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Nog een paar dagen en dan is 2017 voorbij. Het leek ons dan ook mooi om een
jaaroverzicht te maken van wat dit jaar
Bargeres te bieden had en hierover heeft
de voorzitter van de Wijkvereniging een
mooi stuk gemaakt dat u op de volgende
pagina kunt lezen.

En, heeft u voor 2018 nog goede voornemens? Misschien vrijwilligerswerk gaan
doen?
Het bestuur en Wijknieuws zijn altijd op
zoek naar nieuwe medewerkers!
Een Mister Vrijwilliger zou bijvoorbeeld
Ton Selten wel genoemd kunnen worden.

Een interview met hem leest u op pagina 4.
Vanuit het Brinkenhoes zijn er wat nieuwtjes te melden en er is zoals gebruikelijk
nieuws van de Zonnebloem en de activiteitenkalender.
We hebben ons best gedaan er een informatieve en onderhoudende editie van te
maken!
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TERUGBLIK 2017 WIJKVERENIGING

Door Jaap Bakker, voorzitter Wijkvereniging Bargeres
De Wijkvereniging Bargeres zet zich
door middel van een klein gedreven
vrijwilligersbestuur in voor een mooier,
lee�aarder Bargeres. Dit doen wij ona�ankelijk en belangeloos, zichtbaar en
achter de schermen.
Graag wil ik u een overzicht geven waar
wij ons in 2017 mee bezig hebben gehouden.
1. Waterspeelplaats Rolderbrink
In de terugblik op 2016 hebben wij u
geïnformeerd over de waterspeelplaats
Rolderbrink. Toenter�jd was de uitvoering inmiddels gestart. In het voorjaar
van 2017 is de waterspeelplaats voltooid
en net voor de zomervakan�e is deze s�lletjes in gebruik genomen. De kinderen
(en ook ouders) hebben er veel plezier
van gehad op de warme dagen. Maar
we hebben ook gemerkt dat een aantal
zaken niet naar behoren werken. Deze
onvolkomenheden worden in de winterperiode verholpen, zodat de waterspeelplaats in het nieuwe seizoen er 100%
goed bij ligt om te kunnen gebruiken.
En deze start willen wij niet ongemerkt
aan u voorbij laten gaan. De waterspeelplaats zal feestelijk geopend worden.
Houd Wijknieuws Bargeres in de gaten.
2. Infopunt Bargeres
Het Infopunt Bargeres, gesitueerd in de
Hol�ngerhof aan de Hol�ngerbrink 62,
hee� in 2017 ook weer de nodige ontwikkelingen meegemaakt. Ten eerste
hebben wij begin 2017 afscheid genomen van onze toenmalige coördinator
Nicole Hendriks. Als bestuur kwamen
wij voor een moeilijke beslissing te staan
of wij weer een nieuwe coördinator aan
moesten nemen. Dit hebben wij niet ge-

daan, maar in plaats daar van hebben wij
een aantal taken verdeeld onder de bestuursleden. Intussen was Greetje Lahuis
toegetreden tot het bestuur en toonde
interesse in het onderwerp Infopunt.
Met succes hee� zij zi�ng genomen in
het Infopun�eam in maart. Sindsdien
is het Infopunt gegroeid. Meer bewoners met vragen weten het Infopunt te
vinden. Helaas hebben twee van onze
vrijwillige medewerkers in het voorjaar
besloten om het Infopunt te verlaten en
zich bezig te houden met andere ac�viteiten.
Achter de schermen zijn wij druk bezig
om het Infopunt nog sterker en duurzamer te maken om u nog beter te kunnen
helpen met uw vragen over onder andere zorg, het openbaar gebied, vrijwilligerswerk, burenhulp, invullen van formulieren, ondersteuning en dergelijke.
Om een doorkijkje te geven gaan we in
2018 nauwer samenwerken met de professionele par�jen die in Bargeres ac�ef

zijn. Ons mo�o is: “De vraag gaat op reis,
en niet de bewoner.” In het eerste kwartaal van 2018 ontvangt u een uitnodiging
voor een informa�e bijeenkomst.
3. Bargeres Doet #5
Op 3 september hee� de 5e edi�e van
Bargeres Doet plaats gevonden. U kent
BD als een wijkevenement, alleen voor
deze edi�e hee� het Wijkteam gekozen om de aandacht te focussen op één
brink: de Rolderbrink. Voor de uitvoering hadden zich ac�eve Rolderbrinkbewoners zich bij het Wijkteam gevoegd.
Op het schoolplein van OBS De Brink
konden bewoners onder begeleiding
van informa�ekraampjes, springkussen,
workshops, bij de barbecue met elkaar
praten en zo met elkaar kennis maken,
ervaringen en ideeën uitwisselen, verhalen vertellen, verhalen aanhoren en het
te hebben over hun brink en wat er in
hun ogen beter kan. Het wijkteam was
aanwezig om deze opmerkingen in ontvangst te nemen. Helaas was de opkomst
niet wat wij verwacht hadden, maar wij
hebben wel voldoende input gekregen
om gerichte ac�es op te ze�en om de
brink te verbeteren. In 2018 wordt dit
opgepakt en uitgevoerd.
4. Wijkteam
De Wijkvereniging maakt deel uit van het
Wijkteam. Overige wijkteamleden zijn
Gemeente Emmen, Sedna, Domesta, Leﬁer, Brinkenhoes, De Toegang/Promens
Care, Hol�ngerhof,
Eens in de 6 weken komen wij bij elkaar
om te bespreken wat zich allemaal in
Bargeres afspeelt. Dit is in 2016 geïnventariseerd en hier uit zijn 5 gewenste
maatschappelijke eﬀecten naar voren
gekomen:
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1.Regie over eigen leven, problemen eerder voorkomen
2. Ontmoe�ngsplekken creëren
3. Regie over eigen ﬁnanciën, voorkomen van ﬁnanciële problemen
4. Vervoer naar een dagbesteding naar
eigen keuze, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wederkerigheid
5. Mensen kunnen de toegang tot hulp
beter vinden
Met deze onderwerpen zijn wij druk
bezig om hier omheen bijeenkomsten,
workshops, lezingen, ac�viteiten, e.d. te
organiseren. Wij houden u op de hoogte
in Wijknieuws Bargeres.
5.
Bewonersinitiatieven
2017 is een jaar geweest waarin ook
weer mooie nieuwe bewonersini�a�even zijn ontstaan.
Als wijkvereniging ondersteunen wij deze
ini�a�even door middel van advies, ons
netwerk aan te bieden en ﬁnancieel. Om
een paar ini�a�even te noemen waar wij
aan tafel zi�en zijn:
- Bibliotheek Bargeres
Ini�a�efneemster Coby Broersen doet
momenteel onderzoek of een biblio-

theek in Bargeres gewenst is en of dat
haalbaar is;
- Bargeres Mobiel
Ini�a�efnemers Marcel Ederveen en Lia
Kaptein onderzoeken de mogelijkheden
om elektrische karretjes te laten rijden in
Bargeres voor vervoer naar bijvoorbeeld
het winkelcentrum of het wijkcentrum;
- Vrijwilligers Netwerk Café Bargeres
(VNCB)
Ini�a�efneemster Natasja van Dijk organiseert 1 keer per twee maanden een
bijeenkomst waar vrijwilligers elkaar
kunnen ontmoeten en zaken waar zij tegen aan lopen in hun werk te bespreken.
Mocht u ook een ini�a�ef hebben en u
denkt daar ondersteuning / advies bij
nodig te zijn, neem dan contact op met
mij op voorzi�er@bargeres.com.
9.
Bestuurszaken / EOP budget
Zoals u wel vaker hee� kunnen lezen in
Wijknieuws Bargeres telt ons bestuur
momenteel 4 bestuursleden. Eén daar
van, Marlies Zeeman, hee� aangekondigd per 1 april 2018 te stoppen. U begrijpt dat dit te weinig mensen zijn voor
een wijk die meer dan 9.000 inwoners
telt. Wij zoeken steeds mensen die zich

in willen ze�en voor een mooiere wijk en
aﬃniteit hebben met onderwerpen als
Informele Zorg, speeltoestellen, openbaar gebied, organiseren van ac�viteiten
en sociale media. Vraag een vrijblijvend
gesprek aan met mij, voorzi�er@bargeres.com, 06-46304181
Bovenstaande ac�viteiten zouden wij
niet kunnen uitvoeren zonder geld. De
Gemeente Emmen verstrekt ons een
jaarlijks budget, het zogeheten EOP-budget, om in te ze�en in de wijk. Dit budget
gebruiken wij voor het vernieuwen van
speeltoestellen, ondersteunen bewonersini�a�even (bewonersfonds), openbaar
gebied (brinkaanpak), wijknieuws en het
Infopunt.

NIEUWS VAN ‘T BRINKENHOES
Kerstvakantie
Wij hebben kerstvakantie van 23 december tot 7 januari.
Pubquiz
Op donderdag 25 januari van 20.00 tot
23.30 uur.
Stel een team samen die bestaat uit 4 personen (vrienden, buren of familie) en speel
met andere teams je kennis uit met vragen
over sport, muziek, politiek of algemeen.
De inleg is € 2.50 pp en er zijn leuke prijzen te winnen.
Ga je deze uitdaging aan, geef je dan op
voor de gezelligste quiz van Bargeres.
Meer info of opgave 0591-855280 of
0591-610201

Klaverjassen
Elke vrijdagmiddag kunt u klaverjassen in ‘t
Brinkenhoes van 13.00 tot 16.00 uur. De
kosten zijn €2,50 inclusief een kop kofﬁe.
Wij zoeken nog deelnemers om ons
groepje te vergroten. Heeft u interesse?
Kom dan gezellig langs op vrijdagmiddag
om 13.00, iedereen is welkom!
Wij spelen niet met de mes op tafel, maar
vooral voor ontspanning en gezelligheid.
Eens in de drie maanden spelen we om
prijsjes: wie dan de meeste punten heeft
behaald in de afgelopen drie maanden kan
een waardebon winnen.
Ook mensen met handicap kunnen komen,
dit is geen probleem, er zijn meerdere klaverjassers die een kleine handicap hebben.
Iedereen wordt met respect behandeld.

Ik zou zeggen: wil je keer proberen, kom
dan gezellig langs in het Brinkenhoes, Mantingerbrink 140.
Groetjes van Ria en Herrie en de gehele
klaverjasclub!

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Als u deze uitgave krijgt ligt de kerstviering
van de Zonnebloem (samen met de Holtingerhof) al weer achter ons. We hopen
dat de gasten die naar het optreden van
Musica E zijn geweest, hebben genoten.
Op 4 januari 2018 hebben we samen met
de Holtingerhof een nieuwjaarsreceptie. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij één van
onze bestuursleden.

Eind januari 2018 zijn we van plan nog een
activiteit te organiseren. Nadere berichten
hierover volgen nog. Houd de info in de
gaten.
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Lijkt u dit wat of wilt u
meer informatie hierover, bel dan gerust
met één van onze bestuursleden:
3

Melanie van Dijk, tel. 06-48356082, Jan
Remmerswaal, tel. 630106 of Geb Bril. Tel.
632106.
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres / Noordbarge /
deel Bargermeer

EEN BIJZONDER MENS: TON SELTEN

Door Loes Masseree

Maandelijks proberen we ‘Bargeressers met een verhaal’ aan het woord
te laten. Deze maand is dat Ton Selten, oud-directeur van Leﬁer en sinds
heel wat jaren woonachtig aan de
Geuzingerbrink. Ton zet zich graag
belangeloos in voor de samenleving.
Waarom eigenlijk?
Zodra we tegenover elkaar aan mijn tafel
zitten zegt hij: ‘Zeg maar gewoon Ton.’ Natuurlijk heb ik Ton Selten gegoogeld. Maar
toen ik op Google de immense lijst van organisaties zag, waar hij als vrijwilliger voor
werkt, wist ik dat dit geen gewone vrijwilliger is. Ik stel hem de vraag, die door mijn
hoofd speelde: ‘Waarom, waarom zoveel?’
Hij moet er even goed over nadenken en
zegt dan: ‘Het klinkt misschien hoogdravend, maar het heeft te maken met mijn
opvatting van hoe ik naar de wereld, de
politiek en naar de ontwikkelingen kijk. Ik
ben een bevoorrecht mens, ik heb mogen
studeren en fantastische banen gehad.
Na mijn studie Sociologie aan de Universiteit van Groningen ben ik begonnen als opbouwwerker. Daarmee heb ik mij enorm
kunnen ontwikkelen en heb ik voor mijn
gevoel ook belangrijk sociaal werk kunnen
doen. Na mijn vervroegde pensioen wilde
ik hiermee door gaan.
Heel belangrijk vind ik Leergeld Emmen
waar ik in het bestuur zit. Leergeld zet zich
in voor het kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, sport en cultuur
door kinderen uit minima gezinnen. Die
kinderen kunnen niet naar de voetbalclub,
ballet, de muziekschool of mee met schoolexcursies. Dat is voor veel ouders niet te
betalen. Als je dat ziet, schieten de tranen
je in de ogen en daarom is onze geweldige
slogan als Leergeld: Alle kinderen mogen
meedoen. Want nu meedoen is later meetellen. Er is onderzoek gedaan, dat als je in
moeilijke omstandigheden geboren wordt,
je geest niet open staat voor ontwikkeling.
Leergeld betaald de sportclubs, muziekschool of de excursies. En dat gaat op een
zeer discrete manier.
Ik ben ook heel trots op het feit, dat ik
voorzitter van Buurtsupport mag zijn,’
zegt hij. ‘Dat is niet eenvoudig. In die zin, er
zijn in het sociaal domein kortingen – de
Gemeente Emmen doet zijn best om zaken zo goed mogelijk overeind te houden
– maar linksom of rechtsom, er wordt gesneden in budgetten in het sociaal domein.
Dus de positie van Buurtsupport, die erg
gewaardeerd wordt door de meeste overlegpartners, wordt ook bedreigd. Dat be-

zelfde bent als vroeger, toen je net afstudeerde. Ik maak mijzelf dat ook wijs. Toen
ik studeerde in Groningen ben ik begonnen met actiecomités tegen de sloop van
woningen en dat hebben we gewonnen.
Daarna ben ik opbouwwerker geworden
in Oost Groningen, daar heb ik drie huurdersverenigingen mee mogen helpen op
te richten. Met zes huurdersverenigingen
hebben we daar heel actief strijd geleverd
voor huurdersbelangen. Dan denk ik toch
wel, dat ik niets veranderd ben. Ik ben wel
ouder en wijzer en heb me enorm mogen
ontwikkelen. Nu ben ik voorzitter van de
Woonbond. Als ik als directeur van Leﬁer,
de huurders niet meer zou hebben gezien,
dan zouden ze me nooit gevraagd hebben
te solliciteren om voorzitter te worden.
tekent dus, dat als je in het bestuur zit van
Buurtsupport, je voortdurend op je hoede
moet zijn. Dat je goed vooruit moet kijken
en de lange lijn in de gaten moet houden.
Je moet de continuïteit van Buurtsupport
overeind houden en ook moet je, af en
toe, op vriendelijke wijze ﬂink in de slag
met ambtenaren en met de gemeente.
De mensen die bij Buurtsupport aan de
slag gaan, krijgen een nieuwe kans om
zich te ontwikkelen. De deelnemers doen
enorm goed werk en dat verdient heel
veel waardering.’
Hij kijkt even voor zich uit en zegt dan:
‘Wij passen soms op onze kleinkinderen in
Groningen en dan komen we wel door de
Oosterparkwijk. Als je dan ziet hoe elders
de wijken er bij liggen in vergelijking met
Emmen, dan is dat voor een heel groot
deel het resultaat van de inzet van de
deelnemers aan Buurtsupport. Zij ervaren
collegialiteit en zijn bezig met een positief
doel. En, het kan een springplank zijn naar
betaald werk.
Ik vraag hem wat het verschil is met het
vrijwilligerswerk dat hij doet en met het
werk als directeur. Hij antwoordt: ‘Geen
verschil. Het heeft er ook mee te maken
dat ik heel interessant werk doe, als vrijwilliger. Eigenlijk is dat werk niet veel anders dan het besturen van een woningcorporatie.’ Hij gaat door: ‘Ik ben voorzitter
van de Woonbond. Er is driemaandelijks
overleg met de minister, de directeur van
de Woonbond en ik, als voorzitter. Dus eigenlijk is dat vrijwilligerswerk echt vrijwilligerswerk, maar het is wel heel serieus.’
‘Ben u persoonlijk veranderd als mens?’
vraag ik Ton. ‘Er zijn twee antwoorden,’
zegt hij. ‘Je kunt jezelf wijsmaken dat je de4

Hij eindigt door te zeggen dat hij van dit
werk geniet. ‘Ik doe dit heel graag, ik ben
vitaal en nog jong’, zegt hij met een glimlach. Zijn gezicht licht op als hij zegt dat hij
ook voorzitter van Het Emmer Schaakgenootschap is. ‘Schaak je zelf ook?’ vraag ik
hem. ‘Ja. dat is misschien wel leuk voor de
lezers van het Wijknieuws. Elke maandagavond vanaf half zeven is er in het Brinkenhoes schaken voor de jeugd. Vanaf half
acht is dat voor senioren. En dat is op alle
niveaus, dus de toppers kunnen echt heel
goed schaken, maar als je een gezellige
huiskamerschaker bent, vind je ook een
gelijkwaardige partner.
Voor mij zit een man die de wereld beter
wil maken. We nemen afscheid en stiekem
benijd ik hem om zijn energie.

CREATIEF BARGERES; S��������������!

VOLGENDE BIJEENKOMST
VNCB

Tekst en foto’s Leonie Hoogeveen

Door Natasja van Dijk

Heerlijk !
Buiten spelende kinderen, sneeuw, sleetje rijden, sneeuwballen gooien, een lach en
een traan, foto’s maken, schoenen op de deurmat, handschoenen en sjaals op de
verwarming, warme chocolademelk met slagroom,
en een dekentje op de bank

Doet u vrijwilligerswerk in Bargeres,
of woont u hier en doet u dit elders?
Misschien vindt u het leuk om met
anderen in contact te komen die ook
vrijwilligerswerk doen.
Om ervaringen te delen, tips en adviezen
uit te wisselen, spannende plannen te maken en samen uit te voeren, of gewoon om
contacten te leggen.
Dat kan allemaal tijdens de volgende
bijeenkomst van het VNCB - Vrijwilligers Netwerk Café Bargeres. Deze is op
woensdag 17 januari om 19.00 uur bij
snackbar Kwalitaria.
Voor meer info of om u aan te melden
kunt u mailen naar vncb-emmen@gmail.
com. Op Facebook kunt u ons vinden
door te zoeken op VNCB. Dan vindt u de
groep waar u op de hoogte kunt blijven,
vragen kan stellen en anderen tegen kunt
komen. Tot ziens!

Foto Gert de Weerd

RUILMARKT IN HET
BRINKENHOES

advertentie

29 30 & 31

Op donderdag 25 januari om 18.30 uur is
er weer een ruilmarkt met de Natas-munt,
dit keer in ‘t Brinkenhoes.
Neem een stuk of 5 of 6 handzame spulletjes mee, waar u munten voor krijgt. Die
kunt u op deze, of een andere ruilmarkt
met deze munt besteden om andere dingen uit te zoeken.

DECEMBER
DE ENIGE ECHTE

HENK’S

OLIEBOLLENKRAAM
OP HET PLEINTJE BIJ HET
WINKELCENTRUM IN BARGERES
(BIJ BLOEM&ZO)
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ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI
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

zo 31-12

10.00-15.00

Verkoop oliebollen, appelﬂappen en salades in
Holtingerhof

Hh

Do 04-01 15.00-17.00

Nieuwjaarsreceptie Holtingerhof i.s.m. de
Zonnebloem met muzikale omlijsting van Max
en Maxime

Hh

Di 09-01

Ontmoetingsmiddag Alzheimer in de Bleerinck;
Thema Spraakproblemen

14.00-15.30

Do 11-01 14.30

Bingo in Holtingerhof

Vr 12-01

wo 17-01 19.00

Meezingmiddag in Holtingerhof met duo Anneke en Peter
VNCB bij Kwalitaria

vr 19-01

19.00

Nieuwjaars Borreluurtje in Holtingerhof

do 25-01

18.30

Ruilmarkt Brinkenhoes

do 25-01

20.00-23.30

Pubquiz Brinkenhoes

zo 28-01

10.15-11.45

Klassiek huiskamerconcert in Holtingerhof
door duo “a Men’s Passion”
Bingo in Holtingerhof

15.00

ma 29-01 19.30-21.15

NIEUWS

VAN INFOPUNT
Door Greetje Lahuis

€

Opgave / info

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

Toegang en kofﬁe en thee
zijn gratis
Meer info: 681616,
dementie@tangenborgh.nl
5,-

Hh

1.50

Hh
Zie ook pag. 4

3.-

Hh
Zie ook pag. 4

2.50pp

Brinkenhoes

5.-

Hh

5.-

Hh

Zie ook pag. 5

BARGERES

Hallo beste bewoners,
Namens het Infopunt wensen wij u hele
ﬁjne feestdagen en een gezond 2018!
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat
u in het Infopunt hebt gehad het afgelopen jaar. Het was ﬁjn om u te kunnen helpen met al uw vragen die we konden oplossen onder het genot van een kop koﬃe.
Het mooiste is als mensen terugkomen
om te vertellen hoe het is afgelopen. Daar
doen we het voor. Het is en blij� fantas�sch om dit werk te kunnen en mogen

doen.
Voorheen zat ik aan de grote tafel in de
hal van Hol�ngerhof. Je vindt me nu in de
ruimte van de Wijkvereniging op de derde
verdieping van Hol�ngerhof, zodat we vrij
en rus�g met elkaar kunnen praten.

dan kunnen we onder het genot van een
koﬃe brainstormen.

Als Infopunt Bargeres zijn we nog steeds op
zoek naar mensen die een uurtje over hebben om vrijwilligerswerk te willen doen.
U maakt er eenzame mensen blij mee.

Ik ben op maandag, woensdag en vrijdag, van 10.00 tot 14.00 uur aanwezig en ben ook via mail bereikbaar op
infopunt@bargeres.com en telefonisch op
06 - 34496708. Spreek gerust de voicemail
in, dan bel ik u terug.
Ook tussen Kerst en Oud en Nieuw ben ik
gewoon bereikbaar!

Of als u andere ideeën hebt, kunt u al�jd bij het infopunt terecht. Kom langs

Tot ziens bij Infopunt Bargeres,
Coördinator Greetje Lahuis

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

