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DE REDACTIE

Het is inmiddels kouder en donkerder
geworden en de feestdagen komen snel
dichterbij. Sint en zijn Pieten zijn inmiddels
gearriveerd in Bargeres en winkels tuigen
zich ook zo zachtjes aan op voor de Kerstdagen. Door velen zal de geboorte van het
kind Jezus Christus gevierd worden, anderen zullen blij zijn dat de winterzonnewende lichtere dagen brengt en voor weer

anderen gaan het om het samenzijn met
familie en vrienden. Wat het voor u ook
zal zijn, de medewerkers van Wijknieuws
Bargeres en de Wijkvereniging wensen
u een ﬁjne decembermaand toe en een
mooi 2018!
De redactie van Wijknieuws en ook de
Wijkvereniging zijn altijd nog op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Wijknieuws zoekt een
nieuwe hoofdredacteur en de Wijkvereni-

ging nieuwe bestuursleden met de focus
op een secretaris; Marlies Zeeman stopt
hier in het voorjaar mee.
In deze laatste editie van 2017 vindt u onder andere een enquête over interesse in
een kleine bibliotheek in onze wijk, nieuws
over Bargeres Mobiel (de wijktaxi), een
artikel van Voetbalvereniging Bargeres en
een ‘lekkere oliebollen-advertentie’.

BIBLIOTHEEK BARGERES
Mijn naam is Coby Broersen, een actieve
wijkbewoner in Bargeres. Mijn wens is om
een kleine bibliotheek in Bargeres te openen. Hiervoor wil ik graag input uit de wijk
of hier belangstelling voor is.

vraag aan u of u gebruik zal maken van
een bibliotheek in de wijk. U kunt uw antwoord op onze Facebook pagina vermelden, deze vindt u als u in de zoekbalk op
Facebook ‘Bibliotheek Bargeres’ intypt.

Mijn idee is om een kleine collectie boeken voor jong en oud te plaatsen, een reserveringsmogelijkheid voor boeken, een
leestafel met kranten en tijdschriften en
een leeshoek voor kinderen. En dit allemaal in samenwerking met de Centrale
Bibliotheek Emmen.

Mocht u geen Facebook hebben, dan kunt
u onderstaande antwoordkaart uitknippen,
invullen en bij de Boni inleveren. Hiervoor
staat een doos op de servicebalie.

Tevens zou er van deze ruimte gebruik
kunnen worden gemaakt voor bewonersinitiatieven en vergaderingen e.d..
Voordat ik verder ga in dit proces is mijn

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Bibliotheek Bargeres
Ik zal gebruik maken van de bibliotheek Bargeres:
o Ja, graag.
o Nee, liever niet.
o Anders, nl..........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
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EEN STEUNTJE IN DE RUG DOOR HOME-START
Door Loes Masseree

Mia Teuben woont in de Bargeres en is
moeder van een dochter en een zoon.
Direct als ze binnen komt voor dit interview en we aan de koﬃe zi�en, blijkt ze
een vrolijke en gezellige prater te zijn.
Wij hebben dit gesprek omdat Mia al zes
jaar, met een korte onderbreking, vrijwilligster van Home-Start is.
Persoonlijk had ik nooit van Home-Start
gehoord en ik vraag haar of ze me kan
vertellen wat zij als vrijwilliger doet.
Ze legt uit dat er soms een periode ontstaat waardoor het in een gezin niet zo
goed gaat. Ziekte, problemen met kinderen of spanningen binnen het gezin.
Het is voor veel jonge moeders soms erg
moeilijk om iets alleen te ondernemen
en daardoor kunnen ze in een isolement
komen. Maar er zijn ook situa�es waarin
een jonge moeder onzeker is over hoe ze
haar kind opvoedt. Mia zegt: Ik ben zelf
een ouder, en als ouder ben je misschien
ook wel eens onzeker geweest. En als ervaren ouder kan je dus de onzekerheid
van een jonge moeder begrijpen. Het is
lang niet makkelijk voor deze moeders
om problemen het hoofd te bieden.
Soms is daar hulp van buitenaf voor nodig. Als een jonge moeder net een kindje hee� en niet meer naar buiten dur�,
of het gevoel hee� dat ze er alleen voor
staat, kunnen wij hen een steuntje in de
rug geven. Ik herinner me een moeder

met twee jonge kinderen. Zij had het
ﬁnancieel slecht door omstandigheden
vanuit het verleden. De moeder kreeg
hierdoor lichamelijke klachten. Zij vroeg
hulp aan Home-Start. Ik ben naar deze
moeder gegaan en vond een zeer krach�ge vrouw die zó graag anders wilde. We
gingen samen door haar administra�e
heen, zodat alles goed geordend werd.
En op haar verzoek, ging ik mee naar de
gemeente. Ze had problemen in haar
jeugd gehad en had echt een luisterend
oor nodig. Elke week werd ze blijer en
vrolijker en ik heb nog nooit iemand zo
snel het roer zien omgooien. Met de kinderen ging het fantas�sch en je zag haar
echt opbloeien.’ Mia lacht. ‘Ik word hier
echt heel vrolijk en blij van. Dat je dit
kunt bereiken door je maar één dagdeel

per week voor iemand in te ze�en. Dat
je na een poosje een lach op iemands
gezicht kan toveren, is toch fantas�sch?
Maar er hebben wel meer vrijwilligers
nodig.’
En daarom deze oproep: Als Home-Start
vrijwilliger heb je ervaring als ouder of
opvoeder. Zodat je vanuit eigen ervaring
steun kan bieden. Home-Start biedt ondersteuning, prak�sche hulp en vriendschap aan ouders, met ten minste één
kind tot zeven jaar in het gezin.
Hee� u zelf een steuntje in de rug nodig?
Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met:
Marian de Vroomen: 06-10882632 of
Dorien Meijer: 06-10881361
Email: home-startemmen@icare.nl

ELEKTRISCHE KARRETJES: GAAN ZE RIJDEN?
Door Marcel Ederveen

In het wijknieuws van oktober maakten
we melding van het idee om met elektrische karretjes in de wijk Bargeres te gaan
rijden voor ouderen die niet zo mobiel
weer zijn. We willen het mogelijk maken

om ouderen met elkaar in verbinding te
brengen door van huis naar een vriend of
vriendin te brengen voor een kop koﬃe
of thee, om ouderen naar het winkelcentrum, Brinkenhoes, Doktershoes, Hol-

�ngerhof, De Bleerinck en weer terug.
In principe is ieder adres in de Bargeres
goed en wellicht op vrijdag een retourtje
markt. Er zal ruimte zijn om boodschappen mee te nemen en misschien ook wel
een rollator.
Dit idee zijn we verder aan het uitwerken
en er zijn inmiddels contacten gelegd
met bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’
in Emmerhout, die ook over zo’n ini�a�ef nadenkt. Daarnaast hebben we het
idee laten toetsen in de Plan B winkel,
die in de eerste week van november tegenover het Mensenpark hee� bestaan
en waar ook een vertegenwoordiging
van de S�ch�ng Doen was. We gaan de
opgedane sugges�es verder uitwerken.
We houden u op de hoogte.
Lia Kaptein
Marcel Ederveen
m.ederveen1@kpnplanet.nl

2

VAN ALLES TE DOEN IN KERKELIJK CENTRUM DE OPGANG!
Door Gerben Kajim

Of het nu is het wijnrood of het kerstgroen….in de Opgang is altijd wat te
doen! Met deze toespeling op de bekende
uitspraak van Herman Finkers willen wij u
allen graag vertellen over wat er in kerkelijk centrum de Opgang aan de Mantingerbrink 199 de komende tijd te doen is. En
dat is nogal wat. Afwisselende activiteiten,
waarvoor we u allen als inwoners van Bargeres van harte willen uitnodigen. Activiteiten rond geloof, hoop en liefde, die we
graag samen met u willen delen. Zomaar
een greep:
- Zondag 26 november houden we de
jaarlijkse gedachtenisdienst van allen die
het afgelopen jaar in ons midden zijn overleden. Een bijeenkomst waarbij daarnaast
aan alle aanwezigen de kans wordt gegeven om een kaarsje te ontsteken voor wie
zij willen gedenken. De dienst begint om
10.00 uur.
- Woensdag 29 november om 19.45 uur
gaan we op zoek naar wie we zijn als mensen, als Opgang en wat nu de kern is van
het verhaal over Jezus, en wat in dat verhaal ons inspireert, misschien wel irriteert

en ons verwonderen kan.
- Donderdag 14 december is er het
maandelijkse Nieuws en Actualiteitencafé, waar in een café-setting met elkaar
gesproken kan worden over de actualiteit
van dat moment. Het café gaat open om
19.30 uur
- Zondag 24 december bent u om
10.00 uur van harte welkom bij de Kliederkerstviering, een viering voor gezinnen
met kinderen van 4-12 jaar. Met een heuse
kerstmusical, een uurtje om samen creatief bezig te zijn als ouders en kinderen en
een afsluitende broodmaaltijd.
Om 22.00 uur begint de kerstnachtviering,
waarin we de nacht vieren, waarin Jezus

geboren werd. Met medewerking van het
swingende jongerenkoor Together uit Klazienaveen.
- Maandag 25 december om 10.00 uur
begint de eigentijdse Kerstmorgendienst
met jong en oud!
Voor al die activiteiten bent u allen van
harte uitgenodigd. Voor informatie en vragen kunt u altijd contact opnemen met
een van de predikanten Jan Fischer (tel.
532420, janﬁscher@kpnmail.nl) of Gerben Kajim (tel. 546017, g.c.kajim@hetnet.
nl). Wij hopen u te mogen ontmoeten. De
Opgang staat voor iedereen open!

IN MEMORIAM WILLEM REITSEMA
Door Natasja van Dijk

Hij bracht een eigen album ‘Streetwise’ uit
en speelde gedurende zijn muzikale leven
ook in bands als Mr Jones en Caïro, maar
als straatmuzikant was hij waarschijnlijk
wel het bekendst in Emmen. Hij verbleef
graag op Vlieland, maar woonde gewoon

bij ons in de wijk.
Velen van ons zullen Willem op z’n minst
wel eens een keer hebben gezien en hopelijk ook gehoord. Hij stond in het verleden
regelmatig met zijn gitaar en mondhar-

CREATIEF BARGERES

Door Natasja van Dijk

monica in het centrum van Emmen, bij de
kerk op het marktplein. Later speelde hij
graag in het overdekte deel van het winkelcentrum omdat hij de akoestiek daar
mooi vond.
In 2014 speelde hij in ons winkelcentrum
tijdens de muzikale picknicks die Harrie
Wegkamp toen organiseerde, waarvan video’s op YouTube zijn te vinden – zoek op
‘Willem Reitsema in Bargeres’.
Op 6 november 2017 overleed hij op
57-jarige leeftijd.
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foto: dwarsbongel.blogspot.nl

ACTIEVE HERFSTVAKANTIE BIJ VV BARGERES
De afgelopen herfstvakantie stond bij VV
Bargeres weer bol van de activiteiten. In
samenwerking met de Duitse topclub “FC
Schalke 04” zijn er 2 fantastische trainingsdagen georganiseerd. Ruim 50 leden van
VV Bargeres kregen een voetbalclinic van
trainers van Schalke 04.
Bij de start van de clinic werden de spelers in een heus Schalke-tenue gestoken.
Daarna kon de clinic beginnen. Gedurende
de hele dag werden de spelers alle ﬁjne
kneepjes van het voetbal bijgebracht.
De tweede dag bestond uit een busreis

naar het voetbalstadion van Schalke, waar
allerlei activiteiten waren en er natuurlijk ook een rondleiding door het stadion
werd gegeven.
Al met al 2 hele leuke, leerzame en vermoeiende dagen.
Maar voor VV Bargeres was er nog een andere belangrijke activiteit, de presentatie
van onze nieuwe voetbalkleding.
Alle jeugdleden en senioren zijn in een
nieuw tenue gestoken. De bekende VV
Bargeres kleuren zijn gebleven maar ver-

der is het shirt geheel vernieuwd. De
jeugdspelers mochten voor, tijdens en na
de wedstrijd van het eerste team de tenues
presenteren aan al het aanwezige publiek.
Op de tenues prijken nu ook de namen
van onze sponsoren “Sportschool EASY
FIT en INTERSPORT”. Zij hebben het
mede mogelijk gemaakt dat alle voetballers er weer keurig op staan tijdens de
wedstrijden. Wij zijn er erg blij mee.
Met vriendelijke groet,
VV Bargeres

KORFBAL IN BARGERES
Jaarlijks laat korfbalvereniging EKC 2000
het sportveld in de wijk Rietlanden even
voor wat het is om de zaalcompetitie te
spelen gedurende de maanden oktober
tot en met maart. Het zaalseizoen wordt
al vele jaren gespeeld in de sporthal in
Bargeres. Zowel jeugd en senioren hebben
al weer meerdere trainingen afgewerkt in
onze sporthal en het vlaggenschip heeft al
enkele wedstrijden mogen spelen.

EKC 2000 start haar wedstrijd om 17.00
uur. Ben je in de buurt of ben je benieuwd
naar het korfbalspel in Bargeres, loop dan
gerust even binnen op deze dag en maak
mee wat korfbal in Emmen is. Spreek gerust mensen aan in de hal of neem eens
een kijkje op de website www.ekc2000.nl.
Hierop zijn ook contactgegevens en tijdschema’s van trainingen en wedstrijden te
vinden.

Op zaterdag 16 december spelen veel van
onze teams een thuiswedstrijd in Bargeres. De wedstrijden van de jeugd worden ‘s
middags gespeeld en het vlaggenschip van

Bargeres heeft veel leden bij dé korfbalclub
van Emmen en omstreken.Wil jij ook eens
meedoen om te kijken of korfbal iets voor
jou is? Wij hebben in alle leeftijden teams,
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dus we nodigen je graag uit voor een gratis proeftraining! Stuur hiervoor even een
e-mail naar nieuweleden@ekc2000.nl.
Tot ziens bij de leukste korfbalvereniging
van Emmen!

advertentie

KERSTMARKT IN DE
BLEERINCK 13 DECEMBER

29 30 & 31

Op woensdag 13 december organiseert
Verpleeghuis De Bleerinck een gezellige
kerstmarkt voor jong en oud. Een sfeervolle markt met maar liefst 23 kramen!
U kunt op het gezellige terras bij café De
Kniepe de hele dag van diverse optredens
genieten. Tevens zijn er allerlei lekkernijen
zoals o.a. broodjes hamburger, Surinaamse
hapjes, kniepertjes, oliebollen en appelﬂappen. Verder zijn er veel kramen met leuke
snuisterijen, waaronder kerstartikelen, sieraden en cadeau-artikelen; tevens is er een
Rad van Avontuur. Ook voor de kinderen
zijn er leuke activiteiten.

DECEMBER
DE ENIGE ECHTE

HENK’S

OLIEBOLLENKRAAM

Bent u nieuwsgierig geworden óf bent u in
de buurt, kom dan zeker langs.
U bent van harte uitgenodigd op onze
kerstmarkt.

OP HET PLEINTJE BIJ HET
WINKELCENTRUM IN BARGERES

De kerstmarkt wordt van 13.00 tot 16.00
uur gehouden en vindt plaats in: Verpleeghuis De Bleerinck, Spehornerbrink 1 te
Emmen

(BIJ BLOEM&ZO)

KNIEPERTJES VAN HET BRINKENHOES
Bij de decembermaand horen KNIEPERTJES of NIEUWJAARS ROLLETJES.
Het Brinkenhoes bakt de lekkerste
kniepertjes of nieuwjaar-rolletjes naar

grootmoeders recept. Bestellen kan tot 11
december via 0591-855280,
ac@brinkenhoes.nl
Op 12 december kunt u ze ophalen vanaf

13.00 uur.
Kosten per zakje van 10 stuks € 1.50.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
De hoogste zonnebloem
De uitslag van de wedstrijd ‘wie kweekt
de hoogste zonnebloem’ is als volgt. 1e
prijs: familie Buter aan de Oringerbrink,
hoogte van de zonnebloem was 3,77 meter. Dit is de 3e keer dat familile Buter als
eerste eindigt, dus mogen ze de wisselbeker houden.
2e prijs is voor dhr. Boerhof, Zweelerbrink, met een hoogte van 3,25 meter. De
3e prijs is voor familie Matena aan de Ronerbrink met een hoogte van 2,87 meter.
Binnenkort wordt met de prijswinnaars
contact opgenomen met betrekking tot

de uitreiking van de prijzen.

voor de gasten van De Zonnebloem.

Op 30 oktober jl was de traditionele toneelavond in Roswinkel. Het was een
zeer geslaagde avond. De gezellige middag
van 3 november (bij Bentlage in Emmercompascuum) was eveneens een groot
succes. Jammer dat er niet zo veel gasten
uit Bargeres aanwezig waren.

Informatie en aanmelden
Voor informatie en aanmeldingen voor
één of meer activiteiten kunt u bellen met
Melanie van Dijk, tel. 06-48356082, Jan
Remmerswaal, tel. 630106 of Geb Bril, tel.
632106.

Nieuwjaarsreceptie
Ook kunt u alvast in uw agenda vermelden
dat er op 4 januari 2018 een nieuwjaarsreceptie is in De Holtingerhof. Dit is ook
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Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel Bargermeer

ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER
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

ma 4-12

15.00

Drentse voorleesmiddag in Holtingerhof

vr 8-12

15.00

wo 13-12 13.00-16.00

Meezingmiddag Duo Anneke & Peter in Holtingerhof
Kerstmarkt in de Bleerinck

do 14-12

19.15-21.15

Luxe Kerstbingo in Holtingerhof

do 14-12

19.00

Kerststuk maken in het Brinkenhoes

12.50

vr 15-12

9.00

Kerststuk maken in het Brinkenhoes

12.50

za 16-12

15.00

Kerstconcert Musica É in Holtingerhof

5.-

receptie Hh

di 19-12

10.30-11.30

“Bloem&Zo” Workshop kerststuk maken in
Holtingerhof
Wat de pot schaft Kerstmaaltijd in het Brinkenhoes

15.-

receptie Hh

4.-

0591-855280

Meezingmiddag accordeonist Jan Warntjes in
Holtingerhof
Verkoop oliebollen, appelﬂappen en salades in
Holtingerhof

1.50

receptie Hh

wo 20-12 12.00-14.00
do 28-12

15.00-16.30

zo 31-12

10.00-15.00

tot 10-01 09.30-19.30

€

Opgave / info
receptie Hh

1,50

receptie Hh

5.-

Verpleeghuis
De Bleerinck
receptie Hh
0591-855280,
ac@
brinkenhoes.nl
0591-855280,
ac@
brinkenhoes.nl

Expositie in de Bleerinck

NIEUWS

VAN INFOPUNT
Door Greetje Lahuis

Aanvullende info

zie pag. 5 voor meer info

Een prachtig Kerststuk maken voor de feestdagen?
Samen met uw partner,
vriend(in), buur of familie
is het nog gezelliger! Geef
je op!

Overheerlijk 3 gangen
kerstmenu. Opgeven tot en
met 15 december

Hh

Opbrengst komt ten goede aan de
bewoners. Meer info bij holtingerhof.receptie@treant.nl

Hh

Hans Dam exposeert met schilderijen, Driesje Cremer exposeert
met oud kinderspeelgoed.

BARGERES

Hallo wijkbewoners van Bargeres!
Wat gaat de �jd toch snel! Ik zit alweer
een aantal maanden bij het Infopunt en
dat loopt goed.
Het is laagdrempelig en u weet mij te vinden met allerlei vragen. Zo heb ik twee dames kunnen helpen met het invullen van
formulieren voor een OV-jaarkaart. Fijn
om twee mensen blij te kunnen maken!
Er hebben zich ook een paar nieuwe vrijwilligers gemeld,
onder andere een
dame van rond
de 80 jaar! Ze is
heel vitaal en wilde graag vrijwilligerswerk doen.
Via Icare was er

een vraag voor een echtpaar dat iemand
zocht om een uurtje op te passen zodat
mevrouw even weg kon. Ik kon deze nieuwe vrijwilliger aan hen koppelen en vorige
week meldde de zij dat ze erg enthousiast
was en wilde nog wel meer vrijwilligerswerk doen.
Kortom beste bewoners: als u een uurtje
over hebt, kom dan gerust bij het Infopunt
en meld u aan. Ook voor allerlei vragen

kunt u hier terecht. De koﬃe staat al�jd
klaar.
Als u nog ideeën hebt voor Bargeres, kom
gerust langs, dan kunnen we brainstormen.
U kunt mij vinden in Hol�ngerhof aan de
grote tafel. Op maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Telefonisch ben ik bereikbaar op 0634496708.
Of via de mail: infopunt@bargeres.com.
Tot ziens aan de grote tafel!

Centrale hal Holtingerhof

Infopunt
Bargeres

Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

