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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 
 
We maken een bizarre tijd mee! Als gevolg van het coronavirus is het verenigingsleven 
vanaf half maart volkomen stil komen te liggen. De feesten met koningsdag en het 
bevrijdingsfeest konden niet doorgaan. De teleurstelling bij onze Oranjevereniging en 
andere organisatoren is erg groot. We hopen de schade het volgend jaar in te kunnen 
halen. Veel hangt af van de ontwikkelingen op geneeskundig gebied. Op korte termijn 
zien we geen veranderingen. Voorlopig is het dorpshuis dicht, in ieder geval tot 1 januari 
2021. Het is ondoenlijk de 1.50 meter afstand in acht te nemen. Bovendien behoren de 
beheerders grotendeels tot de risico groep van 70+. 
 
Het project verkeersveiligheid is inmiddels zo goed als afgerond. Nu de weggebruikers 
nog! Ik ben bang dat het nog wel even duurt voordat we daar helemaal tevreden over 
kunnen zijn. Er komt waarschijnlijk nog een derde smiley bij. 
 
Tegelijk met het verschijnen van deze dorpskrant wordt een nestkastje verstrekt aan 
ieder huishouden in ons dorp. Als u het nestkastje voor de winter ophangt bestaat de 
kans dat mezen erin trekken. Het is niet afdoende, maar we hopen hiermee toch de 
overlast van de eikenprocessierups wat tegen te gaan. Hang de nestkastjes aan de 
schaduwkant van de boom om oververhitting door zonnestralen te voorkomen. De 
noordoost kant is wat dit betreft optimaal. Minder steen in onze tuinen en insect-
vriendelijke beplanting willen ook helpen om de natuurlijke vijanden van dit plaagdier te 
huisvesten. 
 
We hebben het voornemen om op drie goed bereikbare plaatsen een AED op te hangen. 
Deze AED’s zijn 24/7 beschikbaar; zo’n apparaat kan alleen door een gekwalificeerde 
hulpverlener worden gebruikt. In noodgevallen beschikt deze persoon over de pincode 
waarmee de omkasting kan worden geopend. De hulpverlener wordt door de 
alarmcentrale geïnstrueerd. Dus niet zelf de kast openbreken, maar 112 bellen! De AED 
in het dorpshuis blijft ook beschikbaar, maar deze is alleen te bereiken als het dorpshuis 
niet op slot is. 
 
Ook in dit nummer stellen een aantal nieuwkomers in ons dorp zich aan u voor. Andere 
nieuwkomers vragen zich misschien af waarom zij er niet in staan. Meestal zijn er 
beduidend meer mutaties. De redactie van dit blad vindt dat het karakter van de 
dorpskrant te veel verandert als we iedere nieuwkomer zouden vragen om zich in dit blad 
voor te stellen. De keuze van de geïnterviewden is volstrekt willekeurig. Niettemin zijn 
alle nieuwkomers van harte welkom! We nodigen jullie graag uit om bij één van onze 
verenigingen of bij andere gelegenheden je gezicht te laten zien.  
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 06-12515558 willystuulen@gmail.com 
Aart Katerbarg Algemeen adjunct 643330 a.katerbarg@home.nl 
Inus Jeuring  Grijs en groen 633654 inusjeuring@ziggo.nl  
 
Veel plezier bij het lezen van dit blad!  
 

  Tiddo
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Beheercommissie Dorpshuis ’t Hoefijzer 
 
Jaarverslag 2019-2020.  
 
De beheercommissie bestaat uit Henk Brinkers (voorzitter), Geert Mulder (secretaris), 
Bert Braamskamp (penningmeester), Janny Nonkes, Albert Stuulen en Annette Katerbarg 
(algemene zaken). 
 
Koos Hettinga is dit seizoen gestopt als beheerder. We bedanken Koos voor de vele jaren 
waarin hij zich als beheerder heeft ingezet voor het dorpshuis. 
Henk en Greet Wolken zijn er dit jaar bijgekomen als nieuwe beheerders. We zijn hier erg 
blij mee en wensen hen veel succes toe. 
 
We zijn dit seizoen niet verder gekomen dan vijf bestuursvergaderingen en hebben we 
een keer samen met het bestuur van Plaatselijk Belang vergaderd. Ook hebben we twee 
keer vergaderd met alle beheerders. 
 
Op de eerste zaterdag in januari was er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie, met de   
lekkere rolletjes en kniepertjes, gebakken door een paar vrijwilligers. Een 
nieuwjaarsborrel ontbrak ook niet, evenals de hapjes. Het was een gezellige middag. 
 
Een deel van de beheerders heeft de cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) 
gevolgd. Op dit moment zijn alle beheerders voorzien van het IVA-getuigschrift. 
 
Het bestuur was druk bezig met de voorbereiding van de vrijwilligersavond in maart. Er 
was al een buffet en entertainment geregeld. Er was extra ingekocht voor de 
toneelavonden die in maart geweest zouden zijn. Echter het inmiddels beroemde corona- 
virus gooide roet in het eten. 16 Maart waren we genoodzaakt om het dorpshuis te 
sluiten en op dat moment vielen al onze activiteiten stil tot nader orde; vooralsnog in 
ieder geval tot 1 januari 2021. 
 
We begonnen dit jaar net als alle andere jaren. Het dorpshuis was redelijk goed bezet. En 
we draaiden tot alle tevredenheid. Grote investeringen of bijzonderheden waren er niet 
echt. 
Soms stopt er een beheerder of vrijwilliger (schoonmaker). Maar het is toch ook mooi dat 
zich dan steeds weer nieuwe beheerders of vrijwilligers aanmelden. Wat zouden we 
zonder hen moeten.  
We willen hierbij alle vrijwilligers en beheerders bedanken voor hun inzet van het 
afgelopen seizoen.  
 
We hopen dat het volgende seizoen 2020-2021 geen coronabeperkingen kent en we weer 
als vanouds kunnen functioneren. Zeker niet met de beperkende 1.50 meter 
afstandsregel die nog geldt op het moment dat ik dit verslag schrijf.  
 
Namens de beheercommissie Geert Mulder. 
 
 

Kalender 
 
22 augustus 2020 Drentse Molendag - geannuleerd 
12 en 13 september 2020 Open Monumentendag 
21 november 2020   Aankomst Sinterklaas 
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Even voorstellen – de familie Klok
 
In de woonkeuken aan de grote keukentafel praten we 
onder het genot van een kop koffie met Marcel en Cynthia 
Klok. Ze wonen vanaf maart 2020 met hun dochter 
Lyenne van een jaar aan de Zuidbargerstraat 110. Marcel 
heeft de woning zeer grondig onder handen genomen en 
is nog steeds druk in de weer met aanpassingen. Tot 
voor kort woonden Jan en Klaasje Hummel in dit pand. 
De kapsalon aan de straatzijde wordt nog steeds gerund 
door hun dochter Lucilia Hummel. 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Cynthia is opgegroeid in Dalen en Marcel in Emmer-
Compascuum. Vanaf 2011 hebben ze aan het 
Mezenveld in de Rietlanden gewoond. 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Marcel heeft een installatiebedrijf. Cynthia is leerkracht aan de OBS 
Meester Vegter school. 
 
Welke hobby’s hebben jullie? 
Cynthia houdt van salsa dansen en tuinieren. Marcel rijdt graag op de motorfiets. 
Daarnaast doet hij veel klussen in en om het huis. Vooral de laatste tijd schiet het 
motorrijden er wat bij in. 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge? 
We waarderen de landelijke omgeving, de gemeenschapszin en het eigen karakter van 
het dorp Zuidbarge. Toch zijn vrijwel alle voorzieningen dichtbij huis. 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt in de buurt? 
Een week nadat we hier kwamen wonen brak de Coronacrisis uit. We zijn daardoor nog 
niet veel verder gekomen dan onze naaste buren en overburen. 
 
Nog iets te wensen in Zuidbarge?  
Laten we hopen dat we als dorpsgemeenschap de draad weer gauw kunnen oppakken! 
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Grijs en Groen 
 
Grijs en Groen is een belangrijk aandachtsgebied voor ons als bestuur van Plaatselijk 
Belang Zuidbarge. Over al het grijs en groen in onze wijk hebben wij regelmatig contact 
met de gemeente in de vorm van een “uitvoeringsoverleg”. Aan dit overleg nemen wij als 
Erkende Overleg Partner (EOP) deel, maar natuurlijk ook een afvaardiging van de 
gemeente met Grijs en Groen in de portefeuille. In het algemeen kunnen we stellen dat 
de betreffende medewerkers van de gemeente ons zeer efficiënt op weg helpen. 
Uiteraard binnen de (financiële) kaders die hiervoor gesteld zijn. Met andere woorden; 
wij krijgen niet alles voor elkaar wat wij graag willen! 
 
Een jaarlijks terugkerend onderwerp is de afvoer van het blad van de bomen. In de 
herfst tot aan medio december mag het blad in de bermen en op een aantal aangewezen 
verzamelplaatsen gestort worden. De ervaring leert ons dat naast het blad ook ander 
tuinafval (o.a. takken) gestort wordt. Ons is al meerdere keren gevraagd dit niet meer te 
doen. Dus bij deze het verzoek doorgegeven aan alle inwoners van Zuidbarge. Tip hierbij 
is nog om het blad niet tegen de bomen aan te storten. Het blad wordt namelijk 
machinaal verwijderd en hierbij kunnen de bomen dan beschadigd worden. 
 
Een lang lopend verzoek van ons aan de gemeente is de aanpak en onderhoud van de 
jaagpaden van het Oranjekanaal. Een aantal jaren geleden is het kanaal uitgebaggerd en 
zijn de jaagpaden deels opgeknapt. Bij het uitbaggeren heeft de uitvoerende partij echter 
zoveel schade toegebracht aan de walkanten dat de bomen geen houvast meer hebben 
en uiteindelijk in het kanaal zullen vallen. Hiervoor zien wij graag een oplossing. 
Daarnaast is het onze wens dat de jaagpaden langs het hele kanaal aangepakt worden 
zoals dat ook in de Zwaaikom en aan de kant van de molen van de brug in de 
Zuidbargerstraat is uitgevoerd. Hiervoor hebben wij in 2018 een voorstel tot herinrichting 
van de jaagpaden ingediend bij de gemeente maar helaas heeft dit tot op heden nog 
geen vervolg gekregen. Tegelijkertijd hebben wij ook gevraagd of er een oplossing is 
voor het vele eendenkroos in het kanaal. De gemeente en de provincie hebben hierover 
contact gehad, maar ook dit heeft nog niet geleid tot een gewenst resultaat.  
 
Er zijn maatregelen genomen met betrekking tot de verkeersveiligheid. Er zijn 2 digitale 
verkeersremmers (de zogenaamde Smileys), afbeeldingen van “30 km” op de straat en 
herhalingsborden 30 km geplaatst. De locatie van de smileys wordt periodiek gewijzigd. 
De metingen vanuit de smileys tonen geen grootschalige positieve verandering van het 
rijgedrag van de autobestuurders. De gemiddelde snelheid vanaf het begin van de 
metingen bedraagt op de Zuidbargerstraat 48 km/uur en op de Rietlandenstraat 43. De 
maximale snelheid gemeten in deze periode op de Zuidbargerstraat is 128 en op de 
Rietlandenstraat 73. 96 % van de bestuurders houdt zich niet aan toegestane snelheid. 
Met de gemeente is er over handhaving gesproken, maar het blijkt dat er niet 
gecontroleerd wordt op 30 km wegen die niet als zodanig zijn ingericht. Overigens zal bij 
eventuele handhaving onze postbode in Zuidbarge het ook heel erg druk krijgen…. 
 
We weten allemaal dat 30 km op de Zuidbargerstraat wel erg langzaam is, maar 70, 80, 
90 of zelfs over de 100 km/ uur kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.   
 
Overige zaken die nog op de agenda van het uitvoeringsoverleg staan: 
 
> Het opnemen van de Rietlandenstraat in de strooiroute; 
> Reparatie/vervanging loopbrug over de Hondsrugweg (Zwaaikom);  
> Slechte staat van onderhoud op diverse plaatsen in het fietspad langs de   
   Zuidbargerstraat; 
> Het afvlakken van de bermen t.b.v. verbeterde waterafvoer van de straten. 
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   Zuidbargerstraat; 
> Het afvlakken van de bermen t.b.v. verbeterde waterafvoer van de straten. 
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Mochten jullie als inwoners van Zuidbarge ideeën en/of opmerkingen hebben binnen dit 
aandachtsgebied dan horen we dit graag zodat we het kunnen meenemen in het overleg 
met de gemeente. Bij constatering van een probleem in het openbaar gebied m.b.t. Grijs 
en Groen kun je dit ook zelf melden bij de gemeente. De kortste weg hiervoor is de 
“BuitenBeter” app. Je dient je na het downloaden éénmalig te registreren en je kunt een 
probleem direct melden bij de gemeente. Werkt eenvoudig en efficiënt.  
Vragen en opmerkingen over groen en grijs kunnen worden gemaild naar 
info@zuidbarge.nl 
 
 
 
Burgerhulpverlening 
 
Als iemand een hartstilstand heeft dan wordt de overlevingskans vele malen groter als er 
binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) wordt ingezet. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken 
opdrachten helpt bij het reanimeren. Omdat het meestal langer duurt voordat de 
ambulance er is, is het dus van levensbelang dat er voldoende AED’s en vrijwilligers in de 
buurt zijn. Dit is dan ook de reden dat er drie AED’s in Zuidbarge zijn geplaatst.   
    
Bij een telefonische 112 melding van een (mogelijke) hartstilstand worden door de 
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en 
wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem stuurt 
via een SMS bericht burgerhulpverleners naar het slachtoffer toe. Een aantal gaan 
rechtstreeks en beginnen met reanimeren en een aantal krijgen de opdracht om een AED 
mee te nemen. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een 
AED aanwezig is. 
 
Je kunt burgerhulpverlener worden als je 18 jaar of ouder bent en in de afgelopen twee 
jaar één van deze trainingen hebt gevolgd: 
 
• Een basis- of herhalingscursus reanimatie 
• Een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of EHBO’er 
• Een reanimatietraining voor je beroep of studie (bijvoorbeeld arts, brandweer of 
          politie) 
 
Aanmelden als burgerhulpverlener kan via HartslagNU.nl. Hier vind je ook alle verdere 
informatie.  
Burgerhulpverlener worden? Kijk op de website Zuidbarge.nl naar de mogelijkheden. 
Eénmalig kunnen wij namelijk een gratis basiscursus reanimatie aanbieden. 
 
Locaties AED: 
- De Trans Zuidbargerstraat 12 
- Fam. Klasen  Zuidbargerstraat 63 
- Tafel 16  Zuidbargerstraat 44 
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Gemengd Koor Zuidbarge 
 
Wat een raar jaar is dit; 2020 zullen we niet meer vergeten. We hopen dat het goed met 
u gaat! 
 
Het jaar 2019 sluit ons koor - Gemengd Koor Zuidbarge - af met een kerstconcert voor 
De Zonnebloem. Dit vindt plaats in De Valkenhof. De toehoorders en de organisatie van 
De Zonnebloem zijn zo enthousiast dat men ons uitnodigt om in december 2020 weer te 
komen zingen. 
 
Vanaf november 2019 trekt de toneelvoorstelling Hendrik Groen door het hele land. In 
elke stad zingt een plaatselijk koor een paar oude liedjes in de voorstelling. En op  
8 februari 2020 in het Emmense Atlastheater is dat, u raadt het al, Gemengd Koor 
Zuidbarge. Er mogen slechts 15 zangers meedoen, maar het is voor hen een leuke 
ervaring om dit mee te maken. 
 
En dan wordt het maart ... We hebben nog twee repetities in dorpshuis ‘t Hoefijzer. 
Daarna sluit het dorpshuis en zitten we allemaal thuis. Het Drents Zangfestijn, 
georganiseerd door de Bond van Koren in Drenthe gaat niet door. Optreden in 
verzorgingshuis Heidehiem kan natuurlijk ook niet. 
Maar onze dirigent Marco Warta komt met een plan: we gaan repeteren via Skype. Dat 
heeft nogal wat voeten in de aarde. Velen hebben nog nooit iets met Skype, de beeld- en 
geluidverbinding, gedaan. Dus er wordt veel verzucht hoe dat nou weer moet, maar we 
helpen elkaar en uiteindelijk doen 29 van de 50 (!) koorleden mee vanaf de eerste 
Skyperepetitie op 7 april. Het is spannend, gezellig en we kunnen prima oefenen tot en 
met 30 juni. In augustus beginnen we er weer mee. 
 
Nu is het afwachten wat straks kan. Gaat het dorpshuis open? Mogen we samen zingen? 
Kunnen we optreden in De Valkenhof, voor De Zonnebloem en kunnen we het 
Najaarsconcert in ‘t Schienvat op Erica geven? We zullen het zien. 
 
Tot de volgende dorpskrant! 
 
Gerda van der Water, secretaris Gemengd Koor Zuidbarge 
 
Gemengd Koor Zuidbarge repeteert (normaal gesproken) in dorpshuis ‘t Hoefijzer in 
Zuidbarge op dinsdag van 14.15 - 16.30 uur. Dirigent is Marco Warta, aan de piano zit 
Tamara Boiko. Het repertoire bestaat momenteel (juli 2020) uit 28 gevarieerde lichte 
nummers in 7 verschillende talen; van Abba tot Verdi. In het koor zingen 50 mensen: 19 
sopranen, 17 alten, 6 tenoren en 8 bassen. Info: ger.water@ziggo.nl of 0591634555. 
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Creawichter 
 
Fair. 
Na een succesvol en geslaagde eerste Landelijke Fair in 2018 hebben we weer een 2e 
Landelijke Fair georganiseerd op zaterdag 7 september 2019. 
Er stonden ongeveer 45 kramen en er waren vele landelijke producten aanwezig. Een 
kleine greep hieruit: woon- en tuinaccessoires, cadeau-artikelen, diverse lekkernijen en 
nog veel meer.                                                                                                                                                          
Het Aole Volk kwam ook nog even langs met een gezellig optreden. Over de gehele dag 
kwamen er vele bezoekers en de kraamhouders waren weer zeer tevreden.  
 
 

    
 
 
Omdat de 2e editie ook weer succesvol was, waren we alweer begonnen met de 3e. Deze 
zou plaats vinden op 12 september 2020. Heel veel was al geregeld en er hadden zich 
alweer diverse kraamhouders gemeld. Maar helaas vanwege het coronavirus gaat deze 
3e editie niet door. Dit was wel een teleurstelling maar het heeft ons niet tegengehouden 
om alvast plannen te maken voor het volgende jaar. De datum ligt vast! Noteer maar 
vast in uw agenda: 
 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 LANDELIJKE FAIR ZUIDBARGE. 
 
 
Workshops. 
De eerste workshop bestond uit 2 avonden, te weten 9 en 16 oktober.                                                                                                
De 1e avond hebben we Dikke dames gekleid, onder begeleiding van Diana Bohr. Dit was 
nog niet zo eenvoudig en de avond was dan ook weer zo voorbij. 
 

        
 
De klei moest drogen en daarom kwamen we op 16 oktober weer bij elkaar en hebben 
we de dames geschilderd en gelakt.  
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Op 11 december was de 2e workshop en om in de sfeer te komen van de donkere dagen 
van december hebben we gezellig met elkaar een mooie kerststuk gemaakt, onder 
leiding van Evelien. 
Het werd niet een traditioneel stuk in een bakje maar op een plank zodat deze 
opgehangen kon worden. Ook deze avond was weer zeer geslaagd.  
 

     
 
De derde workshop was op 10 februari. We kwamen met 20 dames bij elkaar voor de 
workshop keramiek. Onder leiding van Ineke de Boer (Keramineke) en haar dochter 
konden we een schaal, vogeldrinkbakje of iets anders maken. Ze had diverse 
voorbeelden bij zich waaruit we konden kiezen. Met behulp van een mal werden de 
schalen gemaakt. Als je even op een mal moest wachten, kon je ondertussen een 
bloemetje maken. Op 26 februari kwamen we weer bij elkaar om onze creaties te 
glazuren; ze had een heleboel verschillende kleuren bij zich. Nadat alles was geglazuurd 
heeft Ineke alle schalen nog een keer meegenomen naar huis om alles nogmaals te 
bakken.  
Op 13 maart was het dan eindelijk zover en we konden onze creaties ophalen bij het 
dorpshuis.  
 

        
 
De 4e workshop was gepland op 1 april en we zouden dan een mooi paasstuk maken.  
Maar helaas moest dit, zoals vele activiteiten, worden afgezegd i.v.m. het coronavirus.                                                 
Door het coronavirus hebben we onze jaarlijkse afsluiting met een BBQ ook niet kunnen 
doen. Dit alles houden we nog tegoed! 
 
Gaandeweg dit seizoen hebben we afscheid genomen van 2 creawichter uit onze 
organisatie: Riena Ziengs en Rita Jeuring. Namens alle andere meiden heel erg bedankt 
voor jullie ideeën, inzet en gezelligheid! Daarentegen is Carla Holwarda ons team komen 
versterken; van harte welkom Carla!  
 
De Creawichter wensen jullie allemaal een fijne en gezonde vakantie en wij hopen dat we 
het volgende seizoen weer volop gezellige workshops kunnen organiseren. Het derde 
seizoen van de Creawichter zit erop en wat hebben we weer leuke dingen gedaan en 
gemaakt. 
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De Zuidbarger Senioren Gym 
 
De Zuidbarger Senioren Gym is een groep van 23 ouderen in de leeftijd van 64 tot 88 
jaar. 
Elke maandagmiddag om 15.00 uur wordt er gegymd. Wij zijn fitte ouderen, ook dankzij 
Krystyna die ons veel laat bewegen, geheugenspelletjes en balansoefeningen laat doen. 
Het is altijd een gezellig uur met na afloop koffie of thee.  
Er wordt dan heel wat bijgepraat over de toestand in de wereld.  En in het bijzonder die 
in Zuidbarge.  Ook onze lachspieren komen onder de koffie aan de beurt. Maar dit 
seizoen hebben we niet afgemaakt want het coronavirus zorgde ervoor dat we half maart 
abrupt moesten stoppen. Jammer!!! 
We missen de gym. natuurlijk allemaal, maar hopen in september weer gezond op te 
starten …… 
 
Susan Oldengarm  
 
 

      
 
De attributen liggen nu                   
ongebruikt in de kast 
 
    
 
 

         
 
Straks onze conditie weer bijspijkeren met fietsen en eten. 
 
 
 
                                                          



Hét signbedrijf 
voor al uw

professionele 
reclame-uitingen!

+31 (0)85 065 7470 | info@quickreclame.nl
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Stichting Molen Zeldenrust 
 
Door Jan Omvlee. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf (eind mei) zit de molen nog in de coronabeperkingen. 
Hij draait wel regelmatig maar bezoekers zijn niet echt welkom.                                                               
Daardoor valt er weinig te beleven. En wie niet veel meemaakt, kan ook niet veel 
vertellen.  
Om toch een bijdrage te leveren voor onze dorpskrant ben ik maar in het archief 
gedoken. Hier volgt een krantenartikel uit 1936.  
                                                
DE  MOLEN  VAN  ZUID-BARGE                                                                                                                                                                                      
Geheel gemoderniseerd. 
De korenmolen van de wed. J. Omvlee wordt volledig hersteld en gemoderniseerd. De 
oude houten wieken zijn vervangen door ijzeren van een stroomlijntype, waardoor 
volgens den bouwer, den heer Th. Bremer te Adorp een veel groter rendement wordt 
verkregen. ’n Zacht windje zal nog voldoende zijn om te kunnen malen.                                                                                                                                     
Wij hebben bij den oud mulder, den heer J. Oosting eens geïnformeerd naar de historie 
van de molen. De heer O. was zo welwillend ons het volgende mede te delen:                                                     
In 1857 was mulder Beins uit Emmen van plan ook een molen te bouwen in Zuid-Barge. 
Zelf had hij een nieuwe gebouwd, de oude zou dan hier komen.                                                                                       
’t Scheen dat de grondeigenaren aan hem voor dit doel geen grond wilden verkopen, wel 
aan ’n ingezetene, den heer R. Oosting, vader van onze zegsman.                                                                           
In elk geval, deze kocht de oude molen, een zg. grondmolen en bouwde die weer op op 
een terrein, iets ten Oosten van de straatweg. De straat bestond toen nog niet, evenmin 
was het Oranjekanaal gegraven, maar wel waren er 2 zandwegen.                                                                                                  
Aan de Oostelijke, waarvan een gedeelte nog bestaat, kwam de molen. De westelijke 
weg is later verhard, waardoor de brug over het Oranjekanaal in deze weg kwam.                                                            
De molen werd een stellingmolen, oorspronkelijk koren- en pelmolen.                                                             
De heer J. Oosting is zijn vader in ’t bedrijf opgevolgd. Daartoe wel gedwongen door de 
concurrentie van de stoommalerij te Noord-Barge, liet de heer Oosting later een nieuwe 
malerij bouwen, waarin een motor was geplaatst (1909). Eerst een benzine-, later een 
zuiggas motor moest in tijden van windstilte of van grote drukte dienstdoen.                                                                                                     
In 1919 verkocht de heer Oosting zijn bedrijf aan de heer J. Omvlee, die later een 
electromotor aanschafte.                                                                                                                                                          
Toen de heer Omvlee plotseling overleed, heeft zijn weduwe de zaak voortgezet, 
oorspronkelijk met behulp van ’n knecht. Thans zijn reeds 3 zoons in ’t bedrijf werkzaam.                                                        
Toen in ’t vorige jaar door een storm één der wieken bezweek, werd ook de tweede 
afgebroken en trachtte men met twee wieken te malen. Dit ging echter zeer gebrekkig, 
vandaar dat de eigenares besloot tot een algehele vernieuwing.                                                                                                               
Zo staat dan nu de bijna 80-jarige daar weer verjongd en verfraaid, in plaats van als 
zoveele oude dorpsmolens, voor de moderne tijd te moeten plaats maken door algehele 
slooping.  
                                                                                            (Emmer Courant 1936)   
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Vrouwenvereniging Zuidbarge 
 
Het seizoen 2019/2020 zijn we begonnen met een mooie fietstocht. 
We volgden een knooppuntroute van Westenesch, Oosterhesselen, 
Aalden, waar we de mooie open tuin hebben bekeken, Zweeloo en via  
Noord-Sleen weer terug. Tot slot hebben we heerlijk gegeten in het  
Restaurant van De Holdert. Ook vele dames die niet mee konden fietsen 
schoven gezellig aan. 
 
In oktober hebben we op uitnodiging een bezoek gebracht aan het  
Rietveldhuis, waar we heel hartelijk ontvangen werden met koffie. 
Na een rondleiding en uitleg hebben we een paar rondjes bingo gespeeld  
met bewoners. 
 
Om enkele avonden te noemen: er waren lezingen over uilen en andere  
roofvogels, over de werkzaamheden van Het Leger des Heils en we hebben 
verkeersles gehad met aansluitend een quiz.     
 
En toen kwam de coronacrisis. We hebben ons programma dus niet  
kunnen afmaken. En hoe we het nieuwe seizoen gaan invullen is nog niet 
bekend. Tot nu toe is het nog niet mogelijk om een programma te maken, 
maar zodra het kan gaan we ermee aan de slag. 
 
Thera Zondervan 
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Christelijke vrouwengroep Hedera 
 
Sinds 1 januari is onze christelijke vrouwengroep onder de paraplu van Passage de 
zelfstandige Christelijke vrouwengroep Hedera geworden. Hedera of klimop staat voor 
trouw en verbondenheid. Kortom wij zijn vrouwen met: Hart voor de samenleving, Oog 
voor de naaste, dichtbij en ver weg en Gevoel voor cultuur. 
Elke 3e dinsdag van de maand komen we bij elkaar in het dorpshuis ‘t Hoefijzer in 
Zuidbarge. Tot het coronavirus roet in het eten gooide, hebben we mooie avonden 
gehad. We begonnen begin september met een prachtige fietstocht naar camping De 
Vlinder tussen Schoonebeek en Coevorden, een stop met koffie en appelgebak. Hier was 
veel te zien. De enthousiaste gastvrouw liet zien dat ze creatief is op alle terreinen. De 
tuin, de hele camping zat vol onverwachte sporen van creativiteit, een prachtig plekje. 
In september was Wim de Groot bij ons om over zijn werk als geestelijk verzorger van 
het Emmer Scheper ziekenhuis te vertellen. Zo hebben we een avond met Dorcas gehad, 
inclusief een modeshow. We reisden door Oeganda met Ton Trompert, oud huisarts uit 
Sleen. We vierden samen Kerst en in januari was er de gezellige nieuwjaarsvisite bij 
Betsie Kroon. Daarna kwam Gesa Schulze-Fischer vertellen over Katharina von Bora, de 
vrouw van Maarten Luther. Een mooie avond. 
De creatieve knutselavond in februari met Ankie Hulst was een groot succes.  
En toen kwam het coronavirus. 
De rest van het programma: ons jaarlijks uitje, de culinaire avond en de avond met 
Roelof Keen en zijn vrouw moet nu wachten tot het volgend seizoen. 
In september zijn alle vrouwen welkom als lid, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. 
 
Hetty v.d. Kolk 
 

      
 

      
 



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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De bevrijding van Zuidbarge 
 
Op dinsdag 10 april 1945 bereikten de geallieerde troepen Noordbarge. Het was een 
onderdeel van de 1e Poolse Pantserdivisie.                                                                                                                                
Bij het Oranjekanaal konden ze niet verder want de Duitsers hadden de brug opgeblazen. 
’s Middags probeerden de Polen het kanaal over te steken en daarbij ontstond er een 
hevig vuurgevecht met de Duitsers.                                                                                                                                                                  
Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek hoe groot de ravage was. Er waren 18 
Duitsers en 2 Polen gesneuveld. Daarnaast bleken er 17 boerderijen en andere huizen 
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Bij het naderen van de geallieerden hadden de Duitsers de spoorbrug en de bruggen bij 
Meppelink en Kalteren opgeblazen. De spoorbrug was na een paar maanden hersteld.    
De vernielde brug in de Rietlandenstraat werd vervangen door een noodbrug, 
geconstrueerd door Bouwers. Deze heeft dienstgedaan tot 1949.   
 
 

      De noodbrug bij Kalteren. 
 
                                                                                                                                       
 
 
Bij Meppelink heeft tot 1954 een Baileybrug gelegen. Het station is helaas niet meer 
herbouwd.  
 

       De Baileybrug bij Meppelink. 
 
 
 
Op 20 en 21 april was er een groot bevrijdingsfeest in Zuidbarge. De Emmer Courant 
berichtte daar pas over op 24 juli. Waarschijnlijk vanwege een tekort aan papier en 
andere benodigdheden. 
 
Jan Omvlee     
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De onderduikers mogen tevoorschijn komen. 
Een karikatuur van meester Ligterink. 
V.l.n.r.  Mw. ten Brink, Salco, Jacoba Omvlee, Josef en Meier 

 
    

   
 
Bevrijdingsboog aan de Rietlandenstraat. 
 
V.l.n.r.: Achter: Wietske de Vries, Koba Renting, Hendrik Zwiers, Hendrik Nijmeijers, 
Koba Braam, Derk Braam, Harm Rabbers, Gerrit Kuper, Jan Masselink, Jantje van Engen, 
Ap van Engen, Gerrit en Jannie van der Land. 
Voor: Jan Renting, Fennechien Zwiers, Willempje Nijmeijers, Gerard Ziengs, Mina Ziengs, 
Riek Rabbers, Annechien Kuper, Griet Masselink. 
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Artikel uit de Emmer Courant van 24-7-1945 van de    
bevrijdingsfeesten op 20 en 21 april 
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Biljartclub Woensdagavond 
 
De eindstand van het seizoen 2018-2019 was als volgt:                                                                                        
1  Jan Omvlee               1756 punten                                                                                                                                                
2  Jos van der Weerd     1729 punten                                                                                                                                    
3  Henk Schlüter           1647 punten                                                                                                                                           
4  Hans Schiphouwer     1575 punten                                                                                                                                 
5  Reinard Postma         1412 punten                                                                                                                                      
6  Sietse Omvlee           1179 punten 
 
De uitslag spreekt voor zich. De kampioen was de beste.  
 
Jan Omvlee 
 
 

 
 
Het bestuur maakt de uitslag bekend        
       
 

                       
 
De trotse winnaar                              

Plaisir de Boules club Zuidbarge 
 
Het seizoen 2019-2020 van de vrijdagmiddag Jeu de Boulesclub in Zuidbarge. 
 
Ook het seizoen 2019-2020 was bij tijden zeer warm en daar hebben we veel van 
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genoten. We hadden ook vrij veel water van boven waardoor we wel een aantal 
spelmomenten hebben verloren, geheel of gedeeltelijk. De wedstrijden werden met het 
nodige animo gespeeld en daardoor werden: 
 
1. Evert Klingenberg met 708 punten. 
2. Ton Sassen met 632 punten. 
3. Miny Klingenberg met 623 punten. 
 
Het opruimen voor het winterseizoen hebben we weer met de woensdagclub geregeld. 
Het seizoen werd afgesloten met een gezamenlijk diner in Kookstudio 16. Dit was erg 
gezellig zoals bijgaande foto laat zien.  
Helaas hebben we op 6 december 2019 afscheid moeten nemen van Leen van der 
Velden. Hij vocht maar kon niet winnen van de ziekte. Wij missen een enthousiast en 
prettig mens. 
In januari 2020 gingen de mannen van de club gezamenlijk eten ten huize van de familie 
Brinkers. Dit was voortgekomen uit de afspraak dat de dames alleen uit eten zouden 
gaan. Het was in beide gevallen erg prettig. 
Op vrijdag 3 april 2020 zou Plaisir de Boules met haar seizoen 2020-2021 starten, maar 
.... niet het weer gooide bakken roet in het eten maar een virus genaamd Corona. 
We kregen de melding dat het dorpshuis op slot ging en dus plaats rust. We wachten nu 
de verdere ontwikkelingen af. 
 
P.J. de Haas 
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Even voorstellen – Roy Stuulen en Pauline Koops 
 
 
Roy en Pauline wonen sinds vorig jaar augustus samen 
met hun poes Ellie aan de Zuidbargerstraat 121. 
Zij zijn veel aan het klussen maar er is inmiddels al 
heel veel gebeurd.  
 
Waar woonden jullie hiervoor? 
Samen hebben ze een jaartje in Utrecht gewoond. 
Roy is geboren in Zuidbarge en Pauline in Sleen. 
 
Wat doen jullie voor de kost?  
Roy heeft eind 2013 zijn opleiding als piloot afgerond, 
heeft gewerkt bij Enterair Polen en Tui en is momenteel 
werkzaam bij KLM. Pauline is nu 2 jaar afgestudeerd docent 
Nederlands en werkt bij het Drenthe College.   
 
Hebben jullie hobby’s? 
Er gaat veel tijd zitten in het klussen. Daarnaast is Pauline regelmatig te vinden in de 
sportschool, heeft het hardlopen weer opgepakt en leest af en toe een boek (op die 
manier raakt de nieuwe boekenkast in de kamer dan ook steeds meer gevuld). Roy houdt 
van vissen (snoek’n), technisch sleutelen, schaken en Formule 1 kijken. Roy heeft een 
webshop in ledverlichting voor trekkers en vrachtwagens (AgriLeds). Hij mag graag met 
de handen bezig zijn; zo heeft hij ook een prachtige, stevige tuintafel gemaakt, waar ze 
fijn met vrienden en familie aan kunnen zitten. Ook vinden ze het leuk om ergens een 
hapje te eten en een terrasje te pakken. Kortom: ze houden van veel gezelligheid! 
 
Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge?  
Na een jaar in Utrecht te hebben gewoond, bleek het voor hen steeds belangrijker om 
familie en vrienden om zich heen te hebben. Roy is geboren en getogen in Zuidbarge, 
Pauline in Sleen en de mooie kans deed zich voor om hier een huis te kopen. Het werk 
van beiden liet dit ook toe. Er moest wel veel worden verbouwd maar dit was het waard: 
een mooie plek, heel vrij en toch lekker dicht bij Emmen.  
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Voordat Pauline en Roy in Zuidbarge kwamen wonen kenden zij al veel mensen. Helaas 
zijn er vanwege het coronavirus nog geen evenementen geweest in het dorp; dit was een 
mooie manier geweest om mensen te treffen. Ze zien wel weer uit naar dit soort feestjes. 
Er schijnt jaarlijks ook een straat BBQ georganiseerd te worden? 
Ondertussen kwamen mensen zelf ook wel langs om even binnen te kijken of een praatje 
te maken.  
Het is voor hen dan ook vanzelfsprekend om lid te worden van Plaatselijk Belang. 
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Oranjevereniging Zuidbarge en omstreken 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Gelukkig hebben we, voordat de coronacrisis begon, nog een prachtig Sinterklaasfeest 
kunnen organiseren.  
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gevierd kon worden. En zo blijkt weer dat niets vanzelfsprekend is.  
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deze fijne groep mensen kunnen wij geen knallend feest neerzetten! 
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We wensen u een fijne zomer! 
 
Ilse Lotterman 
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Prijsvraag 
 
 
 
Weet u welk raam in welk huis zit?  
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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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9 10 11 12 
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Ik gung oet fietsen, met mien pap en mien moe,                                                                                                  
en de vraog was, waor gao wij dan wal hielmaol naor toe.                                                                              
Ik was vief jaor, dat weet ik nog hiel best,                                                                                                        
allèn in Noordbarge, daor was ik al wel west.                                                                                                        
Want daor bij mien grootmoe, gungen wij wal es op visiet,                                                                               
maor wieder in de wereld kwamen wij immers niet.                                                                                      
Doch vandaag zul het gebeuren, een fietstocht, hiel lang,                                                                                 
ik zat op een zadeltie, bij oes pap veur op de stang.                                                                                                        
Wij gungen via de “hoge bulten” over het spoor naor Loeksham,                                                                       
eerst mussen ij goed uitkieken, of er ook een trein aan kwam.                                                                   
Van Loeksham kwamen wij via Ermerveen op de “boerdiek”,                                                                              
en daor zag ik veur het eerst de piep van de erpelmeelfabriek.                                                                          
Wij gungen toen deur het Achterste Erm, richting de “mao”,                                                                           
deur de “wienbargsteeg” en de koeien keken oes nijsgierig nao.                                                                             
Toen ik met mien olders eindelijk in Erm ankwam,                                                                                               
zag ik warempel bij het café een echte tram.                                                                                                        
Daor in Erm was er wal wat meer volk op de bien,                                                                                             
maor wij bent via Diphoorn toch maor deurgaon naor Slien.                                                                             
In Slien zag ik kerken, een pastorie en een meul,                                                                                                   
een botterfabriek en boerderijen stunden daor ok hiel veul.                                                                          
Toen bin wij verder op Noordslien an gaon,                                                                                                            
en daor zag ik nog weer een korenmeul staon.                                                                                                
Wieder gung het naor Wesnes, bij het “öranjekanaol” over de brug,                                                              
via Emmen en Noordbarge, kwamen wij eindelijk weer in Zuidbarge terug.                                                      
Oh jongens, wat had ik die dag een boel zien,                                                                                                      
het was veur mij een wereldreis west, daor hielemaol over Erm en Slien.   
 
                                                                                   Willem Garming  
 
 

 
 
De overweg in de Rietlandenstraat op weg naar Loeksham 
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Het afgelopen seizoen was helaas kort door het coronavirus, maar de ontmoetingen tot 
en met februari waren naast leerzaam vooral heel gezellig. 
We waren zeer blij dat we 4 nieuwe leden mochten inschrijven en dat het aantal groeide 
naar 26 deelnemers.  
De oproep in de vorige dorpskrant aan de Zuidbargers om ons te komen versterken geldt 
overigens ook voor de bewoners van de wijk de Rietlanden: KOM ONS VERSTERKEN! 
U kunt vrijblijvend altijd een keer langskomen op één van onze middagen in het 
dorpshuis ’t Hoefijzer in Zuidbarge. 
Door de onzekere tijd is het lastig om te kunnen voorzien hoe alles gaat verlopen, maar 
we blijven vol goede moed. 
De soosleden hebben in de maand april een kaartje ter bemoediging en in mei een 
presentje van het bestuur ontvangen.   
 
We begonnen dit nieuwe seizoen met een bezoek van Hilly de Lange-Gankema, die 
smeuïg vertelde over voorwerpen van vroegere tijden, zoals jarretels en sunlight zeep, 
en na afloop zijn we wezen eten bij de Rietplas.  
In oktober vierden we ons 40-jarig jubileum met als gaste Hennie Kuyer. 
Er werd deze middag een stukje historie uit de dorpskrant van 1987 voorgelezen en een 
lied gezongen, die ook bij het 15-jarig bestaan gezongen werd. Het was grandioos met 
gebak, hapjes en een drankje en we genoten met volle teugen van het optreden van 
Hennie Kuyer. 
Ook zagen we opnames van een film van Grietus Tibbe met o.a. het uitreiken van een 
lintje aan Truus Hofstra. Vele Zuidbargers kwamen voorbij tijdens de receptie, die 
gehouden werd i.v.m. het 20-jarig bestaan. Leuk om te zien! 
 
De kerstviering was weer zeer sfeervol met een prachtige boom en mooie kerststukjes. 
Al met al hadden we weer een fijn programma tot en met de maand februari. 
 
De gasten van de maanden maart en april moesten we helaas afzeggen en ook het 
etentje als afsluiting kon geen doorgang vinden. 
 
We zullen moeten afwachten hoe het nieuwe seizoen zal verlopen, maar we blijven vol 
goede hoop dat het goed komt. 
 
Fenna Meijeringh-Katoen 
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Landelijke Rijvereniging & Ponyclub de Esdalruiters 
te Emmen 
 
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 
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. 
 
 
Klusopa's: 
 
Wij zijn een vereniging waar een ieder 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. 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 en 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.  
 
 
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.  
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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 dinsdag en woensdag. 
Meer informatie vindt u op onze website www.esdalruiters.nl of de Facebookpagina.  
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Toneelvereniging ,,Oes Vermaak’’  
Beste toneelliefhebbers, 
 
Een nieuw toneelseizoen, een nieuw leuk stuk spelen, dat was natuurlijk de gedachte 
toen we in september 2019 met goede moed en vol van nieuwe energie begonnen aan 
het instuderen van het stuk ‘Trouw maor niet Corrie!’. Een klucht in drie bedrijven, met 
de nodige hilariteit, verkleedpartijen en af en toe een nét niet te schuine grap tussendoor 
…..  
 
Maar wat begon als het oefenen voor een klucht, eindigde werkelijk als een klucht met 
een plot waar niemand op voorhand rekening mee gehouden had en waar zelfs Jon van 
Eerd koude rillingen van op z’n rug zou krijgen. We hadden de generale repetitie op 
woensdag achter de rug toen alle maatregelen omtrent het coronavirus steeds serieuzer 
werden. Op donderdag leek alles nog ‘gewoon’ door te gaan, maar toen de regering 
‘s middags maatregelen nam om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden 
ook bij ons de vraagtekens steeds groter en hebben we met pijn in het hart moeten 
concluderen dat we het risico niet wilden nemen en hebben we besloten om alle 
voorstellingen af te gelasten. We staan nog steeds vierkant achter dit besluit want de 
gezondheid van een ieder staat bovenaan. Maar wat een raar gevoel was dat, om na 
maanden van oefenen, zo vlak voor de uitvoeringen ineens alles stil te leggen.  
 
Maar ... gelukkig komt er een herkansing. Komend seizoen gaan we ‘Trouw maor niet 
Corrie!’ voor jullie allemaal spelen, in welke vorm ligt natuurlijk aan hoe de wereld er dan 
uitziet. Wij hopen dat u allemaal komt kijken. En om alvast een tipje van de sluier af te 
nemen, zie bijgeplaatste foto ….. 
 
Een warme groet, namens Toneelvereniging Oes Vermaak, 
 
Edwin Moes 
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Jeu de Boules club Zuidbarge 
 
Als ik dit stukje schrijf, heb ik het er net met iemand over gehad of we dit jaar nog aan 
het boulen komen. Het is niet alleen het spel dat we missen, maar ook de gezelligheid en 
toch ook wel een klein beetje de spanning om de punten. Alhoewel we zeggen:  
“het is maar spel”. 
Afgelopen jaar hebben we een mooi seizoen gehad. Het Bart Baas toernooi werd 
gewonnen door 1: Gerrit, 2: Klaas en 3: Evert. De competitie werd gewonnen door Jan 
van Dalfsen met 737 punten, 2e werd Klaas met 724 punten en 3e werd Gerrit met 712 
punten. 
Het is eind mei als ik dit schrijf en het is dus nog maar de vraag of we dit jaar nog weer 
aan het spelen komen. Het terras is te klein om met 33 mensen op 1,5 meter afstand te 
zitten, met z’n vieren op de baan te staan en de spanning bij het meten welke bal het 
dichts bij de but ligt, lijkt me niet zo gezond.  
Stel dat we in september of oktober weer zouden kunnen spelen, dan zijn er maar zo 
weinig speeldagen geweest dat het moeilijk is om een winnaar aan te wijzen zonder de 
problemen te krijgen zoals bij de Graafschap en Cambuur? 
Mijn voorstel is dan om op de wisselbeker te schrijven 2020 Corona. Met de hoop dat 
Corona over een poosje verdwenen en vergeten is, en we ons dan afvragen wie was die 
Corona; er staat geen achternaam bij. 
Ik wens jullie allen gezondheid, 
 
Klaas Nonkes 
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Biljartvereniging ‘Krijt uw topje” 
 
Het is begin juni als ik dit stukje schrijf, de leefregels die ons opgelegd zijn worden 
langzaam weer wat verruimd.  
Het afgelopen jaar leek rustig voorbij te gaan, zonder al te veel bijzondere 
gebeurtenissen. Tot op 16 maart 2020 onze voorzitter Albert belde met slecht nieuws. In 
verband met de aanwezigheid van het coronavirus in Nederland werd ook dorpshuis 
‘t Hoefijzer” met onmiddellijke ingang gesloten. Ondergetekende was net bezig met het 
maken van een lijstje om lekkere hapjes in te slaan; het lijstje was in één klap 
overbodig.  
Uiteraard hebben we nagedacht over het toch kunnen biljarten op dinsdagavond. De 
afmetingen van een cafébiljart (zoals dat in het dorpshuis staat) is 1,05 m bij 2,10 m.  
 

   In de lengte kunnen we dus prima anderhalve meter afstand houden, in de 
breedte met enige oplettendheid ook. Probleempje: voldoende afstand houden aan de 
stamtafel gaat niet lukken. We kunnen wel in een andere zaal gaan zitten, daar is 
voldoende ruimte te creëren. Helaas is dat natuurlijk veel minder gezellig. 
 
De regering heeft ons allemaal opgeroepen na te denken over hoe we zo goed mogelijk 
om kunnen gaan met de nieuwe wereld, de anderhalve meter samenleving. Een creatieve 
geest in ons midden kwam met het volgende plan: het overdekken van enkele jeu-de-
boules banen. Daarmee slaan we een aantal vliegen in één klap. Ten eerste hebben we 
veel meer ruimte dan binnen. Ten tweede is er voldoende ventilatie, het virus schijnt niet 
goed tegen tocht te kunnen. Het derde voordeel is dat de dorpsgenoten die jeu-de boules 
spelen ook bij minder mooi weer kunnen spelen zonder nat te worden.  
 
 

 
 
 
Er zijn naar ons idee dus genoeg mogelijkheden om het biljartseizoen te kunnen 
hervatten. Nu nog wachten op groen licht vanuit Den Haag.  
 
Zomer 2020. 
 
We proberen met enige regelmaat elkaar te ontmoeten. Waarschijnlijk mogen we, als we 
maar voldoende afstand houden, wel bij elkaar komen.  
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Toekomstmuziek: het verenigingsjaar 2020-2021. 
 
We gaan uit van sluiting van het dorpshuis tot eind augustus. Daarna zal het “normale” 
leven toch wel weer mogelijk zijn. Wilt u weten hoe het gelopen is? Op dinsdagavond 
vanaf een uur of half negen wordt de toestand in de wereld en die in Zuidbarge in het 
bijzonder besproken in het dorpshuis. 
 
Wim 
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Even voorstellen – Wilbert en Marjan Siebring  
 
 

 
                                                                                                                                            
Een gezellig straatje brengt ons bij de nieuw 
gebouwde woning van Wilbert en Marjan. 
Dicht bij de molen aan het Stegingepad nr. 6 
zijn ze inmiddels begonnen met het inrichten 
van de tuin. Hond Nora ontvangt vriendelijk 
blaffend haar gasten. 
 
 
 
 
 
 

 
Waar komen jullie vandaan? 
Van de Ericasestraat, net buiten Zuidbarge. Wilbert is daar geboren en getogen en 
Marjan komt uit Assen. In 1988 is de boerderij overgenomen van Wilbert zijn ouders en 
zijn we daar gaan wonen. In 1996 is de boerderij vervangen door een nieuwe woning. De 
drie kinderen Jurgen, Rianne en Jorien zijn er geboren en opgegroeid.  
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Wilbert is boer. Hij runt samen met de zoon het akkerbouwbedrijf op Oranjedorp. Ook is 
hij werkzaam als ICT’er voor landbouwtoepassingen. Marjan is secretaresse en 
momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
 
Hebben jullie hobby’s? 
Wilbert vliegt graag met de drone boven de eigen verbouwde gewassen. Marjan tennist, 
zwemt en wandelt graag. En samen is het genieten van de vakanties met de camper.  
 
Waarom hebben jullie voor Zuidbarge gekozen? 
De mooie plek bij de molen, de gezelligheid van het dorp en de wens om 
levensloopbestendig nieuw te bouwen kwamen samen in Zuidbarge. 
 
Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? 
Jazeker, inmiddels al met meerdere buren. En tijdens de bouwperiode waren we al 
uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis. Marjan hoopt in de toekomst 
zelfs iets in het beheer van het dorpshuis te mogen doen. 
 
 

 
 



Zuidbargerstraat 110 A
7812 AL Emmen

Tel. 0591-632083
www.kapsaloneugene.nl

Wij zien u graag
voor advies

kwaliteit & professionaliteit!

Jenny Louissen

Bargermeerweg 14
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Tel. 0591 - 649293

Mobiel 06-10 31 20 36
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IJsvereniging Nooitgedacht 
 
Zuidbarge 2020. 
 
IJs voor de ijsvereniging was er niet meer. 
Fietstocht voor de ijsvereniging was er niet meer. 
Deze woorden komen bij mij op als ik het jaarlijks terugkerende stukje wil schrijven voor 
de dorpskrant. Er was al geen winter, dus geen ijs, maar door de corona moesten we ook 
de fietstocht over laten gaan dit jaar. Dan ga ik verder denken en zit ik hier op een 
zondagmorgen in de tuin met pen en papier in de hand, klaar om te schrijven. Ik hoor de 
vogels op de achtergrond fluiten, overstemd door de kettingzaag en de grasmaaier 
verderop. Ja, we leven in bijzondere tijden.  
Goed, nu kan ik gaan schrijven over vroeger, toen we nog echte winters hadden met 
dikke vorst en de barre ijstochten die we toen maakten, maar dat zijn meer 
droombeelden dan werkelijkheid. 
Of ik kan schrijven over de fietstochten die we als ijsvereniging maakten in betere tijden. 
Alhoewel ikzelf door omstandigheden en andere bezigheden op Hemelvaartsdag deze 
fietstochten nooit heb kunnen meefietsen. Dit jaar was ik, door alle afgelastingen, op 
Hemelvaartsdag vrij en had ik nu in principe mee kunnen fietsen. Met de nadruk op in 
principe, want dat heeft niet zo mogen zijn.  
Goed, nu ga ik stoppen. Ondertussen is het gelukkig weer stil geworden in het dorp en 
hoor ik de vogels weer fluiten en geniet ik van de rust. Ik denk nog weer na over de 
ijsvereniging. Laten we hopen dat ik volgend jaar een mooi stukje over ijs kan schrijven. 
 
Met vriendelijke groet,  
Hessel Doornbos, bestuurslid. 
      
 
 
 
 
 
Advertentie Riena Ziengs.pdf ½ 
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Klaverjasclub Zuidbarge 
 
Zomaar ineens kwam er een abrupt einde aan onze klaverjascompetitie. 
De deuren van het dorpshuis werden gesloten en tot nader orde blijft dat voorlopig zo. 
Wie had ooit gedacht dat het verenigingsleven in ons mooie Zuidbarge zomaar tot 
stilstand zou komen. De schrik zat er bij iedereen goed in. 
De wereld schudt op zijn grondvesten en wij ervaren er allemaal de gevolgen van. 
Maar als nuchtere noorderlingen blijven we positief denken. 
Gelukkig zijn we hier allemaal nog gezond en genieten we volop van het prachtige 
voorjaarsweer in onze veelal ruim bemeten tuinen. 
Van harte hopen we dat in oktober de coronaperikelen voorbij zijn en dat we weer 
zoals vanouds ons kaartspel kunnen hervatten. 
 
Op 5 maart jl. werd de laatste partij gespeeld en werd de competitie stopgezet. 
Geen feestelijke afsluiting met een beker, flessen wijn, taart en hapjes. 
Maar dit alles houden we nog te goed! 
 
De koplopers van het seizoen 2019-2020 waren: 
Aaltinus Tyink, Tiny van Dalfsen, Ton Bais, Jan Omvlee en ondergetekende. 
Samen zullen we nog in overleg gaan wie uiteindelijk de winnaar wordt van het afgelopen 
seizoen. 
 
Momenteel telt onze club 29 leden en twee vrijwilligers. 
Er is nog ruimte voor nieuwe leden en deze zijn natuurlijk van harte welkom. 
 
Als de corona geen roet in het eten gooit, beginnen we ons kaartseizoen weer 
met frisse moed op donderdag 1 oktober a.s. om 20.00 uur in ons dorpshuis, 
iedere eerste en derde donderdag van de maand. 
Graag tot ziens! 
 
Mieke Niessen 
Rietlandenstraat 11 
7825 TS Emmen 
Tel.  0591-630783 
Email miekniessen@hotmail.com 

   

Bovenstaande foto’s zijn niet van het afgelopen seizoen. I.v.m. de corona zijn er geen 
recente foto’s beschikbaar. 
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Tafeltennisclub Zuidbarge
Het valt niet mee om iets over tafeltennis te schrijven als je nog niet zo lang bij de club 
bent en zeker niet als je nooit tafeltennis hebt gespeeld met geoefende spelers. Als kind 
heb ik wel eens, bij ons thuis in de kelder, een soort pingpong gedaan en dat was mijn 
enige ervaring met het balletje over een netje slaan. 
 
Hoe ik bij de club terecht gekomen ben, is te danken aan Annechienus, die mij  
vroeg: Huib is het wat voor jou om bij ons te komen tafeltennissen, jij past wel in ons 
clubje. Ik zei tegen hem, daar moet ik nog wel even over nadenken want het is   
niet zo mijn sport. Goed, ik ben eerst eens gaan kijken om te zien of het wel wat voor 
mij was, nou, dat viel reuze mee. Het was meteen leuk. Ik kon direct meedoen. Het is 
eigenlijk heel simpel om het balletje over het netje te slaan, meer is het niet, dat kan ik 
ook wel dacht ik, maar daar komt meer bij kijken. 
  
Voor we kunnen beginnen gaan we professionele tafels neerzetten, netjes ophangen, 
batjes opzoeken, nummer pakken. Jan heeft schema’s gemaakt voor 7 t/m 13 spelers, 
zodat je kunt zien tegen wie je moet spelen want je weet niet of alle 13 spelers komen. 
Om alles in goede banen te leiden is er een scheidsrechter/teller nodig, die de punten 
bijhoudt en oplet of alles volgens de regels verloopt.  
Bij deze sport komen alle spieren in actie omdat je vaak snel moet bukken om de bal te 
zoeken die soms onder het toneel verdwijnt of tussen de kerstballen. Ook je arm-, been- 
en rugspieren worden flink belast en ook belangrijk is dat je reactiesnelheid wordt getest 
en dat geldt ook voor de nekspieren van de teller.  
 
Onze club heeft, na de oproep van Annechienus in de dorpskrant van vorig jaar, twee 
dames opgeleverd die heel goed meedraaien in de groep. 
  
Mijn prestaties in de wedstrijdjes onderling liggen op het niveau van beginner, maar 
het wordt steeds beter. 
 
Groeten van Huib Zondervan   
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WhatsApp-groep Buurtpreventie Zuidbarge   
  

          
 
Met ruim 100 leden in de WhatsApp-groep werken we samen aan een stukje veiligheid in 
onze omgeving. In deze groep kunnen we bij verdachte of buitengewone 
omstandigheden onderling informatie delen, dit met de oproep om alert te zijn of om, 
indien nodig, aangifte te kunnen doen bij politie. 
 
Doorgaans is het rustig in de groep, het kan maanden achtereen stil zijn. Soms een klein 
incident, attentie om alert te zijn, loslopende huisdieren of een gevonden voorwerp. Ook 
zijn er meldingen van personen geweest met verdacht gedrag, zoals een persoon die 
opvallend veel foto’s maakte van huizen. Hiermee laat de groepsApp zijn preventieve 
werking zien. Ook al weet je niet wat er zich ‘onder water’ afspeelt, door te laten zien dat 
er opgelet wordt, kan een plan op crimineel vlak worden verstoord.  
 
Net zo belangrijk als onze groepsapp zijn de “Attentie Buurtpreventie”-bordjes bij de 
ingangen van ons dorp. Diegene die zich aangesproken voelt, voelt te meer dat er 
opgelet wordt. Onze buren Erica en omgeving Gorzenveld hebben inmiddels ook een 
buurtpreventie groepsapp opgericht en ook bordjes opgehangen, in dit gebied hebben we 
hiermee een mooie dekking. 
 
Als ook u lid wilt worden dan kun u zich melden bij Plaatselijk Belang of vraag uw buren, 
ze kunnen u doorverwijzen naar een beheerder van de WhatsApp-groep. 
Telefoonnummers worden niet zo maar toegevoegd, de beheerder zal zeker willen weten 
dat het een daadwerkelijke bewoner van Zuidbarge betreft, dit om de groep betrouwbaar 
en solide te houden. 
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75 Jaar bevrijding 
 
Het was begin mei dat de voorzitter van Plaatselijk Belang mij vroeg of ik voor de 
dorpskrant iets op papier wilde zetten “in het kader van 75 jaar bevrijding”. We zaten net 
volop in de coronacrisis en ik begreep al een hele tijd wat het inhoudt als je in de vrijheid 
van doen en laten beperkt wordt.  
 
Nu kon ik mij, als tienjarige jongen, bepaalde dingen uit de oorlog nog wel herinneren 
maar een fijne tijd was het beslist niet. Het was in ons gezin van negen kinderen ook niet 
gemakkelijk om met vier grote broers van mij die moeilijke tijd door te komen.  
 
Wat ik mij het beste kan herinneren van begin april 1945 was de morgen dat ik door mijn 
moeder uit de bedstee werd geroepen dat er veel ging gebeuren. En later bleek waarom. 
De spoorbrug van slagenveltie werd opgeblazen en er was alleen maar veel paniek en 
schade. Ik zie mijn vader nog bezig te proberen om de kapotte ruiten te herstellen en 
alle pannen van het dak, die door de klap waren vernield, op te rapen. 
 
Maar een paar dagen later zou het allemaal nog veel erger worden.  
Een zogenaamde aardappelhut die in de wal was ingegraven werd onze schuilkelder en 
samen met mijn twee zusters werd dat onze plek waar we moesten verblijven.  
Intussen was er bij het station aan de overkant van het Oranjekanaal waar de Duitse 
soldaten zich hadden ingegraven een hoop gedoe en wij werden alleen maar banger. 
Het was aan het einde van middag: we hoorden in de verte veel lawaai tot er opeens een 
grote tank bij de spoorbrug stond. Er volgden harde knallen en veel geweervuur en het 
station van de familie Kieft en het huisje van Brinks stonden in lichterlaaie. 
Nog voor we het in de gaten hadden stonden er plotseling een aantal Poolse soldaten 
voor onze schuilkelder, en mijn vader maar roepen Holland! Holland! Het was een 
gebeurtenis die ik nooit meer zal vergeten. De soldaten hadden alleen maar 
belangstelling voor mijn zusters maar ik was doodsbenauwd ….. 
 
Al met al mogen we blij zijn dat we vrij zijn en moeten we onze vrijheid koesteren. 
 
Grietus Tibbe     
 
 
 
 
 
      
 
 
                  
Overledenen 2019 – 2020 
 
 In het afgelopen jaar is overleden: 

 Tjalling Heldring (23 augustus 2019) 
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Kleurplaat 
 
Voor de kinderen een kleurplaat. Als je hem ingekleurd hebt, mag je hem inleveren bij 
Willy Stuulen, Zuidbargerstraat 82. Wie weet, win je een prijs! 
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UIT DE KRANT VAN TOEN 
 
LEEUWARDER COURANT. 
 
 
17- 12- 1857.  
ZUIDBARGE.  
Heden hadden we alhier het genoegen, van de nieuwgebouwde koren- en pelmolen in 
werking gebragt te zien, toebehorende aan den molenaar R. Oosting alhier. Wij 
wenschen den molenaar een ruim vertier toe.  
 
17- 8- 1890.  
EMMEN.  
Gistermiddag te ruim 12 uur werd de windkorenmolen te Zuid-Barge door den bliksem 
getroffen. Van de beide zoons van Oosting, den eigenaar, welke in ’t gebouw aanwezig 
waren, werd de jongste door den slag bedwelmd, hoewel hij geen verder letsel bekwam, 
terwijl de andere het begin van brand, ’t welk volgde, spoedig wist te blusschen. 
Behoudens eenige schade, welke de molen bekwam, liep een en ander zonder ernstige 
gevolgen af. 
 
15- 1- 1901.  
Te Zuidbarge hadden dezer dagen ergerlijke ongeregeldheden plaats bij de woning van 
R.O., die daarbij verwond werd en eenige dagen later overleed. Op last der justitie te 
Assen heeft een gerechtelijke schouwing van het lijk plaats gehad, waarbij is 
geconstateerd, dat de dood niet het gevolg van de verwonding is geweest. 
 
19- 7- 1909.  
ZOUTBORING. De proefboring te Zuidbarge is voorlopig gestaakt. De toren is reeds 
afgebroken. Men heeft een diepte bereikt van 508 M. Het groes zand met meer of minder 
klei en meer of minder schelpen, dat op 90 M. begon, werd gevonden tot 422 M. Daarna 
kwam een krijtformatie met vuursteenen. Ruim 200 verschillende monsters zijn 
opgezonden, welke te Delft en Berlijn door deskundigen werden onderzocht.  
Het is te hopen, dat het onderzoek gegronde verwachtingen zal geven voor kostbare 
schatten op grootere diepte, evenals dat te Winterswijk het geval was. 
 
15- 10- 1937.   
DE  BRUGGEN  IN  Z.O. DRENTHE.                                                                                           
Een belangrijk besluit van de gemeenteraad van Emmen.   
De gemeenteraad van Emmen heeft gistermiddag een belangrijk besluit genomen in 
verband met de bruggenkwestie. B. en W. werden gemachtigd een overeenkomst met de 
Drentsche Kanaalmaatschappij en met het Werkfonds, ten gevolge waarvan op twee der 
belangrijkste punten nieuwe bruggen zullen worden gebouwd.                                                                                                                                                                
Dit zullen zijn beweegbare electrische bruggen, een over het Oranjekanaal te Zuidbarge 
in den straatweg Zuidbarge-Erica en een over de Bladderswijk, in den straatweg Erica-
Klazienaveen. 
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