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VAN

DE REDACTIE

Het nieuwe seizoen is al weer zo’n twee
maand aan de gang en dat levert ook in
onze wijk mooie dingen op.
Zo ontving de Wijkvereniging onze nieuwe
burgemeester voor een werkbezoek en
stonden een aantal bewonersinitiatieven
uit Bargeres, zoals het Infopunt, de VNCB
en Ruilmunt Natas op het Grote Voor Elkaar Festival dat plaatsvond op 7 oktober
in Emmen centrum.

BEZOEK

Als u zelf een mooi plan heeft voor onze
wijk, leest u dan verderop in deze editie
hoe u daar wellicht geld voor kan krijgen
via Kern met Pit of via het bewonersfonds
van Wijkvereniging Bargeres.
Over de laatste gesproken: de wijkvereniging zou het bestuur graag uitgebreid
zien met meer mensen. Heeft u tijd en zin
om u actief in te zetten voor Bargeres,
dan kan dat wellicht binnen het bestuur.
Als u interesse heeft, kunt u mailen naar

BURGEMEESTER AAN WIJKVERENIGING
Door Mia Stulen

voorzitter@bargeres.com
De redactie van Wijknieuws is nog steeds
op zoek naar een nieuwe eindredacteur.
Bent u iemand met wellicht al wat ervaring, die het overzicht kan bewaren, met
deadlines en onder tijdsdruk kan werken
en die het vooral erg leuk vind om met
teksten en mensen te werken? Meld u dan
op redactie@bargeres.com

BARGERES

Het is gebruikelijk dat de burgemeester
met de betrokken wethouder en ambtenaar
ieder jaar een werkbezoek brengt aan het
bestuur van de Wijkvereniging Bargeres.
Het doel is om elkaar bij te praten, knelpunten en natuurlijk ook de successen in
de wijk te bespreken. De Wijkvereniging
Bargeres is de EOP (erkend overleg partner), de schakel tussen het gemeentebestuur en de bewoners van Bargeres.
Op 28 september vond het bezoek plaats.
Voor de huidige burgemeester, de heer
van Oosterhout, was dit het eerste werkbezoek aan onze wijk. Dat was ook de
reden dat wij een programma hebben gekozen waarbij een algemene kennismaking
met de wijk Bargeres centraal stond.
Na de ontvangst in onze ruimte in de
Holtingerhof heeft oud-ambtenaar Piet
van der Wel het het één ander over
onze wijk verteld. Hij was destijds betrokken bij de afbouw van de wijk in de
jaren 70. Hierna hebben we gezamenlijk
in een paardentram een rit door de wijk
gemaakt. We hebben wat centrale punten aangedaan. Ook hebben we het grote
centraal gelegen grasveld in de Ruinerbrink bezocht, waar het Leef in de

straat festival plaatsvond. Tot groot plezier van de jongelui die op dat moment
aan het voetballen waren, toonde de
burgemeester zijn sportief talent en
speelde hij een spelletje voetbal mee!
Het weer werkte ook mee zodat we
op een mooie en succesvolle middag

kunnen terugkijken.
Blijvende herinneringen hebben we ook.
Onze wijkfotograaf Cor Vortman en fotograaf Ben Looijen hebben prachtige foto’s
gemaakt. Hartelijk dank hiervoor!
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H�� ����������� ��� A�� K�������
Door Loes Masseree

Hoe komt iemand er bij om zoveel bij elkaar te sparen, dat het uitgroeit tot een
museum? Ard Kooistra zegt dat hij op
jonge leeftijd al begon met stickers sparen.
Voor vijftig cent kon je voetbalplaatjes van
de Panini-albums kopen, die hij dan inplakte. Veel later kwam hij vanuit Ter Apel, in
Emmen wonen. In die tijd ging hij met zijn
schoonvader, die oude gereedschappen
verzamelde, naar de vlooienmarkten in
Eelde. ‘Ik ging alles sparen wat aan sport
relateert,’ zegt Ard. ‘Soms, als ik van Eelde
terug kwam, nam ik wel vier of vijf bananendozen vol spullen mee en dacht Lobke,
mijn vrouw: Wat brengt hij nu weer mee?
Een jaar of vijf geleden heb ik een gigantische schifting gemaakt, maar wat echt
belangrijk is, staat nu in het museum.’ Van
Lobke mag hij één kamer in het huis gebruiken voor zijn verzameling, maar intussen heeft hij al een aantal andere plekjes
in huis waar hij het een en ander bewaart.
In zijn museumkamer staan de wanden
vol met boeken en tijdschriften. ‘Mijn verzameling is eigenlijk te breed,’ zegt hij als
we boven in zijn museum komen. Hij toont
prachtige koperen en aardewerk borden
en een tekening uit 1928, die speciaal

ontworpen is voor die Olympische Spelen
in Amsterdam. Dit was het eerste grote
(sport)evenement in Nederland. ‘Weet je,’
zegt hij. ‘Die blauwe parkeerborden met
een grote P, die wij zo heel gewoon vinden,
zijn speciaal voor die Spelen ontworpen,
omdat er een grote toeloop was van buitenlanders. Waar moesten ze parkeren en
waar moesten ze die mensen onderbrengen? Hij pakt een boek; dit is een ofﬁcieel gedenkboek in 1930 uitgegeven en is
een heel relaas over waar iedereen sliep
en hoe een en ander was georganiseerd.
Je kan dus wel zeggen dat ik het meest
getroffen ben door de Olympische Spelen
van 1928. En ook van 1936, omdat deze
Spelen in Berlijn gehouden zijn en de Nazi’s de Spelen gebruikten om propaganda
te maken voor de nationaalsocialistische
ideologie.

bevlogen man als het over zijn museum
gaat. Hij is altijd op zoek naar bijzondere
en mooi dingen voor zijn sportmuseum
en nodigt de lezers uit om hem te bellen,
mocht u in een vergeten hoekje van uw
huis of zolder nog iets moois over sport
hebben liggen. Óf het Panini boekje van
1970, want daar wordt Ard een heel erg
blije man van!
Telefoonnummer waar Ard Kooistra te
bereiken is: 06-23654400
U kunt ook de Facebookpagina van
Sportmuseum Kooistra liken.

Er staat teveel om op te noemen: singletjes
van alle voetbalclubs, boeken van alle denkbare sporten, gesigneerde voetbalshirts
van Dennis Bergkamp en Johan Cruijff, het
schaatspak van Kjeld Nuis, accreditatiekaarten, medailles, gesigneerde boeken en
die Panini boeken met voetbalplaatjes die
hij als kind inplakte. ‘Uitgeverij Panini is begonnen met de boekjes in 1970,’ zegt Ard.
‘En juist dát jaar mis ik.’
Eén ding is zeker: Ard Kooistra is een

VNCB: VOLGENDE
Door Natasja van Dijk

BIJEENKOMST

Het vrijwilligers netwerkcafé Bargeres,
VNCB, is een ontmoetingsavond voor
vrijwilligers in Bargeres; of u nu elders
woont en hier vrijwilligerswerk doet, of
hier woont en elders vrijwilligerswerk
doet, als er maar een binding is met onze
wijk.
Deze bijeenkomsten zijn er om:
- te netwerken
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- ervaringen uit te wisselen
- ideeën / plannen te bespreken
- mede-vrijwilligers te vinden voor je
ideeën / plannen
- informatie te verstrekken, te vragen, te
krijgen.
De volgende bijeenkomst is op woensdag 22 november om 19:00 uur bij snackbar Kwalitaria.
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Volgende bijeenkomsten zijn in de oneven maanden (januari, maart, mei, juli,
september enz) elke keer op de derde
woensdag.
Meer informatie is te vinden op Facebook, als u ‘VNCB’ in de zoekbalk intypt
ziet u het verschijnen. Ik nodig u van harte uit om ‘s te komen kijken :)

D� D������� C��������: H�� ������ ��� P�������
Door Loes Masseree

Zo’n dertig personen, bijgestaan door
Anita Truin, praktijkverpleegkundige en
Ina Klaassen, fysiotherapeute, vertrokken
op 30 september in een door Qbuzz gesponsorde bus mét chauffeur, vanuit het
Dokterhuus naar Papendal. Alle deelnemers hebben twintig weken aan de Diabetes Challenge mee gedaan. Inclusief de
mensen uit de Bargeres waren er ongeveer drieduizend deelnemers uit heel
Nederland aanwezig. Vanwege de regen,
die met bakken uit de lucht kwam, kreeg
iedereen bij aankomst op Papendal een
poncho. Om elf uur heette de heer Bas
van der Goor, de initiatiefnemer van de
Diabetes Challenge, iedereen welkom.
Daarna vertrok men naar de aan diabetes gerelateerde stands die op het terrein
van Papendal stonden. Daar kregen ze
een heerlijke herstellende voetcrème. De
wandelingen waren uitgezet door prachtig
bos- en heidegebied en liepen langs een
stroompje met bruggetjes. De deelnemers
konden kiezen tussen vijf, tien, vijftien en

twintig kilometer. Anita liep de twintig
kilometer met nog twee personen. Vóór
de wandeling was er een warming-up en
Ina vertelt: ‘Tijdens de warming-up moesten we springen. Maar door de regen was
het veld doornat geworden. Een dame
die achter mij stond kreeg elke keer als
ik sprong een plens water. Maar desondanks heerste er een heel goede sfeer.’
In april, bij het begin van de Diabetes Challenge, kregen vijftien personen een stappenteller en werd hun bloed, bloeddruk en
buikomvang gemeten en moesten zij een
vragenlijst invullen. Halverwege moesten zij
dit opnieuw doen en nu aan het einde van
de Challenge weer. Dit laatste onderzoek
wordt door de Bas van der Goor foundation gedaan en de uitslag hiervan is nog niet
bekend. ‘Wat we wel weten,’ zegt Anita,’ is
dat het algemeen welbevinden fantastisch

is. Het lopen met elkaar geeft een enorme
boost. Alleen lopen is vaak moeilijk, maar
met elkaar is het leuker. Eén deelnemer is
heel veel afgevallen en zijn bloedwaardes
zijn verbeterd. Gelukkig hebben de buurtsportcoaches dit opgepakt en is er afgelopen donderdag, ondanks de regen, een
groep met deze coaches gestart. In principe is er elke donderdag om half tien een
groep wandelaars, waar men zich bij aan
kan sluiten. Eén keer in de maand wordt er
na het lopen kofﬁe met elkaar gedronken.
Dit wandelen is gratis en duurt ongeveer
een uur. Wat je ervoor terugkrijgt is een
goede gezondheid, ‘ besluit ze.
Aanmelden voor deze donderdagwandeling kan bij het Brinkenhoes tel . 610 201.
Aanspreekpunt voor de langzame wandelaars:Tonnie Schutte. Snelle wandelaars: Jan
Sibon.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
We willen u nog eens attenderen op
de Zonnebloemauto.
Op 4 oktober stonden we met deze
auto bij Hotel Emmen, van der Valk, tijdens de ouderendag. Men kon toen zien
hoe deze auto er van binnen en buiten
uitziet en we konden een demonstratie geven hoe een (elektrische) rolstoel
wordt vastgezet met een persoon erin.
Wilt u meer weten over huur, etc. van

deze auto neem dan gerust contact op
met één van de bestuursleden.
Wat betreft de jaarlijkse Kerstviering kunnen we op dit moment nog niet
veel vermelden. Zeer waarschijnlijk is de
datum 16 december 2017. We zijn met
de voorbereidingen bezig. In het volgende
Wijknieuws kunt u de deﬁnitieve gegevens
lezen.
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Voor informatie over De Zonnebloem kunt u contact opnemen met één
van onze bestuursleden: 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

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN EMMEN
Door José van den Berg, rijbewijskeuringsarts
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E
en overige automobilisten die voor
verlenging van hun rijbewijs moeten
worden gekeurd, kunnen hiervoor nu
ook in Emmen terecht bij de RijbewijskeuringsArts. Eens per maand vinden
deze keuringen plaats in wijkcentrum
De Marke, Statenweg 107 (Angelslo).
Voor informatie en een afspraak belt u
naar het landelijke afsprakenbureau: 0367200911. Het is niet mogelijk rechtstreeks

bij de locatie een afspraak te maken. Zelf
een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven
75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E
(ook voor code 95) en Taxipas € 59,50.
Leden van CNV/ouderenbonden krijgen
€ 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch,
C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
Voordat u naar de keuring gaat dient er
eerst een Eigen Verklaring met Genees-

kundig Verslag gekocht te worden. Het
keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet
op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de
Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3
maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ten minste 4 maanden voor het
verlopen van de geldigheid van het rijbewijs
een afspraak te maken voor een keuring.

RUILMUNT NATAS EN DE RUILMARKTEN
Door Natasja van Dijk

Het nieuwe seizoen is weer volop aan de
gang en dat geldt ook voor mijn ruilmarkten.
Begin september stond ik op Bargeres
Doet, waarover ik in ‘t vorige Wijknieuws
al schreef en er staan er meer gepland.
Ook sta ik regelmatig in ons winkelcentrum op zaterdag aan het eind van de
ochtend / begin van de middag als het
droog weer is, zoals op 23 september en
14 oktober.
Het is ook mogelijk om zelf thuis iets te
doen met de munt, een marktje: zo heb
ik een kast in mijn gang staan met wat spulletjes erin en is er iemand die bij mooi weer
eens een tafel met spullen in haar voortuin wil zetten. Ook is er iemand die een

ruilmarkt thuis voor boeken wil beginnen.
Maar de munt kan ook gebruikt worden
bij diensten. Een achterbuurman heeft bij
mij een kapstok opgehangen waarvoor ik
hem met Natassen heb betaald en mijn
buurvrouw kreeg deze munten voor een
klein naaiwerkje.
De munt kan dus op meerdere manieren
gebruikt worden en als er dingen zijn waar
ik niet aan heb gedacht dan hoor ik dat
graag.
De volgende ruilmarkten die binnen
plaatsvinden zijn:
- dinsdag 28 november in Holtingerhof
van 19:00 tot 20:30 uur
- donderdag 25 januari in ‘t
Brinkenhoes van 18:30 tot 20:00 uur

WELZIJNGROEP SEDNA ZOEKT U!
Welzijngroep Sedna is op zoek naar vrijwilligers voor het gebied Emmen Zuid. Dit
gebied bestaat uit Bargeres, Delftlanden,
Noorbarge, Parc Sandur, Rietlanden, Wilhelmsoord, Zuidbarge.
Vrijwilligerswerk is belangrijk, zo niet onmisbaar in de huidige samenleving. Vrijwilligerswerk verbindt mensen, geeft mensen
plezier en je steekt er wat van op. Als vrijwilliger kun je actief zijn in welzijn, zorg
sport, natuur, milieu, cultuur, recreatie, onderwijs en nog veel meer.
Vrijwilligerswerk is een boeiend middel
om contacten te leggen, vrije tijd nuttig te
besteden, je talenten te ontdekken en/of
te ontplooien, iets uit te proberen, gezond
en actief te blijven, maatschappelijk actief
te zijn, werkervaring op te doen, studie-

Neem een stuk of 6 tot 8 handzame spulletjes mee waarvoor u Natassne krijgt die
op deze of andere ruilmarkten besteed
kunnen worden, of voor diensten en wie
weet nog op welke andere manieren.
Mocht u zelf iets willen doen met de munt,
of meer informatie willen over de marktjes dan kunt u terecht op Facebook bij
‘Ruilmunt Natas’ (intypen in zoekbalk).
Graag tot ziens op een van de markten!

advertentie

punten te behalen en je horizon
te verbreden.
Wat bieden wij:
- Een vrijwilligerscontract
- Fijne contacten in de eigen leefomgeving
- Vaste contactpersonen
- Fijne wijk om in te werken.
Spreekt het je aan om vrijwilliger
te zijn in je eigen wijk en raak je
enthousiast om anderen te helpen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Je kunt reageren via de mail
van Linet Heeres l.heeres@
welzijngroepsedna.nl. Maar bellen kan natuurlijk ook naar:
06 13900056.
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KLOK STUK?
Bel
DE KOKKERIJ

0591 - 61 25 57
06 - 25 20 00 14

P/a: B. Hoogeveen
Bruntingerbrink 160 - Emmen
kunnen eventueel
worden gehaald en gebracht.
! Klokken
voorijkosten
Altijd prijsopgave vooraf!
! Geen
Meer dan 45 jaar ervaring!

JE KUNT MEER DAN JE DENKT!
Door Marlies Zeeman

Wil je zelf aan de slag in je eigen buurt? In dit artikel zetten we een aantal mogelijkheden op een rijtje.
Bewonersfonds
Wijkvereniging Bargeres – de bewonersorganisatie voor
de hele wijk - stimuleert bewoners het heft zelf in handen te nemen. Daarvoor is het Bewonersfonds in het leven
geroepen. Bewoners kunnen door het doen van een aanvraag op weg geholpen worden met een klein bedrag. Op
www.bargeres.com/geld-voor-initiatieven tref je het aanvraagformulier aan.
Kern met Pit
Heb jij een idee voor je buurt? Schrijf je in voor Kern met Pit! Het
aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen, een
museum opzetten over de plaatselijke historie, een educatieve
route in een natuurgebied of het organiseren van een groot theater waar de hele buurt aan mee doet. Zo maar wat voorbeelden
waar je als Kern met Pit mee aan de slag kunt gaan.Veel initiatiefnemers gingen je al voor, is jouw buurt de volgende Kern met Pit?
Kijk op www.kernmetpit.nl en schrijf je snel in, want de inzendtermijn sluit op 31 oktober!
Stappenplan van Het Grote Voor Elkaar Festival
Tijdens Het Grote Voor Elkaar Festival dat op 7 oktober plaatsvond in Emmen centrum stonden actieve bewoners in het zonnetje. Op deze dag is een Stappenplan gepresenteerd als hulpmiddel voor ieder die met een idee rondloopt en hier werk
van wil maken. Dit stappenplan kunt u ook downloaden vanaf
www.bargeres.com

CREATIEF BARGERES
Door Loes Masseree

Er liggen momenteel geen creatieve inzendingen uit de wijk meer
op de plank. Om te laten zien dat creativiteit niet altijd hoeft te
bestaan uit gedichten, foto’s of schilderijen, hier een zelfbedacht
recept van onze wijkreporter Loes!

Mix alle ingrediënten in een ruime kom en laat een kwartiertje
staan.
In een grote koekenpan maïs-olie verhitten (of slaolie, maar geen
olijfolie!). De olie moet echt heet zijn.
Laat met een juslepel een hoeveelheid van de havermoutmix
voorzichtig in de koekenpan zakken. De lapjes zijn ongeveer 8 cm
en niet altijd helemaal rond. Het is erg belangrijk dat de lapjes
dun zijn anders wordt de havermout niet gaar en smaken ze niet!
Als de eerste kant hard en bruin wordt (dit gaat best snel) de lapjes keren. Zorg dat ze mooi bruin en dun zijn, dan zijn ze krokant
en erg lekker. Probeer de eerste. Soms moeten ze iets doorbakken. Laat ze even uitlekken op keukenpapier.
Eet ze warm met andijviestampot en een likje mosterd.

Havermoutlapjes
150 gram havermout (of vlokken)
100 gram bloem
1 kleine ui fijngesneden
1 handvol fijngesneden peterselie (nog lekkerder is maggiplant)
10 gram (groente)bouillonkorrels
1 ei
100 gram belegen kaas
300 ml water

foto door Geert Rabbers
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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 30-10 10.00-11.00

Lichtklankmeditatie, NatuurlijkBewust, Borgerbrink 100

wo 8-11

19.00-20.30

Optreden koor “ de Notenkrakers” in Holtingerhof

do 9-11

14.30

Bingo in Holtingerhof

di 14-11

10.00-12.00

di 14-11

13.00-16.00

do 16-11

15.00-16.30

H&A mode verkoop met een modeshow in
Holtingerhof
Oma’s brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen
in Holtingerhof
Meezingmiddag Jan Warntjes in Holtingerhof

di 21-11

19.00-20.30

Opgave / info

vrije bd Borgerbrink 100 Geleide (klank)meditatie
met kristallen klankschalen.
Aanmelding telefonisch 0620852259 of info@
praktijknatuurlijkbewust.nl
5,Hh
5,-

Hh
Hh
Hh

1.50

Hh

5.-

Hh

vr 24-11

15.00-16.30

di 28-11

19.00-20.30

Schotse muziek: Optreden van Elsa Jean McTaggart in Holtingerhof
Vrijwilligers Netwerk Café Bargeres, snackbar
Kwalitaria
Meezingmiddag Duo Anneke en Peter in Holtingerhof
Ruilmarkt in Holtingerhof

zo 26-1

10.15-11.45

Klassiek huiskamerconcert in Holtingerhof

5.-

Hh

Bingo in Holtingerhof

5.-

Hh

wo 22-11 19.00

ma 27-11 19.30

Aanvullende info

Zie pag. 2 voor meer info
1.50

Hh
Zie pag. 4 voor meer info

NIEUWS

VAN INFOPUNT BARGERES
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Greetje Lahuis

Hallo beste bewoners,
Ik wil u bedanken voor de leuke reacties
die ik heb gehad op het stukje in het wijknieuws. Dat er nu één gezicht is. Ook be-

dank ik het bestuur van de Wijkvereniging
voor de mooie werkkleding die ik heb gekregen, hierin ben ik nu nog zichtbaarder
voor het infopunt in onze wijk.
Op zaterdag 7 oktober stond ik met het
Infopunt op Het Grote Voor Elkaar Festival
in het centrum van Emmen waar bewonersinitiatieven uit heel Emmen zich presenteerden en ondanks het slechte weer

was het een geslaagde dag.
Lieve mensen, ik ben op zoek naar u!
Heeft u misschien een uurtje in de week
over om bijvoorbeeld iemand te helpen
met boodschappen doen. Meld u dan zich
bij het Infopunt. Ik sta graag voor u klaar
en u maakt er weer iemand blij mee! U
kunt mij vinden aan de grote tafel in de hal
van Holtingerhof.

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

