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Van

de redactie

Hallo allemaal,

‘Vanhuus’ gevorderd is met hun wijktaxi
en ook over wat De Toegang is en wanneer je daar terecht kunt.

We hebben een volle en veelzijdige editie deze maand en hier zijn we blij mee.
Hoe meer inbreng van wijkbewoners, hoe
liever. Hebt u bijvoorbeeld een bijzondere belangstelling of hobby, of kent u iemand uit de wijk die dat heeft, dan zijn we
daar erg benieuwd naar. U kunt contact
opnemen via redactie@bargeres.com

Dan stelt Elly Platel zich even kort
voor, zij neemt de bestuurstaken van
Marlies Zeeman over, en vertelt wijkbewoner Arina over haar hobby presentjes
inpakken. Margo Zeeman vertelt over haar
excursie naar het archief van Emmen dat
zij bij een prijsvraag had gewonnen.

Deze maand kunt u lezen hoe ver

En had u al eens gehoord van ‘Nextdoor’,

een buurtapp waar ook Bargeressers zich
op kunnen aanmelden?
We zijn ook nog steeds op zoek naar een
eindredacteur voor Wijknieuws, waarover nu een uitgebreidere vacature te
lezen is en de gebruikelijke items zoals
‘Nieuws van de Zonnebloem’, de ‘activiteitenkalender’ en het Infopunt ontbreken
natuurlijk niet.
We wensen u veel leesplezier.

VANHUUS MET ENTHOUSIASME ONTVANGEN

Door Marcel Ederveen

Op 23 en 24 februari reden er twee
shuttles door de straten van Bargeres.
Daarnaast werd ook het winkelcentrum
Rietlanden aangedaan.
Spontaan meldden zich al een aantal vrijwilligers aan om de shuttles te gaan besturen en even spontaan lieten de managers
van Boni en van de Holtingerhof één van
de shuttles zelfs naar binnen rijden. Bij de
start op 23 februari was er zelfs een live
radio-interview via ZO!34 en op 25 februari was op RTV Drenthe een reportage te
zien.
We kunnen terugkijken op veel positieve
reacties en een flink aantal ingevulde enquêteformulieren.
Dit heeft tot resultaat dat er serieus wordt
nagedacht over hoe op korte termijn te
starten. Daarvoor is een sociaal ondernemer nodig om de noodzakelijke continuïteit te bieden, die de initiatiefnemers niet
(alleen) kunnen bieden. Daarnaast moet er
gezocht worden naar financiering en/of garantstellingen. Daarvoor is ondersteuning
nodig de gemeente Emmen, van hoofdaan-

nemer sociaal domein Promens Care, de
wijkvereniging(en) en een aantal mogelijke
subsidie-partners.
We zijn positief gestemd dat dit gaat lukken voor Emmen-Zuid en we hopen nog
steeds voor de zomer te gaan rijden,
wellicht eerst in een pilotfase. Genoeg te
doen dus. Maar mocht zich een sociaal ondernemer zich aanmelden en mocht zich
een partij bereid zijn de financiering en/
of garantstelling voor zijn/haar rekening te
nemen, dan konden de eerste shuttles al
snel terug te zien zijn.
Wie wij zijn? Drie inwoners van
Emmen-Zuid die ouderen uit hun isolement willen halen.
Lia Kaptein, Marten Kooi, Marcel Ederveen
m.ederveen1@kpnplanet.nl
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WAT IS DE TOEGANG EN VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Door Natasja van Dijk

De Toegang heeft een ruimte in het
Brinkenhoes. Als je de balie / bar
voorbij loopt, vind je ze achterin het
gangetje. Van half negen tot twaalf
uur is er op werkdagen inloopspreekuur, je kan er dan zo binnenlopen.
Maar wat is De Toegang? In een gesprek met Nadin en Anneke van De
Toegang ga ik op onderzoek uit.
Voor wie is de Toegang bedoeld?
De Toegang is bedoeld voor iedereen die
hulp nodig heeft voor zichzelf of voor de
kinderen.Te denken valt aan huishoudelijke
hulp, schuldhulp, hulp voor de kinderen en/
of bij de opvoeding. Maar ook de aanvraag
voor de WVG taxi gaat tegenwoordig via
ons en als u hulpmiddelen nodig heeft,
kunt u ook hiervoor bij ons terecht. En dit
geldt ook voor vragen omtrent de WMO.
Is de Toegang een afdeling van de gemeente Emmen?
Nee, de Toegang is een zelfstandige organisatie die is ondergebracht in een stichting.
Wel worden we gefinancierd door de gemeente.
Waarom is de Toegang er eigenlijk
gekomen?
Sinds een aantal jaar wordt allerlei hulpverlening aan burgers bij de gemeentes
neergelegd.
De gemeente Emmen wil de toegang tot
hulpverlening zo toegankelijk mogelijk maken voor haar inwoners en koos ervoor
dit op deze manier te organiseren. Zo zijn
er in Emmen 6 regio’s die ieder hun eigen
Toegang hebben waardoor de teams klein
zijn en het contact tussen bewoners en de
Toegang zo direct mogelijk is: zo heeft u
een vast contactpersoon bij de Toegang als
u zich daar hebt gemeld.
Wat gebeurt er als ik me bij de Toegang meld met een hulpvraag?
Als u zich bij ons meldt dan hebben we
eerst een gesprek over uw vraag en wat
de reden ervan is.
Geloof het of niet, maar er zijn mensen die
hulp willen ‘omdat de buurvrouw die ook
krijgt’, maar zo werkt het natuurlijk niet.
In dit ‘keukentafelgesprek’ zoeken we uit
wat u precies nodig heeft en we stellen
doelen op - bij dit gesprek mag trouwens
iemand uit uw omgeving aanwezig zijn en
u bepaalt zelf wie dat is.
Hiervan wordt een verslag gemaakt, met
daarbij een advies van ons, dat naar de gemeente gaat en die geeft uiteindelijk toestemming om de gevraagde hulp te bieden.

Kun je ook hulp voor iemand anders
vragen?
Als privé persoon kun je dat niet, degene
die hulp nodig heeft, moet die zelf aanvragen.
Wel is het zo dat organisaties zoals Sedna,
of bijvoorbeeld een school, een rol kunnen spelen: als zij zien dat er hulp nodig is
in bijvoorbeeld een gezin dan kunnen zij
hierin bemiddelen.
Hoe zit het met een aanvraag voor
een PGB (persoonsgebonden budget)?
De Toegang leidt naar zogeheten Zorg In
Natura, wat wil zeggen dat wij u koppelen
aan een organisatie die de hulp biedt, zoals
bijvoorbeeld thuiszorg.
Het zelfstandig beheren van een PGB
vraagt erg veel inzet van de persoon zelf
en moet ook aan flink wat voorwaarden
voldoen: zo mag iemand die zelf een PGB
wil beheren bijvoorbeeld geen schulden
hebben. Je moet dus behoorlijk zelfstandig
zijn om dit zelf te kunnen doen.
Waar kun je terecht als je een klacht
hebt over De Toegang?
In eerste instantie bij de contactpersoon
van De Toegang en als u er met haar of
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hem niet uitkomt kan er een gesprek komen met de teamleider. We hebben nu
nog geen klachtencommissie maar die is
er binnenkort ook.
Is de hulp die ik via de Toegang krijg
gratis?
Nou ja, niets is gratis natuurlijk, maar voor
Jeugdhulp wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Voor hulp via de WMO wel en op
de website van het CAK kunt u berekenen
hoe hoog die eigen bijdrage is, afhankelijk
van het inkomen - soms is het voor iemand
voordeliger om zelf de hulp te bekostigen
dan via een eigen bijdrage, bijvoorbeeld.
Hoe, waar en wanneer kunnen we De
Toegang bereiken?
Op werkdagen tussen half negen en twaalf
uur kunt u gewoon bij ons binnen komen
lopen, dan hebben we inloopspreekuur.
We zitten in ‘t Brinkenhoes, achterin het
gangetje net voorbij de balie.
Via het gratis telefoonnummer 0800 1525
zijn we op werkdagen van half negen tot
half vijf te bereiken. En ook via het emailadres info@detoegangemmen.nl
Meer informatie over ons vindt u op
www.detoegangemmen.nl

EVEN VOORSTELLEN: ELLY PLATÈL
Graag wil ik mij even voorstellen! Ik ben
Elly Platel en woon in Bargeres. Ik ben
graag creatief en organisatorisch bezig.
In mijn vrije tijd ben ik oma van 6 lieve
kleinkinderen. Al eerder heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van Wijkvereniging
Bargeres.Vanwege drukke werkzaamheden
moest ik daar toendertijd mee stoppen.

Op 5 april is mijn laatste werkdag op de
Kardinaal Alferinkschool, daarna ga ik met
pensioen. Ik vind het fijn om mij in te kunnen zetten voor onze wijk en kijk uit naar
een fijne en goede tijd bij Wijkvereniging
Bargeres!

BUURTAPP NEXTDOOR OOK IN BARGERES
Nextdoor is een laagdrempelig buurt-communicatieplatform. Op Nextdoor leggen
buren snel en gemakkelijk contact met elkaar over alles wat er in de buurt gebeurt.
Gemiddeld gaan er 200 gesprekken per
dag op Nextdoor over gezellige activiteiten zoals het organiseren van een buurtborrel, over nuttige zaken zoals het lenen
van een boor of het verkopen van een
kinderfietsje, en over waarschuwingen bij
noodgevallen of overlast.
Nextdoor is niet alleen voor online communicatie, maar draagt ook bij aan meer
contact op straat of in de supermarkt.
Dat is belangrijk, want in buurten waar
mensen veel met elkaar praten gebeuren

mooie dingen. Zo ontstond er via Nextdoor in Tilburg een inzamelingsactie voor
de Voedselbank, waardoor met Oud en
Nieuw 54 gezinnen blij gemaakt werden.
Op de buurtkaart zien buren precies hoe
de buurt eruit ziet en wie waar woont.
Het platform is zo ingericht dat buren
op een betrouwbare manier informatie
kunnen uitwisselen. Alle leden worden
geverifieerd en buren kunnen zich alleen
aanmelden met een echte naam. Zo kan
iedereen erop vertrouwen in een veilige
omgeving met elkaar te praten. Alle informatie die gedeeld wordt op Nextdoor is
beschermd en voor niemand buiten de
buurt toegankelijk. Ook kan informatie

niet worden gevonden door Google of andere zoekmachines.
Nextdoor Bargeres is al een tijdje actief.
Nieuwe leden kunnen zich meteen aanmelden. Doe het ook, want hoe meer
wijkbewoners lid zijn, hoe succesvoller
Nextdoor Bargeres zal zijn!
Nextdoor is beschikbaar in de App store
en de Google Play Store, of op het web via
www.nextdoor.nl.

MET GROEP 8 VAN CBS HET PALET NAAR HET ARCHIEF
Door Margo Zeeman

Ik heb een prijs gewonnen van het gemeentelijk archief tijdens de open dag van
het gemeentehuis Emmen. De prijs was:
met mijn klas naar het gemeente-archief.
Ook kreeg ik als aandenken een kopie van
een oude kaart van Emmen.
Tijdens ons bezoek werden we opgesplitst
in twee groepen. Ik zat in het groepje dat
als eerste naar beneden ging naar de kelders, dus naar het archief! Daar was een
lange gang met aan de rechterkant een
paar grote deuren. We gingen door één
van die deuren en toen kwamen we in een
smal gangetje terecht met aan de rechterkant grote hoge kasten met een driehoekige handvat waaraan je kon draaien. Als je
eraan draaide kon je drie van die kasten
verplaatsen. Die kasten wegen wel 1000
kilo! Maar als je eraan draait dan is het
heel licht. Hoe het komt dat? De kasten

staan op rails!
Toen we in die smalle gang stonden had
de meneer van het archief een papier vast.
Dat papier kwam uit 1811! Op dat papier
stond dat je een achternaam moest hebben. Het was dus uit de tijd van Napoleon.
We kregen ook nog een kaart te zien van
Drenthe maar dan van heel vroeger. De
man van het archief vertelde dat daar een
paar plaatsen opstonden zoals Emmen en
Zuid- en Noordbarge en Barger Oosterveld.
Toen maakte de man één van die kasten
open. Hij vertelde dat daar alle gegevens
van de mensen te vinden zijn die ooit in
gemeente Emmen zijn geboren.
Daarna gingen we weer naar boven. Toen
ging het tweede groepje naar beneden.
Boven moesten we een vragenblad maken
over turf uit Zuidoost Drenthe. Er waren
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oude foto’s waar we vragen bij moesten
beantwoorden. Dat was nog best lastig!
Het was een superleuke en gave middag
om te beleven!

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Paasmiddag
Ter herinnering: op 28 maart a.s. houden
we een activiteit die in het teken zal staan
van Pasen.
Dit vindt plaats in Het Brinkenhoes en
duurt van 14.00 uur tot plm. 16.30 uur.
We weten nog niet precies wat de kosten
zijn, maar deze zullen niet al te hoog zijn.
U kunt zich opgeven of informatie opvragen bij één van de bestuursleden.
Statiegeld
Denkt u ook nog even aan onze statie-

geldactie bij de Boni? Als ons Zonnebloemaffiche naast de flessenautomaat
hangt zouden we het erg fijn vinden als u
uw statiegeldbonnetjes wilt doneren aan
De Zonnebloem. De opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten in Bargeres.

zich aanmelden voor een activiteit of als
vrijwilliger, neemt u dan gerust contact op
met één van de bestuursleden.
Contactgegevens bestuursleden: Melanie
van Dijk, tel. 06-48356082, Jan Remmerswaal, tel. 630106 of Geb Bril, tel. 632106.

Lotenverkoop
De Zonnebloemloten zijn ook weer in
aantocht. Vanaf eind april zijn de loten
weer beschikbaar.

Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel Bargermeer

Heeft u vragen, wilt u informatie of wilt u

ACTIVITEITEN IN ‘T BRINKENHOES
Jaarlijkse Lente Lunch
Op 17 April is er weer onze jaarlijkse Lente Lunch van 12.15 tot 14.00 uur. Laat u
zich verrassen tijdens de lunch.
U kunt een kaartje kopen tot 9 april
voor 4 euro in het Brinkenhoes, Mantingerbrink 140. Na de lunch is er ook nog
gelegenheid voor een kopje koffie en een
gezellig praatje.

Ruilbeurs Brinkenhoes, zaterdag 21
april van 13.00 tot 16.00 uur
Voor het ruilen van kleding, speelgoed, boe-

ken, dvd’s, cd’s, woonaccessoires. Spullen
die u wilt ruilen kunt u inbrengen op vrijdag 20 april tussen 16.00 en 18.00 uur en
op zaterdag 21 april tussen 10.00 en 12.00
uur. Alles graag schoon, heel en netjes. In
ruil voor u spullen krijgt u ruilmuntjes die
u zaterdag op de ruilbeurs kunt gebruiken.
Tijdens de beurs zelf kunt u geen spullen
meer inbrengen.

CREATIEF BARGERES
Graag bieden we in Wijknieuws
ruimte aan creatieve uitingen van
bewoners. Stuur uw inzendingen
(foto’s van zelfgemaakte kunst, korte verhalen, gedichten, etc.) naar
redactie@bargeres.com).
Deze maand een bijdrage van Arina
de Ruijter.
Dit is de tweede keer dat ik iets in stuur
voor de rubriek creatief Bargeres, vind het
een leuk item. Ik ben erg bezig met de ontwikkeling van mijn hobby’s en ik ben er wel

achter dat cadeauverpakkingen maken wel
mijn passie is geworden. Elke keer weer
een uitdaging, maar lukt steeds weer.
Het mooiste van alles is dat als ik bijvoorbeeld nu in een winkel loop dat ik echt
rond kijk naar iets wat ik leuk kan verpakken..
Wat een leuke uitdaging was om een reep
Toblerone te verpakken, omdat het een
aparte vorm heeft. maar uiteindelijk toch
gelukt.
Ook heb ik vele items al gemaakt om

4

paaseitjes in te doen. Zo zijn er vele items
die ik al heb verpakt. Ik heb inmiddels al
aardig wat leuke verpakkingen op mijn
hobbykamer staan. Op verzoek van een fan
( haha, leuk toch) heb ik nu een facebookpagina gemaakt waar ik mijn creaties laat
zien, deze heet Crafting_arina_ Altijd leuk
als mensen je hobby kunnen waarderen.
Iets wat echt bij mij hoort is knutselen, dat
is mijn passie, ik bezit maar weinig hobbyspullen, maar probeert altijd van niets
iets te maken :)

Activiteitenkalender

april
De activiteitenkalender wordt bijgehouden door het Infopunt. Geef uw activiteiten door aan infopunt@bargeres.com.
Brinkenhoes = Mantingerbrink 140 De Opgang = Mantingerbrink 199 Holtingerhof (Hh) = Holtingerbrink 62

Naast onderstaande activiteiten organiseren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijkcentrum de Holtingerhof ook wekelijks
terugkerende activiteiten. Zoals Eetkamer
Bargeres, Wat de pot schaft, yoga, biljar-

ten, bingo, Repaircafé en nog veel meer.
Voor meer informatie over de vaste activiteiten van het Brinkenhoes verwijzen wij
u naar de website van het Brinkenhoes:
www.brinkenhoes.nl/activiteiten.

Meer informatie over de activiteiten van de
Holtingerhof kunt u krijgen via de receptie
of terugvinden in het huisblad van de Holtingerhof, ‘de Hofleverancier’.

Natuurlijk beschikt het Infopunt Bargeres over een uitgebreid overzicht
van alle eenmalige en terugkerende activiteiten!
Datum

Tijd

Activiteit en organisatie, locatie

Wo 28-3

14.00-16.30

Zonnebloem-Paasactiviteit in Het Brinkenhoes

za 7-4

15.00

Shantykoor “De Rundezangers” in Holtingerhof

ma 9-4

15.00

Drentse voorleesmiddag in Holtingerhof

di 10-4

19.00

do 12-4

€
n.n.b.

Opgave / info

Aanvullende info

5.-

Bestuur De
Zonnebloem
Hh

1,50

Hh

Optreden mondharmonicaclub “de Harmonetten” in Holtingerhof

5,-

Hh

14.30

Bingo in Holtingerhof

5,-

Hh

di 17-4

12.15-14.00

Jaarlijkse Lente Lunch in ‘t Brinkenhoes

4.-

zie pag. 4

do 19-4

19.00

Muziekborrel met muzikale begeleiding van
duo Max en Maxime in Holtingerhof

5.-

Kaartje kopen
tot 9 april,
Hh

za 21-4

13.00-16.00

Ruilbeurs brinkenhoes

inbrengen op
vrijdag 20 april
van 16.00-18.00
uur en zaterdag
21 april van
10.00-12.00 uur

zie pag. 4

di 24-4

10.30

Make and Take Workshop stempelen door
Liesbeth Fidder in Holtingerhof

do 26-4

15.00

zo 29-4

3.-

Hh

Meezingmiddag Accordeonist Jan Warntjes in
Holtingerhof

1.50

Hh

10.15

Klassiek huiskamerconcert verzorgd door
Elvire Boelee (piano) en Lianne van den Berg
(viool) in Holtingerhof

5.-

ma 30-4

19.30

Bingo in Holtingerhof

5.-

Elke wo

17.00

Eetkamer Bargeres
Kosten: Hoofdgerecht,dessert en een kop
koffie/thee:
€ 3,50
Kosten: Hoofdgerecht inclusief kop soep,
dessert en een kop koffie/thee:
€ 4,20
Reserveren kan tot woensdag 13.00 uur bij de
receptie.

1e di van 13.00-14.30
de maand

Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen.

Elke wo

Repair Café Weggooien? Mooi niet!
Elke woensdagmiddag in de centrale hal.

13.00-16.00

Hh
Hh

Hh

zie pag. 4

Eindredacteur gezocht
voor wijknieuws bargeres

Ben jij die wijkbewoner met passie voor lokaal nieuws? De redactie van
Wijknieuws Bargeres is dan op zoek naar jou! We zoeken een eindredacteur
die de spil in het hele gebeuren van de maandkrant van Bargeres wil zijn.

We zoeken iemand met:

We bieden:

Je taken:

Tijdsinzet:

- taalgevoel
- ervaring op het gebied van communicatie
- leidinggevende kwaliteiten
- kopij verzamelen
- mailbox redactie beheren
- eindcontrole Wijknieuws
- leiding geven aan het redactieteam
- eventueel teksten schrijven

Nieuws

van Infopunt
Door Greetje Lahuis

- een inwerkperiode van 3 maanden
- een enthousiast team
- alle ruimte voor je eigen inbreng en creativiteiten
het kost je ongeveer 10 uur per maand.
Eén keer per maand is er een redactievergadering,
doorgaans op de woensdag.
Voor meer informatie kunt je mailen naar
redactie@bargeres.com

Bargeres			

Beste bewoners,
Doordat ik geveld was door de griep, heb
ik deze keer niet zoveel te vertellen. Gelukkig hadden jullie begrip voor de situatie.
Het loopt lekker bij het Infopunt, u weet
mij steeds vaker te vinden met allerlei vragen en ik neem alle tijd voor de mensen.
Ik hoor steeds meer dat mensen het fijn
vinden dat er 1 gezicht is bij het Infopunt.
Beste bewoners, als u een uurtje over hebt
om iets met eenzame mensen te doen,

bijvoorbeeld een kleine wandeling maken,
hondje uitlaten of even boodschappen
doen, meldt u zich dan bij het Infopunt. U
maakt er weer iemand blij mee.
U kunt mij vinden op de derde etage, in
Holtingerhof. Op maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. U kunt
ook bij de receptie vragen.
Mailen kan ook: infopunt@bargeres.com
of telefonisch 06 34496708.
Als u andere ideeën hebt, kom dan gerust
langs! Tot ziens bij het Infopunt!

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Infopunt
Bargeres

Greetje Lahuis, coördinator

Word

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag, vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

in Bargeres!
ke dingen

