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VAN

DE REDACTIE

Deze editie van Wijknieuws begint met
een mooie match die gemaakt is door
Greetje Lahuis van het Infopunt! Mooi te
zien hoe mensen elkaar kunnen helpen
met een beetje aandacht en tijd.
Verderop leest u ook over Kas en Sietske
en hun ervaringen bij het Rode Kruis.
Ook zijn er ontwikkelingen rondom de

‘wijktaxi’ waarover u op de achterzijde
een enquête vindt. Vul deze graag in, want
veel respons is belangrijk!
Over mensen gesproken: kent u of bent u
iemand met een bijzondere hobby of opmerkelijke belangstelling? Wij willen graag
interviews blijven plaatsen voor een wijkkrant met een persoonlijke noot. U kunt

mailen naar redactie@bargeres.com.
Wijknieuws is nog steeds opzoek naar
een eindredacteur. Heeft u interesse
hierin en wilt u meer weten over wat
dit werk precies inhoudt, mail dan naar
redactie@bargeres.com

NIEUWS VAN INFOPUNT BARGERES
Door Greetje Lahuis

Hallo bewoners van Bargeres,
Het nieuwe jaar is bijna een maand oud en
ik heb al weer leuk nieuws van een vrijwilliger gehad.
Een mevrouw had contact met mij gezocht
met de vraag of ik een vrijwilliger voor
haar had die er af en toe eens met haar uit
wil. Dat is vanwege haar slechtziendheid
lastig om alleen te doen.
Ik heb haar in contact gebracht met een

mannelijke vrijwilliger en er was gelijk
een klik. De man is
erg enthousiast nu
ze een maand contact hebben. Mevrouw heeft een
duoﬁets en binnenkort komen ze bij
mij, bij het Infopunt
kofﬁe drinken.
Dus beste bewoners,
als u een beetje tijd
over hebt en u wilt iets voor de medemens doen, meld u dan alstublieft aan bij
het Infopunt!
Op maandag, woensdag en vrijdag van
10.uur tot 14.00 uur ben ik bereikbaar
op de derde verdieping in Holtingerhof.
U kunt u ook melden bij de receptie van
Holtingerhof.
Telefonisch ben ik bereikbaar op
06-34496708 (u kunt de voicemail inspreken en ik bel u terug) en via de mail,
infopunt@bargeres.com.
Beste mensen, hier geniet ik zo van, om

mensen te koppelen en zulke positieve
reacties te krijgen. Ik hoop dit werk nog
heel lang te mogen doen, doe het nu een
half jaar met heel veel plezier. Ik merk dat
mensen het ﬁjn vinden om één gezicht
te zien bij het Infopunt. Dat maakt het
Infopunt laagdrempelig en daarom nemen
mensen makkelijk contact met mij op.
Schroom niet en loop gerust binnen. U
kunt hier prive praten. U bent van harte
welkom met uw vragen of uw ideeën. De
kofﬁe staat altijd klaar!
Tot ziens bij het Infopunt!
Greetje Lahuis Coördinator
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“IN ZIJN SPREEKBEURT LEGDE BART ZO MOOI UIT WAT G-VOETBAL IS”
Miranda Vording, bestuurslid van EHS ‘85,
is al een paar maanden druk bezig met het
jaarlijks G-voetbaltoernooi dat op 17 februari plaatsvindt in Sporthal Emmerhout.
“Er doen dit jaar acht teams mee uit Groningen, Friesland en Drenthe. En er komt
hopelijk een bekende Nederlander de
prijsuitreiking doen. Ik mag daar nog niks
over verklappen helaas”, vertelt Miranda.
“Bart Blonk, speler van het G-team van
EHS ‘85, doet in ieder geval mee aan het
toernooi. Bart voetbalt hier al een aantal jaar. Laatst moest hij voor school een
werkstuk maken en een spreekbeurt houden. En dat ging natuurlijk allebei over zijn
grote passie voetbal. In zijn spreekbeurt
legde hij zo mooi uit wat G-voetbal is.
Daarom leek het ons leuk om Bart een
keer in het zonnetje te zetten.”
“Bart verdient het ook echt. Hij is een
doorzetter, ontzettend fanatiek en een
goede aanvaller.” Miranda is wedstrijdsecretaris bij de club uit Emmen, maar heeft
daarnaast veel afﬁniteit met het G-voetbal
bij de club. “Samen met de regionale KNVB-adviseur en het Fonds Gehandicaptensport voeren we nu gesprekken om het
G-voetbalaanbod te verbeteren in Emmen.
Om te voorkomen dat deze kinderen tussen wal en schip raken in de toekomst. Mijn
wens voor 2018 is dan ook dat alle kinderen met een beperking in onze omgeving
met veel plezier kunnen blijven voetballen.
En dat geldt natuurlijk ook voor Bart”, eindigt Miranda met een glimlach.

Bart
verrast
met poster
EHS ‘85 is een
van de bijna 350
voetbalclubs waar
kinderen en volwassenen met een
beperking
kunnen
voetballen.
De club en Bart
werden door de
KNVB, Fonds Gehandicaptensport
en ING verrast
met een poster
van Bart. De drie
organisaties werken samen om het
G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. Bart was
onder de indruk van zijn poster. Eén poster hangt inmiddels bij hem thuis en één
poster krijgt een mooi plekje in de kantine
van EHS ‘85.
Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen
Voetbal zit verankerd in onze maatschappij. De sport is voor veel Nederlanders
toegankelijk, maar voor een grote groep
voetballiefhebbers is de weg naar de velden minder gemakkelijk te vinden. Voor
voetballiefhebbers met een lichamelijke
en/of een verstandelijke beperking zijn
namelijk aanpassingen bij de plaatselijke
voetbalclub nodig zodat ook zij kunnen

voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in
de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen.Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB competities
met aangepast voetbal, het G-voetbal. Speciale competities zodat écht iedereen kan
voetballen. Op dit moment spelen zo’n
5.000 leden G-voetbal. De KNVB, Fonds
Gehandicaptensport en ING zetten zich in
voor G-voetballers en de clubs. De organisaties stimuleren amateurverenigingen om
G-voetbal op te zetten en het de aandacht
te geven die het verdient.
Ga naar knvb.nl/doe-mee voor het aanbod
van clubs met G-voetbal

VOLKSTUINEN IN EMMEN

Door Henk Peters

Je eigen groente, fruit en kruiden kweken
blijkt langzaam aan weer helemaal in trek
te zijn. Afgezien van het feit dat u weet wat
er met uw groenten gebeurt, brengt het
ook ontspanning. Na een drukke werkdag/
week even uw hoofd leeg maken. Ook zijn
er mensen met vooroordelen. Vaak gehoorde klacht is: het complex ligt onder
de rook van bedrijven dus de grond zal
wel vervuild zijn.
Vaak vergeet men daarbij dat ook de
groente die men in de winkel koopt, behandeld is met middelen. Al naar gelang
het land waar de groente geteeld wordt,
moeten we maar afvragen wat er gebruikt
is. Op ons complex (gelegen tussen Eerste
en Tweede Bokslootweg) is een aantal jaren geleden een bodemonderzoek gedaan.
De grond is schoon bevonden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen staat u vrij.
Op dit complex hebben wij nog enkele tui-

nen vrij die u voor klein bedrag kunt huren. U betaalt alleen voor de tuin, dus geen
lidmaatschap. De tuinen zijn vanaf 100m2
groot, er is water op het complex aanwezig en ook de mogelijkheid voor het plaatsen van een schuurtje of kas behoort tot
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de mogelijkheden( onder voorwaarden).
Het houden van dieren is niet toegestaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
H.Peters. Telefoon: 0622004010.

KAS EN SIETSKE KUNNEN NIET STOPPEN

Door Loes Masseree

Het regent pijpenstelen als ik bij Kas en
Sietske de Vries aanbel. De deur wordt
geopend door een blonde vrouw die direct al warmte uitstraalt. Ik ga Kas en
Sietske interviewen omdat zij vrijwilligers
zijn voor het Rode Kruis.
‘Hoe lang bent u al bij het Rode Kruis,’
vraag ik ze, als we met kofﬁe aan de gezellige eettafel zitten. Kas en Sietske kijken
elkaar aan.
‘Tja, hoe lang,’ antwoord Kas, ‘Toch al wel
32 jaar.’ Sietske knikt. ‘We zijn nu 31 jaar
getrouwd en hebben elkaar bij het Rode
Kruis leren kennen.’ Kas zegt: ‘Ik heb mijn
EHBO diploma bij het Rode Kruis gehaald
en Sietske bij de EHBO vereniging. Sietske
is een jaar later bij het Rode Kruis gekomen. Als je bij het Rode Kruis je EHBO diploma haalt, dan wordt er ook van je verwacht dat je je voor de organisatie inzet.’
Ik vraag wat hun drijfveer was om vrijwilliger te worden. Kas antwoordt: ‘Ik kan niet
stil zitten en wilde iets doen. Het Rode
Kruis sprak mij het meeste aan, puur omdat het regionaal, landelijk en ook wereldwijd bekend is.’ Sietske valt bij en zegt:
‘Bij het Rode Kruis waren ook veel meer
mogelijkheden. We hebben verschillende
opleidingen gehad. Onder andere, inzet bij
rampen, we moesten toen nog in het ziekenhuis stage gelopen. Maar dat was toen.
Nu beperkt het zich tot de EHBO-opleidingen.’
Op mijn vraag of het helpt bij een sollicitatie als je EHBO hebt, reageert Kas negatief.
‘Nee, dat niet, maar ik - en Sietske ook zaten wel bij de bedrijfshulpverlening.’ Ik
vraag wat het verschil is met toen en nu
als vrijwilliger. Kas zegt: ‘ Vroeger was het
een beetje zoals bij het leger. Je had een
pelotonscommandant en afdelingscommandant. Er is nu veel veranderd in het
vrijwilligerswerk. Wij doen nu alleen maar
EHBO. Dus bij de ﬁets- en wandelvierdaagse, de Triathlon in Klazienaveen, de
Gouden Pijl en bij het Glazen Huis.’
‘Waarom is het nu zo veranderd is ten opzichte van vroeger?’ vraag ik. Volgens Kas
heeft dat te maken met de regelgeving. ‘Je
mag als EHBO’er steeds minder. Vaak verwijzen wij nu naar de huisarts, terwijl wij
vroeger zelf meer deden. Het komt ook
omdat de communicatie veel beter is. Nu
bellen we 112 en dat kon vroeger niet. De
ambulances zijn ook veel beter uitgerust
dan vroeger. Maar hoe dan ook,’ zegt Kas,
‘het blijft een dankbare hobby. Daarom

gaan we ook altijd naar de opfriscursussen
die regelmatig gegeven worden, als: bediening van de AID, reanimatie etc.’ Natuurlijk
moet er iets in hun werk als vrijwilliger
zijn dat hen bijgebleven is. Kas knikt: ‘Het
was een strenge winter, een jaar of zes geleden. Mijn dochter wilde schaatsen. De
Rietplas was bevroren en er waren kampioenschappen geweest. Er was een vrouw
gevallen en zij had een gebroken been. De
ambulance was er al. Maar goed, dat was al
gebeurd. Ik was foto’s aan het maken van
de mensen op het ijs, toen een man vlak
voor me, zomaar, voorover op het ijs viel.
Hij had een hartstilstand. Die man zat onder het bloed, omdat hij voorover gevallen
was. Ik begon direct te reanimeren. Omstanders weten het natuurlijk altijd veel
beter en zeiden dat ik moest beademen,
maar met zoveel bloed kan dat niet. Die
man heeft het gehaald. Ik was zo blij dat ik
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de reanimatiecursus gevolgd had en wist
wat ik moest doen.’ ‘Je was er wel heel
erg aangeslagen van,‘ zegt Sietske. ‘Klopt,’
zegt Kas, ‘Het grijpt je aan. Tegenwoordig
hoor je zo vaak, dat mensen ineens een
hartstilstand krijgen, dan is het noodzaak
dat er mensen zijn die kunnen reanimeren.
Eigenlijk zou in iedere Brink zo’n tien mensen moeten zijn die een reanimatiecursus
gevolgd hebben. En nog beter is het als in
iedere Brink een AID-apparaat hangt.’
Van stoppen met hun werk voor het Rode
Kruis willen ze niet horen.
Ik sta op en neem afscheid van twee heel
aardige mensen. In de auto denk ik aan die
man op het ijs en aan Kas die hem, dankzij
die cursus reanimatie, zijn leven terug gaf.
Wilt u ook vrijwilliger worden bij het
Rode Kruis? Bel 0593-371020 of mail naar
drenthe@rodekruis.nl

KOFFIEOCHTEND OP MAANDAG
Op maandagochtend is er reuring in De
Opgang, Mantingerbrink 199.Vanaf 10
uur is er inloop en wordt u welkom geheten door een aantal vrijwilligers. De kofﬁe
of thee, met wat lekkers erbij, staat dan
voor u klaar.
Wilt u graag een praatje maken of een
spelletje spelen onder het genot van een
kopje kofﬁe, kom dan maandagochtend!

We zitten in De Opgang in het zaaltje tegenover de bar. Loop eens binnen! Niets
moet, er mag veel! Gezelligheid en gastvrijheid zijn de zaken waar het met name
om gaat.
Bent u er nog nooit geweest op de maandagochtend, loop dan eens binnen. Denkt
u: ‘Dat is toch niets voor mij,’ dan gaat u
gewoon weer weg.

Welkom!
Elke maandagochtend, vanaf 10 uur, in De
Opgang. Namens de vrijwilligers: Catrien,
Gea, Gert, Jan, Klaasje, Marry en Oosten

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Nieuwjaarsreceptie
Op 4 januari hebben we de nieuwjaarsreceptie gehad, samen met De Holtingerhof.
Het was een zeer geslaagde, gezellige middag. Het zangduo Max en Maxime kreeg de
gasten ﬂink aan het meezingen.
Samenzijn ‘Terug in de tijd’
Op 6 februari a.s. bent u van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. We
hebben als thema: Terug in de tijd. Om

12.00 uur beginnen we met een stamppotbuffet en een drankje. Hierna gaan we
leuke ouderwetse spelletjes doen, hoort u
achtergrondmuziek uit de goeie oude tijd
en kunt u kijken naar beelden van toen.
Ook zal u nog een drankje worden aangeboden. We willen zo ongeveer om 16.00
uur stoppen. Plaats van handeling is het
Brinkenhoes. De prijs voor deze activiteit
bedraagt € 10,00 per persoon. Opgave is
dringend gewenst in verband met de orga-

nisatie van het geheel.
Informatie en aanmelden
Voor informatie en aanmelden kunt u bellen met Melanie van Dijk, tel. 06-48356082,
Geb Bril, tel. 632106 of Jan Remmerswaal,
tel. 630106.
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel
Bargermeer

RESULTAAT ENQUÊTE MINI-BIEB

Door Coby Broersen

De enquête voor de bibliotheek in Bargeres is gesloten en ik heb de balans opgemaakt.
Er waren minder reacties dan ik gehoopt
had: 39 via de Facebookpagina en 41 via de
enquête-bus in de Boni Supermarkt. Hierdoor is het nog niet zeker of het doorgaat.
De reacties die er waren, waren allemaal
enthousiast. Er is zelfs iemand die graag
mee wil helpen als vrijwilliger.

Binnenkort ga ik in gesprek met Sedna en
Wijkvereniging Bargeres om te kijken of
het nog zin heeft om me verder hierin te
gaan verdiepen.
Wilt u alsnog reageren, dan kan dat of de
facebookpagina Bibliotheek Bargeres.
Natuurlijk iedereen die de moeite heeft
genomen om te reageren, hartelijk dank
hiervoor!

Heeft u een mooie foto van de Bargeres e.o.? Stuur hem naar redactie@bargeres.com en wie weet staat hij binnenkort in het Wijknieuws.
foto: wikipedia
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ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI
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 5-2

15.00

Drentse voorleesmiddag

1.50

di 6-2

12.00-16.00

Activiteit: ‘Terug in de tijd’, gezellige middag In
het Brinkenhoes

10.00

do 8-2

14.30

Bingo

ma 12-2

14.00

Modehuis Kort “verkoop kleding”

wo 14-2

15.00

do 22-2

15.00

Optreden van het Gezelligheidskoor ‘t Spoor
Biester
Meezingmiddag accordeonist “Jan Warntjes”

vr 23-2

17.00

zo 25-2

€

5,-

Opgave / info
Hh
Bestuur
Zonnebloem

Hh
Hh

1.50

Hh

High Tea

5.-

Hh

10.15

Klassiek Huiskamerconcert
Optreden van Viktor Koning

5.-

Hh

Ma 26-2

19.30

Bingo

5.-

Hh

Ma 26-2

13.30

Kledingvermaak

elke wo.

vanaf 17.00

Eetkamer Bargeres in Holtingerhof
Elke woensdag vanaf 17.00 uur eten.
Kosten: Hoofdgerecht, dessert en een kop
kofﬁe/thee: € 3,50
Kosten: Hoofdgerecht inclusief kop soep, dessert en een kop kofﬁe/thee: € 4,20
Oma’s Brinkje in Holtingerhof
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen.
Repair Café in Holtingerhof
Weggooien? Mooi niet!

accordeonist Jan Warntjes

Inclusief stamppotbuffet, zie
ook pagina 4

Hh

5,-

iedere
13.00-14.30
eerste
dinsdag
vd maand
elke wo. 13.00-16.00

Aanvullende info

Hh

Kosten verschillen per
kledingstuk
Reserveren kan tot 13.00
uur bij de receptie.

centrale hal
Hh

Gezelligheidskoor ‘t Spoor Biester

WILT U ELEKTRISCHE SHUTTLES IN BARGERES? U BEPAALT!

Door Lia Kaptein en Marcel Ederveen

Al eerder hee� u in Wijknieuws kunnen
lezen dat er onderzocht wordt of het haalbaar is om in Bargeres met elektrische
shu�les een soort taxi-dienst te realiseren
voor de korte afstand.
Op 9 januari hebben de vertegenwoordigers van verschillende par�jen in het Lokaal Team Bargeres zich uitgesproken voor
deze dienstverlening, onder de naam ‘Van
Huus’.
Echter, de belangrijkste deelnemers in dit
ini�a�ef zijn jullie, de inwoners van Bargeres!
Daarom vragen we via een enquête op
deze pagina of u geïnteresseerd bent in
een dergelijke dienst en of u daarvan dan
ook gebruik wilt gaan maken.
Werkwijze taxi-dienst
Hoe het gaat werken? U belt een telefoonnummer en u vraagt om een rit. U gee�
aan van waar naar waar u wilt worden
gebracht binnen Bargeres en hoe laat u
opgehaald wilt worden. En wij halen u op
(wach�jd ca. half uur) en brengen u naar
waar u wilt. We nemen maximaal drie personen mee. Ritprijs per persoon is € 2,00.
En wilt u een boodschappentas, een rollator of een rolstoel meenemen, dan kan
dat.

In principe is deze dienst bedoeld voor ouderen die wat minder goed ter been zijn
of die ﬁetsen met boodschappen las�g
vinden. Maar ook kinderen brengen we
graag naar een vriendje of vriendinnetje
als u even geen auto beschikbaar hee� of
alleen �jd hebt om ze weer op te halen.
Bij voldoende interesse zullen we de voorbereidingen verder ter hand nemen. En bij
voldoende gebruik (en dat is minstens zo
belangrijk) kunnen we dit laten uitgroeien
tot een volwaardige dienstverlening.
Dus, wilt u vanuit huis naar het winkelcentrum, naar de bushalte, naar een
vriend(in) op de koﬃe, naar het Brinkenhoes, naar het Doktershoes, naar de
Hol�ngerhof, op visite naar De Bleerinck
of (op vrijdag) naar de markt? VanHuus
haalt u op en brengt u naar de gewenste
bestemming! En waarom zouden we ook
niet naar Sta�on Emmen-Zuid rijden?

Wilt u geen gebruik maken van de dienst en
hee� u een rijbewijs? We zoeken vrijwilligers die buurtbewoners willen rondrijden.
Meld u zich bij Marcel Ederveen via het
e-mailadres m.ederveen1@kpnplanet.nl.
Belangrijk om te weten is dat VanHuus
aanvullend wil zijn op taxi- en busvervoer.
VanHuus is geen concurrent, maar vult
een gat in het vervoer op de korte afstand.
We zijn benieuwd naar de respons op de
enquête. Neem even de �jd om deze in te
vullen en lever deze in bij de Boni, bij Primera, de Hol�ngerhof of het Brinkenhoes.
En als u zo dringend zit te wachten op deze
service omdat u bijna nooit op deze plekken kunt komen, stuur dan een mailtje
naar m.ederveen1@kpnplanet.nl

E������

We willen weten of voldoende mensen gebruik willen maken van deze dienst. Vult u onderstaande vragen in en lever ze in bij de Boni,
bij Primera (beide in winkelcentrum Bargeres), bij recep�e van de Hol�ngerhof of het Brinkenhoes. Er staan stembussen.
1. Blij� u steeds vaker thuis, omdat u zich
niet kunt verplaatsen?
Ja/Nee
2. Bent u van plan gebruik te maken van
deze dienst?
Ja/Nee
a. Bij nee, denkt u in de toekomst gebruik
te willen maken van de dienst?
Ja/Nee
3. Waar wilt u de dienst voor gebruiken?
a. Winkelcentrum Bargeres
Ja/Nee
b. Winkelcentrum Rietlanden
Ja/Nee
c. Bezoek familie
Ja/Nee
Ja/Nee
d. Bezoek kennis
Ja/Nee
e. Kapper
Ja/Nee
f. Huisarts
Ja/Nee
g. Markt op vrijdag
h. Anders; namelijk:
_______________________________
_______________________________

4. Hoe vaak per maand denkt u gebruik Aantal:_ _ _ _ _
maand / week
te willen maken van de dienst?
5. Wilt u naar winkelcentrum Rietlanden
Ja/Nee
worden gebracht?
a.
Bent u bereid hiervoor 3 euro te
Ja/Nee
betalen (retour)
6. Wilt u op vrijdag naar de markt (cenJa/Nee
trum) worden gebracht?
a.
Bent u bereid hiervoor 3 euro te
Ja/Nee
betalen (retour)
7. Hee� u zelf nog aanvullingen of ideeen?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________

Kunt u de ingevulde enquête niet in één van de stembussen deponeren, stuur dan mailtje met de antwoorden naar
m.ederveen1@kpnplanet.nl of vraag iemand anders dit te doen. Het is belangrijk dat we uw reac�e ontvangen,
anders kunnen we niet verder met de voorbereidingen.

