Nummer 7
juli 2017

Van

de redactie
Door Marlies Zeeman

Oproep aan verenigingen, clubs, etc.
In augustus komt Wijknieuws niet uit. De
deadline voor de maand september is 18
juli en dat is dus al voor de zomervakantie .
Houd hier rekening mee voor de Pr van uw
activiteiten in september!
Oproep aan ondernemers
Wijknieuws biedt de mogelijkheid voor een

gratis advetorial aan ondernemers die in de
wijk wonen en werken. Wees slim en benut dit kanaal en geef je op via redactie@
bargeres.com.
Adverteren in Wijknieuws kan ook. Een
advertentie kost €50,- (formaat visitekaartje). Info: redactie@bargeres.com

ken van dit goed gelezen wijkkrantje is nog
niet gevonden. Lees de advertentietekst op
pagina 5 voor meer informatie.

Vacature
De vacature van eindredacteur voor Wijknieuws wordt binnen het redactieteam opgevangen. Een vormgever voor het opma-

Foto-impressie Leef

in de straat Festival 2017
Op 17 juni werd weer het leukste buurtfeestje van heel Emmen georganiseerd, natuurlijk in de Ruinerbrink!
Foto’s Cor Vortman

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
in woonwijkcentrum Holtingerhof
Open op maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00 - 14.00 uur.
06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter@bargeres.com), Greetje
Lahuis, Mia Stulen (penningmeester), Marlies
Zeeman.
Redactie Wijknieuws: Natasja van Dijk, Loes
Masseree, Cor Vortman, Marlies Zeeman (eindredactie).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 8/2017
verschijnt op 25 augustus. Dinsdag 18
juli is de uiterste inleverdatum voor kopij.
Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en Holtingerhof.

Bewonersgroep 4US

weer aan de slag in de

Op 3 juni was het aan de Slenerbrink weer
aanpakken geblazen. De bewoners van 4US
hebben, wat inmiddels traditie is geworden,
de energie van het voorjaar omgezet in het
gezamenlijk schoonmaken van een deel
van Slenerbrink.
Ook dit keer stond de ontmoeting, het bijpraten centraal. Ondertussen werden de
muurtjes met de hogedrukspuit schoongemaakt, werden lantaarnpalen schoongemaakt en werd er her en der geschoffeld.
Maar dit keer was er iets bijzonders. De
in het vorige nummer van Wijknieuws geïnterviewde Freek Rhebergen, aldaar genoemd ‘de fossielenman’, heeft ook bij 4US
een bijzondere positie. Dat heeft geresulteerd in het naar hem vernoemen van ons

Slenerbrink

pleintje. Zo zijn 4US en het Freek Rhebergen
Plein met elkaar verbonden.
Martin Heerspink,
info@samen-binden.nl
Marcel Ederveen,
m.ederveen1@kpnplanet.nl

Aanpak Brinkenweg

Foto’s Wiebe Veenstra en Ben Looijen
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De

wijk, de brinken en de bewoners
Poppenhuizen in Bargeres
Door Loes Masseree

Het is een sombere dag met flinke regenbuien als ik mevrouw Meijer bij haar thuis
ontmoet. Bij de redactie van Wijknieuws
kregen wij een tip dat er een zeer creatieve oudere dame in de Bargeres woont.
Mevrouw Meijer (80) maakt al sinds jaren
poppenhuizen.
Ik vraag haar hoe ze nu tot het maken van
deze poppenhuizen gekomen is. ‘Ik heb als
activiteiten begeleidster gewerkt, zegt ze.
Nu was er op mijn werk een mannengroep
die poppenhuizen maakten. Deze groep
viel door omstandigheden uit elkaar. Het
poppenhuis, waar het groepje aan werkten,
stond daar maar. Het was alleen de ombouw, verder niet. Omdat het daar maar

Klassieke

(8)

stond en er niemand was die het afmaakte,
vroeg ik of ik het mee mocht nemen. Het
was mijn eerste poppenhuis en ik kreeg er
de smaak van te pakken. Dat was ongeveer
in 2003.’
Ze laat het poppenhuis zien. ‘De ombouw
is van hout, maar verder wordt alles, ook
de stoeltjes en tafeltjes, met de hand gemaakt. De dakpannen zijn van gips die worden gegoten in bonbonvormpjes.’
De poppenhuizen zijn echt prachtig en
leuk. Waar haalt ze de inspiratie vandaan?
‘Ik kan bijna van alles iets maken. Ik struin
vlindermarkten af om dingen te vinden die
ik later kan gebruiken. Zo ontstond Villa
Berendina, een villa waar beren in wonen.

huisconcerten voor bewoners

Muziek werkt genezend, biedt stof tot
nadenken, kan verwonderen, emoties oproepen, verbazen en aanleiding zijn tot gesprek. De bewoners van woonwijkcentrum
Holtingerhof in Emmen kregen daarom uit
handen van Herman Stel, manager Treant
Care, de kunst- en cultuurprijs van Treant
Care uitgereikt. Met deze (geld)prijs worden klassieke huisconcerten voor (wijk)
bewoners georganiseerd.
“Met deze prijs stimuleert Treant bewoners, medewerkers en vrijwilligers om
kunst- en cultuuractiviteiten te bedenken
én hieraan deel te nemen”, aldus Stel. “Gezamenlijk luisteren naar klassieke muziek
heeft een positief effect op het welzijn van
onze bewoners én zorgt voor ontmoeting en verbinding met wijkbewoners. Een
prachtig initiatief dat de kunstcommissie

Holtingerhof

van Treant Care graag ondersteunt”.
Maandelijks huisconcert
Elke laatste zondag van de maand een
klassiek huisconcert voor (wijk)bewoners
van Holtingerhof in de wijk Bargeres. Dit
initiatief kan dankzij het winnen van de
prijs het komende jaar worden uitgewerkt.
‘Klassieke muziek verbetert je stemming,
stimuleert sociale interactie én werkt rustgevend. Klassieke muziek kan soms zelfs
leiden tot minder gebruik van medicatie
onder ouderen’, aldus activiteitenbegeleider Annelies Looijen en
zorgmedewerker Harma
Post. Samen met muziekvereniging Unplug & Play
organiseert Holtingerhof
een reeks van klassieke
huisconcerten.

Foto rechtsonder:
Mevrouw Vreugdenhil, bewoonster Holtingerhof, en medewerkers Holtingerhof
nemen samen de (geld)prijs in ontvangst uit handen van Herman Stel.
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Maar poppenhuizen maken is niet het enige
wat ze doet. Ook voor de Kankerbestrijding heeft ze dingen gemaakt en nog steeds
maakt ze dingen voor het Rode Kruis, die
daar weer verkocht worden.
Ze neemt me mee naar het kleine tuintje
achter haar huis. Daar wonen kabouters
en huizen vogels in haar zelf beschilderde
nestkastjes.
Ze blijft werken aan haar creaties. Nu is ze
weer een poppenhuis aan het inrichten dat
verloren op een kast bij het Rode Kruisdepot stond. Mevrouw Meijer is een dame
vol creativiteit, die niet van ophouden weet.

dankzij prijs

Een WhatsApp-groep

in uw buurt

In een aantal brinken in onze wijk
zijn inmiddels buurt-WhatsAppgroepen actief. Misschien een goed
idee voor meer brinken? Zo vlak voor
de zomermaanden - als veel mensen
op vakantie gaan en de brinken bijna
‘leeg’ zijn - is het wellicht een goed
moment om ogen en oren te bundelen.
In dit artikel informatie en tips van
de politie over het starten van een
WhatsApp-groep in uw buurt.
Overal in Nederland maken steeds meer
burgers gebruik van een WhatsApp-groep
om hun buurt of wijk veiliger te maken.
Met de groepschat-functie van Whatsapp
kunnen buurtbewoners elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt.
Ze kunnen samen oogje in het zeil houden
en sneller verdachte situaties melden bij de
politie. De gemeente en de politie juichen
het initiatief van zo’n WhatsApp-groep van
harte toe omdat buurtbewoners extra
ogen en oren zijn in de wijk.
In dit artikel geven we u concrete informatie, tips en trucs over het gebruik van een
WhatsApp-groep.
Deelnemen aan een WhatsApp-groep is
alleen mogelijk als u een smartphone heeft.

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep?
- Elke WhatsApp-groep heeft één of meer
beheerders. Alleen een beheerder kan
mensen toevoegen en verwijderen.Wanneer u zelf een WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de beheerder
van deze groep.
- Als u zelf wordt toegevoegd aan een
WhatsApp-groep, heeft u altijd de controle over uw deelname aan de groepschat. U kunt in een groep blijven of een
groep verlaten wanneer u maar wenst.
Onthoud wel dat de beheerder van de

groep als enige de mogelijkheid heeft om
mensen (opnieuw) toe te voegen.
Tips voor het gebruik van een
WhatsApp-groep
- Als u iets verdachts opvalt in uw buurt,
gebruik dan de SAAR-volgorde:
S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in uw
WhatsApp-groep om uw waarneming
bekend te maken
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met
de verdachte persoon
- Probeer de plannen van de verdachte
persoon te verstoren. Doe dit alleen als
dit veilig kan zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
- Speel geen eigen rechter en overtreed
geen regels of wetten. Houd dus ook
geen mobiele telefoon vast tijdens het
besturen van een voertuig.
- Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de
WhatsApp-groep mag alleen voor het
doorgeven van een signalement en als
dit voor de melding noodzakelijk/van
meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht van
een verdacht persoon kunnen ook goed
beschreven worden. Bij voertuigen kunt
u denken aan de kleur, het merk, het type
en het kenteken.
- Gebruik de WhatsApp-groep van uw
buurt alleen voor verdachte situaties.
Voor onderling contact, privéberichten
of voor de gezelligheid maakt u een
aparte WhatsApp-groep voor uw buurt
aan. Anders haalt het de attentiewaarde
van de WhatsApp-groep over veiligheid
in uw buurt naar beneden.
- Laat wijkagent Aart IJzerman weten dat
u een WhatsApp-groep heeft in uw
buurt. Op www.politie.nl kunt u via een
contactformulier uw groep aanmelden
bij hem.
- Wijkagenten zitten niet in WhatsApp
-groepen: bij verdachte situaties belt u de
politie via 1-1-2.
Afspraken met elkaar
- Spreek onderling gezamenlijke spelregels
af voor de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld over de minimumleeftijd van de
deelnemers en over welke straten bij
‘uw wijk of buurt’ horen.
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- Spreek af dat in een verdachte situatie
één persoon de politie via 1-1-2 belt
met een signalement. Laat in een
WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat
1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkomt u
een overvloed van 1-1-2-meldingen. Bel
wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie
heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
- Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken/op de hoogte kunt
houden over wat er in uw buurt speelt.
- Breng naast de wijkagent ook andere
partners in uw wijk/buurt op de hoogte
van uw WhatsApp-groep (denk hierbij
bijvoorbeeld aan uw woningcorporatie).
Andere initiatieven
In Nederland zijn al verschillende WhatsApp-groepen gestart die als voorbeeld
kunnen dienen als u zelf een WhatsAppgroep wilt opzetten in uw eigen buurt.
Als u op internet zoekt onder ‘WhatsApp
groep’ komt u ze zeker tegen. De nieuwe
mobiele app ‘Telegram’ biedt overigens dezelfde mogelijkheden als WhatsApp.

Onze wijkfotograaf Cor had zich
onlangs aangemeld bij zijn BuurtWhatsApp-groep in de Balingerbrink en zit nu in zo’n groep. Hij kan
nog niet putten uit eigen ervaring
hoe zo’n groep functioneert omdat
hij er te kort bij zit. Maar we zijn
als redactie wel benieuwd naar de
ervaringen van deelnemende wijkbewoners.
Werkt zo’n app? Draagt het bij aan
de veiligheid van brink of buurtje?
Houden deelnemers zich aan de afspraak om de app niet te gebruiken
voor onderling contact?
Deel uw ervaring met ons en stuur
deze per mail uiterlijk 18 juli naar
redactie@bargeres.com

Rue Savaron 25

jaar!

Vooraankondiging
Drie Dolle Dagen

RueBeauty
SavaronDag
bestaat 25 jaar!
Savaron
Om dit te vieren organiseert de salon op Aan alle ouders en kinderen van Bargeres!
Om dit te vieren hebben wij op zaterdag 15 juli een
Noteer vast in je agenda:
zaterdag 15 juli een ‘Savaron Beauty Info
‘Savaron Beauty Info Dag’ georganiseerd.
Dag’.
op 29, 30 en 31 augustus
zijn er weer de
UU
bent
van van
harteharte
welkom
van 11:00
tot11:00
15:00 uur.
bent
welkom
van
tot
Drie
Dolle Dagen
15:00
uur.
Ons
personeel
staat
klaar
om
u
Ons personeel staat klaar om u kennis te laten
kennis
te
laten
maken
met
alles
wat
onze
maken met alles wat onze salon te bieden heeft.
Drie dagen vol met spel en plezier
salon te bieden heeft.
_________________________________________________
voor basisschoolkinderen
uit Bargeres.
Mede
door u hebben wij deze mijlpaal bereikt. Als
Kortingsactie
Mede
doorgeven
u hebben
wij deze
mijlpaal
dank
hiervoor
wij 25% korting
op een
Mail voor meer info en opgave naar
bereikt. Als
dank
hiervoor geven wij 25%
behandeling
naar
keuze.
ac@brinkenhoes.nl of bel 0591-855280.
korting op een behandeling naar keuze. *
Geldig
van 11
t/m11
14t/m
juli. 14 juli.
Hou ook de Facebookpagina’s Wijknieuws
Geldig
van
Bargeres en Wijkcentrum Brinkenhoes in
* Niet geldig op behandelingen bij salon tenue en nagelsalon
de gaten voor meer info.
*
Niet
geldig
op
behandelingen
bij
salon
teSimone.
nue en nagelsalon Simone.

Vacature DTP-er
Functieprofiel
Als dtp-er ben je verantwoordelijk voor
de opmaak van Wijknieuws. Dit doe je
bij voorkeur in het programma Adobe
Indesign, omdat de wijkvereniging daar
een licentie voor heeft. De opmaak doe je
binnen het stramien zoals Wijknieuws nu
is opgezet. Je werkt nauw samen met de
eindredacteur. Het is bespreekbaar om na
een inwerkperiode en in overleg met het
redactieteam de lay out van Wijknieuws op
te frissen.

Functie-eisen
Je kunt goed overweg met Indesign, of een
ander grafisch programma, je bent accuraat
en creatief. Je bent in staat onder tijdsdruk
te werken. Je hebt ongeveer 6 uur per
maand nodig voor deze taak.
Meer informatie
Deze functie valt onder de paraplu van
Wijkvereniging Bargeres. Bel of mail voor
meer info: Marlies Zeeman, 06-23924960,
redactie@bargeres.com

Creatief Bargeres

“Hallo,
Een leuk initiatief Creatief Bargeres! Ik ben creatief op verschillende gebieden, maar de laatste tijd
maak ik veel kaarten van afvalmaterialen en cadeauverpakkingen van restanten. Hier twee voorbeelden.
Met vriendelijke groet, Arina Kemkes”

Wilt u ook met uw creatie in de rubriek ‘Creatief Bargeres’ staan? Mail uiterlijk 18 juli uw bijdrage naar
redactie@bargeres.com. Foto’s, schilderijen, gedichten,
handwerk, alles is welkom!
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Activiteitenkalender

juli
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, biljarten,

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 in-

formatie 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

Opgave / info

Aanvullende info

za 1-7

18.00-22.00

Lady’s Only Evening, Brinkenhoes

gratis

Brinkenhoes

Bel voor meer info 610201

vrij 7-7
za 8-7

19.00-20.30
19.00-20.30

Optreden Duo Anneke en Peter, Holtingerhof
Midzomer Borrel, Holtingerhof

1,50
3,-

receptie Hh
receptie Hh

Meezingavond

do 13-7

14.30-16.30

Bingo, Holtingerhof

div.

receptie Hh

do 13-7

19.00

Optreden ‘Die andere 3’, Holtingerihof

5,-

receptie Hh

wo 17-7

19.00

Vrijwilligers Netwerk Café Bargeres

ma 31-7

19.30

Bingo, Holtingerhof

Enquête Infopunt
Bargeres			
Enquête Infopunt
Omdat we graag willen weten wat u
verwacht van een loket in de wijk voor
al uw vragen, treft u hieronder een korte vragenlijst aan. Als u deze invult en inlevert bij het Infopunt tijdens openingstijden, of mailt naar infopunt@bargeres.
com hebben we een kleine attentie
voor u klaarliggen. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking!
1. Wist u van het bestaan van het Infopunt af?
2. Wat verwacht u van zo’n loket in de
wijk voor al uw vragen?

3.Bent u wel eens bij het Infopunt geweest?
4. Bij ‘ja’: bent u prettig geholpen?

€

Duitse Schlager

Faceboek VNCB bij Kwalitaria Bargeres
5,-

receptie Hh

Nieuws

van Infopunt Bargeres			
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Marlies Zeeman

Wisseling van de wacht
Danitsja Slomp heeft helaas vanwege gezondheidsproblemen afscheid moeten nemen van het Infopunt. Bijna twee jaar was
zij één van de prominente gezichten van
het Infopunt. We willen haar langs deze
weg bedanken voor haar inzet.
Greetje Lahuis heeft de plek van Danitsja ingenomen. Zij is er op maandag en
woensdag. Op vrijdag bemant Anna Zijlstra het Infopunt. U treft de dames van
10.00-14.00 uur aan de grote tafel in de hal
van Holtingerhof aan.

Vraag en aanbod van hulp
Het Infopunt wil heel graag de wijk ten
dienste staan als het gaat om hulpvragen.
Bent u iemand die zich graag inzet voor
uw wijk en heeft u wel eens een uurtje
over om iets te doen voor uw medewijkbewoners? Meld u zich dan aan bij het Infopunt.
Heeft u behoefte aan contact, bent u tijdelijk uit de runningWord
en is het doen van boodschappen lastig? Bel of mail het Infopunt of
kom langs.
Graag tot ziens!		

Actie ‘Nieuwe bewoners’
Het team van Infopunt wil graag nieuwe
wijkbewoners welkom heten. Hiervoor
hebben ze uw hulp nodig! Want u als inwoner van Bargeres bent onze oren en
ogen! Komt er een nieuwe bewoner bij u
in de straat wonen? Kom dit dan a.u.b. bij
ons melden. Dan zorgen wij voor een passende welkomstattentie!
Deze actie wordt momenteel nog verder
uitgewerkt in samenwerking met de gebiedscoördinator en Sedna, maar kunt nu
al uw nieuwe buur doorgeven.

in Bargeres!
Word
hart vo
Bargereor
s

leuke dingen
doen!

s-

vrijwilliger
werk

hulp samen!
buren

doe
in Bargeres!
mee!

Bargeres
doet!

hart vo
Bargereor
s

Kom
naar

leuke dingen
doen!

s-

vrijwilliger
werk

hulp samen!

buren

in
Holtingerhof
Bawoon-wijkcentrum
rgeres
doe
doet! Holtingerbrink 62 mee!
06-34496708
infopunt@bargeres.com

CentraleKom
hal Holtingerhof

naar

5.Vindt u het Infopunt makkelijk bereikbaar?

Infopunt
Bargeres

6. Heeft u tips voor ons?
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Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Elkein maandag,
woensdag
woon-wijkcentrum
Holtingerhof vrijdag
Holtingerbrinkuur
62
van 10.00-14.00
06-34496708
Bereikbaar
via:
infopunt@bargeres.com

06-34496708
infopunt@bargeres.com

