meende toch dat de route te lang was en na een stemming binnen het 
bestuur werd de route ingekort. Mede omdat één van de deelnemers zich zorgen maakte 
of hij wel genoeg blokjes had in zijn scherm van de elektrische fiets om de route te 
volbrengen. Maar goed, onder wat gemor en gemopper werd de route uiteindelijk 
verreden en geëvalueerd bij één van de deelnemers thuis, alwaar de koffie nog niet klaar 
stond, aangezien deze vrouw des huizes één van de bestuursleden en zijn fietskunsten 
goed kent en gezien de vooraf gekozen route nog niet thuis had verwacht. Dus u 
begrijpt, zo’n fietstocht voorbereiden is niet zomaar wat. We hopen dan ook dat we deze 
winter weer gewoon kunnen schaatsen en ons kunnen beperken tot het uitdelen van 
knakworst en chocolademelk. Tot zover het jaarverslag van de ijsvereniging van 
Zuidbarge. Binnenkort zal er wel weer een keer contributie worden geïnd, want door al 
deze activiteiten raakt de bodem van de kas in zicht. 
 
Met vriendelijke groet,  
Hessel Doornbos, bestuurslid. 
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IJsvereniging Nooitgedacht 
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Klaverjasclub Zuidbarge 
 
Het seizoen 2018-2019 is weer omgevlogen en zoals altijd was het weer reuze gezellig 
en een volle bak met trouwe leden. 
Dit jaar mochten we vijf nieuwe enthousiastelingen begroeten zodat ons ledental nu 30 
personen bedraagt en natuurlijk kunnen we altijd op onze trouwe Derkje de Vries 
rekenen, die als reserve lid uitkomst biedt als we een kaarter tekort hebben. 
Spanning was er weer volop dit seizoen. 
Willemien Berenschot heeft bijna het hele seizoen constant op de 1e plaats gestaan, 
maar op 7 maart veranderde de situatie. Jos Matijsen en Leen v. Velden namen een 
enorme sprint met rond de 4500 punten en dat was voor Willemien niet meer in te halen. 
Leen stond steevast op een 4e of 5e plaats maar door die sprint werd Willemien van de 
troon gestoten. Leen werd 1e en nam zelfs nog Jos te grazen die daardoor 2e werd. 
Leen heeft gestreden en overwonnen en ging met de wisselbeker en de eer naar huis. 
 
TOP VIJF 
1e plaats Leen v. Velden             46973 punten    
2e    "     Jos Matijsen           46783      " 
3e    "     Willemien Berenschot   46393      " 
4e    "     José Landhuis             45461      " 
5e    "     Jan Berenschot          44760      " 
 

     
 
MEESTE DOORMARSEN 
1e  plaats Leen v. velden             16 stuks  
2e     "      Jan Meyer                    10     " 
3e     "      Willemien Berenschot      9     " 
4e     "      Annie Matijsen                9     " 
5e     "      Mieke Niessen              9     " 
 
HOOGSTE AANTAL PUNTEN IN EEN RONDE 
Alie Bolsenbroek 1809 punten 
Alie v.d. Haven  1708      " 
Piet Rabouw         1651      " 
Piet Jansen          1651      " 
Aaltinus Tyink         1650      " 
 
HOOGSTE AANTAL PUNTEN OP EEN AVOND 
Leen van Velden                             4533 punten 
Jose Landhuis                                4376     " 
Janny Bais                                     4290     " 
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NET GEEN TOP VIJF PLAATS 
Grietus Tibbe                                   43955 punten 
Ton Bais                                          43318     " 
 
NET GEEN TOP PLAATS 
Tiny v. Dalfsen                                 42893 punten 
Koos Hettinga                                 42886     " 
 
TUSSENPLAATS 
Jan Omvlee                                      42386     " 
Mien Tibbe                                       42284     " 
Bep v. Velden                                   42125     " 
Henny Timmer                                 41822     " 
 
 
PERSOONLIJK RECORD 
Rien van Boven                                1552 punten 
Ge Jansen                                       1539      " 
Elly van Boven                                  1513      " 
Jan van Dalfsen                                 1502      " 
Trijn Pater                                   1479      " 
Evert Klingenberg                              1440      " 
 
DE GROOTSTE INZINKING VAN DE AVOND 
Elza Omvlee en Kina Prins haalden in een ronde slechts 395 punten. 
Het vermelden waard, want dat is in de geschiedenis van de klaverjasclub nog nooit voor 
gekomen. 
 
Met dank aan onze vrijwilligers Derkje de Vries en Eline Bosman. 
 
We beginnen weer met een frisse start op donderdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur 
in ons Dorpshuis, iedere 1e  en 3e donderdag van de maand. 
Tot ziens! 
 
Mieke Niessen 
Rietlandenstraat 11 
Tel: 0591 630783 
Email: miekniessen@hotmail.com 
 
 

  Bloemen voor Mieke (helaas is Henny Timmer een beetje verstopt) 
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Tafeltennisclub Zuidbarge 
 
Eindelijk zit ik een stukje te schrijven voor de dorpskrant van Zuidbarge. 
Ankie heeft schijnbaar de hoop nog niet opgegeven om voor de dorpskrant een stukje te 
laten schrijven over de tafeltennisclub alhier. 
Er is al vaker een poging gedaan om iemand anders dit te laten doen maar daar is het bij 
gebleven en daarom ben ik zelf maar in de pen geklommen om de oproep uit te voeren. 
 
Het weer is inmiddels wat minder warm geworden en onze fietsen hebben daardoor de 
rust die ze verdienen. Er is eigenlijk niet een aanleiding om voor onze club reclame te 
maken, maar af en toe iets van je laten horen, is denk ik wel eens goed en je weet nooit 
wat hieruit kan groeien in de zin van nieuwe leden. 
Het ledenaantal is al jaren zeer stabiel en ook de opkomst voor de onderlinge wedstrijden 
geweldig. Op dit moment hebben we elf leden waarvan één dame en dat zouden we 
graag anders zien. Ik moet wel zeggen dat de enige dame voortreffelijk mee draait in de 
top van de competitie. Dus dames schroom niet om mee te doen, het is een prachtige 
sport wat veel plezier geeft en een goede beweging om af te vallen!  
 
We spelen elke woensdagmiddag van twee tot plusminus vier uur. We spelen in het 
dorpshuis waar we een mooie ruimte tot onze beschikking hebben met daarbij twee 
prachtige originele wedstrijdtafels om flink te keer te gaan.  
 
Wat de financiën betreft hebben we niet te klagen want de koffie kost maar één euro per 
kop met daarbij een lekkere koek die we zelf bij toerbeurt meenemen. Een keer per 
seizoen betalen we plusminus twaalf euro voor o.a. de zaalhuur. Mochten de financiën 
een te groot bezwaar worden, is er vast een oplossing voor te vinden. 
 
Met vriendelijke groeten Annechienus 
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WhatsApp-groep Buurtpreventie Zuidbarge   
  

          
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Plaatselijk belang in 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 ten 
behoeve van 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 103 Zuidbarger leden. 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. Vanaf 
juni 2018 tot juni 2019 zijn er 19 zaken gemeld, variërend van loslopende huisdieren, 
vermiste voorwerpen tot en met verdachte personen en gepleegde inbraken.  
Het begrip 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 zetten. We hopen dat alles tezamen 
bijdraagt aan een prettige en veilige woonomgeving.  
Als ook u lid wilt worden dan kun u zich melden bij Plaatselijk Belang. Zij kunnen u 
doorverwijzen naar een beheerder van de WhatsApp-groep. Zo nodig zal op basis van 
een face-to-face treffen een nieuw lid worden toegevoegd, dit om de groep betrouwbaar  
en solide te houden.     
 
 
 
Advertentie Beuker.pdf 1/2 
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Kerstbelevingstocht 2018 
 
Emmen - Rond de 1400 mensen hebben zaterdagavond 22 december 2018 deelgenomen 
aan de kerstbelevingstocht in Zuidbarge. Dit aantal was boven verwachting. Opnieuw 
werkte het weer fantastisch mee. 
Als organisatie hebben we veel complimenten gekregen en positieve geluiden van de 
bezoekers gehoord. Veel mensen zouden graag zien dat we volgend jaar weer een 
kerstbelevingstocht houden, maar dat zit er niet in. Misschien organiseren we over vier of 
vijf jaar weer een tocht. 
Tijdens de wandeling van vijf kwartier werd het kerstverhaal in dit oud stukje Emmen op 
meer dan vijftien plekken uitgebeeld. Daarnaast waren er een aantal scenes waarin de 
bezoekers vanuit verschillende oogpunten konden kijken hoe Kerst, het feest van vrede 
en licht, gevierd wordt. Deze scenes gingen over menselijke thema’s, zoals erbij horen, 
een plek vinden, angst, moed, loslaten en opnieuw beginnen. Het was het verhaal waarin 
de bezoekers te horen kregen hoe God onder de mensen komt. 
De bezoekers aan de tocht stapten in groepjes onder leiding van een gids het 
kerstverhaal binnen. Parkeren kon op het weiland van Jaap Huizing en gestart werd aan 
het begin van de Rietlandenstraat. De route liep langs de Rietlandenstraat, de Zwaaikom 
en terug via de Halve Maanweg. Onderweg konden de deelnemers luisteren naar enkele 
midwinterhoornblazers. Aan het einde van de route stond er in de schuur van Henk 
Nijhoff voor de deelnemers warme chocolademelk klaar en konden ze genieten van 
livemuziek. De organisatie van de kerstbelevingstocht was in handen van de Protestantse 
Kerk Emmen-Zuid, Plaatselijk Belang Zuidbarge en inwoners van Zuidbarge. De vorige 
kerstbelevingstocht werd vier jaar geleden in 2014 gehouden. 
 
Namens het organisatie Henk Brinkers 
 

       
 

      
                  

Overledenen 2018 - 2019 
 
 In het afgelopen jaar zijn overleden: 

• Charles Bolsenbroek (15 oktober 2018) 
• Fokke de Graaf (26 oktober 2018) 
• Arend Drenthen (29 oktober 2018) 
• Jan Westerhof (5 maart 2019) 
• Janny Zwiers-Snijders (8 juni 2019) 
• Jan Hummel (4 juli 2019) 
• Gerard Niessen (10 juli 2019) 



  2019 Dorpskrant van Zuidbarge 

50 
 

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 
 
De Emmer Courant  12- 6- 1945. 
TREINVERBINDING  MET  TWENTHE  EN  ZWOLLE  VIA  EMMEN. 
 
Over 3 of 4 weken hoopt men op heel bescheiden schaal weer met spoorwegverkeer te 
kunnen aanvangen, schrijft het Groninger “Vrije Volk”. Men zal dan met de 
herstellingswerkzaamheden zoover 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 herstelling van de bruggen te Nieuw Amsterdam 
en Ommen -die bij Zuidbarge is al weer klaar- zou een spoorwegverbinding Groningen-
Assen-Emmen-Mariënberg-Twenthe en Zwolle worden verkregen. 
 
N. v.h. Noorden 2- 1- 1960.  Halvemaanweg 7. 
BOERDERIJ  IN  ZUIDBARGE  IN  DE  AS  GELEGD. 
 
Vlam in de pan geslagen. 
 
Te Zuidbarge nabij Emmen is gisteravond omstreeks 6 uur een boerderij geheel in de as 
gelegd. De oude boerderij, die niet meer als bedrijfsperceel dienst deed, werd bewoond 
door twee gezinnen, van wie het hele meubilair in vlammen opging. 
 
De brandweer van Emmen rukte met groot materiaal uit en wist de twee nabijstaande  
boerderijen, die met riet bedekt waren, te behouden. De brand is ontstaan omdat bij een 
der gezinnen bij het patat frites bakken de vlam in de pan sloeg. Het vuur greep zo snel 
om zich heen, dat in zeer korte tijd de gehele boerderij een vuurzee was. 
 
Uit een bij de boerderij staande schuur, die eveneens verbrandde, wist men nog tijdig 
een viertal varkens te redden. De verzekering dekt de schade. 
 
Emmer Courant  7- 9- 1964.  Rietlandenstraat  23. 
BRAND  VERWOEST  BOERDERIJ  IN  ZUIDBARGE  VOLKOMEN. 
 
Gezin naar de kerk, op dochter na. 
 
Te Zuidbarge bij Emmen is zondagmorgen een kleine boerderij door brand volkomen 
verwoest. Van de inboedel heeft men vrijwel niets kunnen redden. De eigenaar, de heer 
E. Oldengarm was tegen brand verzekerd. 
 
Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Op het moment dat de brand uitbrak was alleen 
een dochter thuis. De rest van het gezin was naar de kerk. Niet onmogelijk is, dat 
kortsluiting de oorzaak was.                                                                                                                                                                          
De brandweer van Emmen was vrij spoedig aanwezig, doch op dat moment sloegen de 
vlammen al aan alle kanten uit de oude boerderij. De grootste zorg besteedde de 
brandweer eerst aan het nat houden van de rieten daken van omringende boerderijen, 
die op slechts korte afstand stonden. Toen de vuurhaard was bedwongen, kon de balans 
worden opgemaakt. Het bleek dat op een geldkistje en een kast met kleren na de 
volledige inboedel verloren was gegaan. Gelukkig bevond zich geen koren in de schuur. 
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