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DE REDACTIE
Waterspeelplaatsen
12 van de 16 waterspeelplaatsen in onze
gemeente staan op de nominatie gesloopt
te worden. In onze wijk blijven van de 5
plaatsen 2 over en 1 wordt vervangen.
Dus per saldo zijn dan 3 waterspeelplaatsen overgebleven. Als het er van komt
dat de raad zich over deze kwestie gaat
buigen, kan het nog wel eens zo zijn dat
er minder gesloopt hoeft te worden. Hoe

minder, hoe beter! We houden u van de
ontwikkelingen op de hoogte.
Ondernemers gezocht
Gratis eenmalig reclame voor ondernemers die in Bargeres wonen en werken, is
nog steeds mogelijk! De rubriek ‘Ondernemers in de wijk’ treft u deze keer niet
aan, omdat er geen aanmelding was binnengekomen. Jammer! Wilt u in aanmerking komen, mail voor de voorwaarden

KABAAL

LANGS HET KANAAL!
De werkzaamheden in en langs het Oranjekanaal zijn al een tijdje klaar.
Hoog tijd om dit project middels een feestje definitief af te ronden. Dat
gebeurt op zaterdag 28 september!

naar redactie@bargeres.com.
Infopunt is knooppunt
Infopunt Bargeres in ‘t Brinkenhoes is
hèt knooppunt waar alle informatie over
de wijk bij elkaar komt.Voor elke vraag
kunt u terecht. Medewerkster Marga Vonk
helpt u de juiste persoon of instantie te
vinden die u verder kan helpen. Zie gegevens in de rode kolom.
Marlies Zeeman
Er is langs het fietspad een route met historische foto’s, er wordt kabaal (muziek)
gemaakt, is er in het Brinkenhoes een
historische film, enzovoort.
De voorbereidingen voor deze dag zijn in
volle gang. Voor het volledige programma
verwijzen we u naar de Zuidoosthoeker.
Op de gemeentelijke pagina zal medio
september ruimschoots aandacht aan
deze dag besteed worden, zodat ook u bij
deze activiteiten aanwezig kunt zijn.

Het Oranjekanaal heeft in de afgelopen
paar jaar van Zuidbarge tot Noordbarge
een verandering ondergaan: de begroeiïng
op de taluds is uitgedund, in Zuidbarge is
het jaagpad teruggebracht en het kanaal
is uitgebaggerd. Dit is gebeurd op verzoek van de dorps- en wijkverenigingen
van Zuidbarge, Rietlanden, Bargeres en
Noordbarge en is uitgevoerd door de
gemeente Emmen en het waterschap Velt
en Vecht.
Nu de werkzaamheden zijn afgerond,
wordt de laatste inspanning verricht

door de bewoners zelf. Op initiatief van
het waterschap is er door de bewonersorganisaties en gemeente een feest op
touw gezet.
Onder de klinkende titel ‘Kabaal langs het
kanaal’ organiseren zij op 28 september
veel reuring langs het Oranjekanaal.
Tussen 11 uur ’s morgens en 3 uur ’s
middags is er van Noorbarge tot aan
Zuidbarge - met tussenin Bargeres en
Rietlanden - van alles langs het kanaal te
beleven.

Kabaal en dieptemeting?
De Wijkvereniging en de werkgroep
‘Bargeres Verrast met kunst’ zorgen die
zaterdag óók voor spektakel langs en in
het kanaal bij het winkelcentrum.
Wat kun je doen bij en in het water? Met
Scouting Emmen lopen hier afspraken
over. Spannend of het allemaal gaat lukken, maar het wordt vast kabaal!
Maar wat heeft de kunstwerkgroep hier
mee te maken? Het beoogde kunstwerk
‘Ontmoeting op het water’ van Willem
Kind komt in het kanaal te staan.
Maar voordat dit allemaal zover is, zal er
nog heel wat water door de Rijn stromen.
Want hoe diep is de locatie eigenlijk?
Een wedstrijd hierover is in voorbereiding.
De uitslag wordt die zaterdag letterlijk
opgemeten door kunstenaar Willem Kind
zelf! Rond half 12 is deze dieptemeting!
Dus komt dat zien!

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopunt@bargeres.com
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag:
9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, Wijknieuws), Mia Stulen (penningmeester), Mariska Huizing (secretaris),
Jan Munneke (uitvoeringsoverleg@bargeres.com),
Elly Platel. Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@bargeres.com).
Kijk ook eens op www.bargeres.com
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 9/2013
verschijnt rond 1 oktober.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 17 september bij ons binnen
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

VAN

DE BESTUURSTAFEL
Wat stond er de afgelopen maanden op de bestuursagenda van de Wijkvereniging? De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.

Uitvoeringsoverleg
Het uitvoeringsoverleg is een periodiek
overlegmoment tussen wijkvereniging,
gemeente, Buurtsupport en woningcorpor-taties. Allerlei kwesties inzake het
openbare gebied staan op de agenda.Van
oudsher levert de wijkvereniging voorzitter van dit overleg.
Nadat Mariska Huizing deze taak teruggegeven had, heeft Jan Munneke besloten het
stokje over te nemen.Vanaf september zal
hij het uitvoeringsoverleg voorzitten.
Heeft u urgente meldingen? Dan kunt u
deze doorgeven aan het meldpunt van de
gemeente. Zijn er slepende kwesties die u
al bij de gemeente gemeld had en die niet
opgelost zijn? Neem dan contact op met
het Infopunt Bargeres. Marga Vonk zal uw
klacht doorspelen naar Jan Munneke.
Eigen plek
Deze zomer hebben we de contractbesprekingen met architect Jaap van der
Pol tot een goed einde kunnen brengen
en is huur van een eigen vergader- en
archiefruimte rond. Naast Buurtsupport,
boven de Chinees hebben we nu een
eigen plekje.

Jongerenwerker
We hebben er nogmaals bij Sednadirecteur Gert Jonker op aangedrongen te
komen met een oplossing voor het wegvallen van de jongerenwerker in de wijk.
De jongeren-, opbouw-, en ouderenwerkers heten nu allemaal ‘buurtwerkers’, maar Sedna zal wel op zoek gaan
naar eentje met specialisatie ‘jongeren’.
Vanwege de bezuiniging en reorganisatie
per 2014 is in de loop van dit najaar pas
duidelijk of het gaat lukken weer echt
op jongeren in te zetten. We houden de
vinger aan de pols en gaan andere mogelijkheiden onderzoeken als Sedna niet over
de brug komt.
Vijver Slenerbrink
Vorig jaar zomer was er een ondraaglijke stank in de vijver van de Slenerbrink.
N.a.v. deze klachten heeft de gemeente
de vijver rigoureus aangepakt. Alleen...
deze zomer was de stank weer enorm!
Dat de vijver een overstortvijver is, bleek
ook maar weer (details onthouden we u
maar). De gemeente reageert in onze en
bewonersoptiek laks. We zullen een brief
naar wethouder Wilms sturen.

Dringend gezocht!
We hebben als wijkvereniging sinds dit
voorjaar een mooie website in de benen,
maar helaas komt de vrees die we hadden
uit: we hebben te weinig mankracht om
deze bij te houden. We hadden gehoopt
dat dit wel zou lukken, maar helaas
hebben we als bestuur teveel op onze
schouders en vormt de website een
sluitpost.
Daarom zijn we op zoek naar iemand die
van onbewerkte teksten (verslagen van
bijeenkomsten en dergelijke) iets leesbaars kan maken voor op de site. We
zoeken een tekstschrijver die niet in het
bestuur hoeft plaats te nemen en ook
niet in de wijk hoeft te wonen. Een beetje
interesse in de wijk en een ‘neus’ voor
Bargeres-gerelateerde nieuwsberichten
zou wel prettig zijn.
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Marlies Zeeman,
voorzitter@bargeres.com.
Bijeenkomsten
Zoals dat gaat, weet de gemeente ons altijd wel te vinden. De afgelopen maanden
hebben we een ‘waarderingsavond’ gehad
en zijn we uitgenodigd om met wethouder Houwing van gedachten te wisselen
over de milieuagenda voor 2013. MZ

HET

LEUKSTE IDEE VOOR DE WIJK
Enige tijd geleden is er in Wijknieuws een oproep geplaats om ‘het leukste idee voor de wijk’ te bedenken.
Om zoveel mogelijk reacties te krijgen
uit de inzendingen
had het bestuur van Wijkvereniging
het leukste idee te
Bargeres een actie bedacht. De winnaar
kiezen.
van het leukste idee zou beloond worden
Alle ideëen waren
met een dinnerbon t.w.v. €75,-.
leuk en het was
Ook werd bewoners gevraagd zich aan
moeilijk om een
te melden als jurylid om deel uit te maken keuze te maken.
van de selectiecommissie. Enkele dames
Het viel ons op dat er echt is nagehebben zich aangemeld en samen met
dacht over de ideëen die zijn ingeleverd.
twee bestuursleden hadden zij de taak om Gezamelijk hebben wij besloten een
idee te kiezen dat ook daadwerkelijk te
Ideeën die het niet
realiseren zal zijn en waar zoveel mogelijk
gehaald hebben:
inwoners met plezier gebruik van kunnen
maken.
- Een gemeenschapOnze keuze is hierbij gevallen op het idee
pelijke ruimte voor
van dhr. Joop van Luit. Dat is een wandelculturele activiteispeurtocht door de wijk. “Gebruik niet
ten.
alleen de gewone weg maar ook tus- Verkeersspiegels
sendoor weggetjes. Hang op specifieke
(spionnen) in de
plekken foto’s in de wijk met bepaalde
fietstunnel
informatie over die plek.”
bij de Ekselerbrink.
Wij hebben er voor gekozen van deze
- Blikvanger voor zwerfvuil in de Brunwandel-speurroute iets blijvends te
tingerbrink.
- Fruitbomen-plukbosvoor wijkbewoners. maken, zodat er dus een permanente
wandelroute komt. We denken aan ver- Verlichting fietspad naar de Rietlanden.
- Een fontein in het Oranjekanaal en deze schillende routes, een korte route en een
iets langere route. De looproutes zullen
met verschillende kleuren verlichten.
duidelijk worden aangegeven.
- Pleintje aan de Ekselerbrink opfleuren.
Tijdens het wandelen van deze route zal
- Multi-culturele karaoke avond voor de
men bordjes tegenkomen met informatie
Hesselterbrink.
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Het winnende idee

over een bbepaalde
ld plek iin de wijk
ijk of iiets
anders specifieks.
Gezamelijk zullen de heer van Luit, de selectiecommissie en enkele bestuursleden
er aan werken dit idee te realiseren.
Natuurlijk hoort u van ons wanneer de
wandelroute klaar is en wij zullen hier
een feestelijke opening van maken.
Elly Platel
Mia Stulen

De heer Kokee overhandigt het idee van
een gemeenschappelijke ruimte voor alle
bewoners voor culturele activiteiten.

wordt met een herstructurering.
IN DE WIJK WORDT EINDELIJK AANGEPAKT
De vijver tussen de Borger- en Asserbrink is misschien wel het mooiste plekje De plannen van enkele bewoners krijgen
ook nu weer plaats bij de werkzaamvan onze wijk. Deze overstortvijver gaat begin volgend jaar op de schop.
heden. Deze plannen zijn er grotendeels
Al tijdens een rondgang in 2008 werden
worden. Een rondgang maakt al gauw
op gericht het uiterlijk van de oevers te
veel klachten en ideeën geuit door
duidelijk dat er bijvoorbeeld wat moet geverbeteren en het gevoel van veiligheid te
buurtbewoners.Voor een deel is er wat
beuren aan de wildgroei van riet. Ook het
vergroten.
met deze opmerkingen gedaan. Zo zijn
schiereiland is al lange tijd een bron van
Dit najaar worden de plannen uitgewerkt.
er in de afgelopen jaren heel wat bomen
overlast door hangjeugd. De betonnen
Dit gaat in overleg met de aanwonende
gekapt.
kade is in slechte staat en ziet er niet uit.
bewoners en met de wijkvereniging als
Inmiddels is het duidelijk dat de vijver
Het is inmiddels bekend, dat na jaren van
erkende overlegpartner.
opnieuw onder handen genomen moet
praten, er begin volgend jaar echt gestart

PARELTJE

Bron: http://www.emmenrevisited.nl

BONI BARGERES

TIJDELIJK

VERHUISD
Sinds 7 augustus heeft de Boni haar
intrek genomen in de oude Plus, het
pand dat nu van de Lidl is.
Dit voorjaar praatte bedrijfsleider Bas
Zwiers me bij over de verbouwing. Er was
toen (nog) geen sprake van de rigoureuze
ingreep om de supermarkt tijdelijk elders
te huisvesten.
Inmiddels is de situatie door enkele feiten
ingehaald. In het pand aan de Alerderbrink
bleek asbest te zitten. Bovendien was een
ingrijpende verbouwing in combintatie

met open houden van de winkel een
lastige voor klanten, personeel en bouwvakkers. Dit deed de directie besluiten
contact op te nemen met de Lidl, eigenaar
van het voormalige Plus-pand. De Lidl is
nog niet in staat hun pand te betrekken
vanwege uitbreidingsplannen. Daardoor
kon de Boni mooi van de nood een deugd
maken. Op zeer korte termijn is de knoop
doorgehakt en besloten ‘de boel op te
pakken’ en te verhuizen.
Dit is op een voortvarende en professionele manier aangepakt. Bewegwijzering
is perfect op orde, zowel in de wijk als

ICARE WIJKTEAM BARGERES, VERPLEGING

EN VERZORGING
Thuis is de belangrijkste plek op aarde en u wilt zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen, ongeacht uw leeftijd, handicap of ziekte.
Met een beetje hulp, verzorging of verple- De zorg die Icare u biedt is afgestemd op
ging, is dat goed mogelijk. Wanneer u zorg uw persoonlijke omstandigheden en thuisnodig heeft, zijn wij er voor u.
situatie. We overleggen met u welke zorg
dat is, wat is haalbaar, wat is noodzakelijk
Wat heeft Icare u te bieden
en wat is wenselijk. Regelmatig bespreken
Medewerkers van het wijkteam Bargeres
we met u of alles naar wens verloopt.
zijn deskundig in het leveren van persoon- Welke zorg u ook krijgt, het is ons doel
lijke hulp bij de verzorging en verpleging
om u zo goed mogelijk te ondersteunen
zoals hulp bij douchen, complexe wonden te helpen. Icare levert dag en nacht
verzorging en terminale situaties.
zorg, 24 uur per dag.
Hiernaast zijn er ook gespecialiseerde
Daarnaast werkt Icare nauw samen met
verpleegkundigen werkzaam die informaalle disciplines van de gezondheidszorg
tie geven over o.a. wondzorg, diabetes,
bij u in de buurt. Bovendien hebben we
COPD en neurologie.
regelmatig overleg met de specialisten van
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in de winkel zelf. Zo lagen plattegronden
klaar om de klanten van dienst te zijn.
Op 9 oktober opent de vernieuwde Boni
aan de Alderderbrink de deuren. MZ

het ziekenhuis. De thuiszorg die Icare u
biedt is daarmee vakbekwaam en specialistisch.
Het wijkteam Bargeres staat 24 uur per
dag voor u klaar, 7 dagen per week.Voor
informatie kunt u tijdens kantoortijden
altijd contact opnemen, telefoonnummer 0522-277031. Tevens kunt u altijd bij
ons binnen lopen als wij aanwezig zijn.
Ons adres is Mantingerbrink 146 A (de
Oranjerie).

NIEUWS VAN
DE ZONNEBLOEM
Het ligt in de bedoeling dat het Zonnebloemnieuws van de afdeling BargeresNoordbarge telkens vermeld wordt in dit
Wijknieuws. Zij die buiten deze wijken
wonen krijgen dit via de normale nieuwsbrief.
“Wie kweekt de hoogste Zonnebloem?” Inmiddels hebben zich enige
bewoners gemeld omtrent de hoogte van
de zonnebloemen in hun tuin. De hoogste

tot op dit moment is 2.80 meter. Heeft
u een hogere zonnebloem dan gaarne
een telefoontje naar Bertus Musters, tel:
615062 of Fokke Sanders, tel: 615769.
Jammer dat ons reisje naar het
Dolfinarium op 5 september niet
door kan gaan!
Het Jeu de Boulesspel ligt momenteel wel stil, maar als u eens wilt
spelen kunt u altijd terecht op de Boulesbaan achter de Holtingerhof. Ballen zijn
verkrijgbaar bij de receptie.Veel plezier!
De Zonnebloem is aanwezig bij de
Burendag de Holtingerhof op 21

NIEUWS

UIT DE HOLTINGERHOF
Waarvoor kunt u terecht bij woon-wijkcentrum Holtingerhof?

desk van DingDong, via telefoonnummer:
08800 31006 (van maandag t/m vrijdag
van 09:00 tot 16:00 uur). U kunt voor informatie ook kijken op www.dingdong.nu.

Holtingerhof biedt u verschillende
diensten.
Restaurant
Wanneer het u leuk lijkt om samen met
anderen (tussen 12:00 – 13:00 uur) te
eten kunt u een bezoek brengen aan
het restaurant op de begane grond.
Voor €6,65 krijg u een driegangenmenu,
bestaande uit soep, een hoofdgerecht
en een nagerecht. Hierbij heeft u keuze
uit twee menu’s. Opgave vooraf is alleen
nodig als u met een meerdere personen
wenst te komen.
Maaltijdservice en meer
Wilt u graag lekkere maaltijden thuisbezorgd hebben? Bestel dan uw maaltijden bij DingDong! Met zorg samengestelde en ambachtelijke bereide maaltijden
worden gekoeld aan huis bezorgd. Tevens
heeft u de mogelijkheid om dagverse
boodschappen te bestellen. Deze boodschappen worden samen met uw maaltijden twee keer per week bij u thuis
afgeleverd. Wilt u direct uw maaltijden en
boodschappen in huis hebben? Wij zijn
u graag van dienst.Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de service-

WORKSHOP SOCIAL MEDIA
Bij voldoende opgave wordt door
Emmen Revisited een workshop Social Media georganiseerd.
De workshop wordt georganiseerd om
inzicht te geven in de mogelijkheden en
toegevoegde waarde van sociale media
voor onze wijk. We gaan zelf aan de slag

Catering/zaal huren
U kunt in woon-wijkcentrum Holtingerhof grote en kleine zalen huren voor een
feest, bijeenkomst of vergadering. Dit kan
zowel geheel verzorgd of alleen het huren
van de ruimte. Wij bieden ook een ruim
assortiment in cateringservice u kunt
hierbij denken aan koffie/thee, lunches,
hapjes/drankjes, diners en buffetten. Nadere informatie hierover kunt u opvragen
bij de receptie van Holtingerhof. Tevens
kunt u hier een informatiefolder ophalen.
Buurtwinkel Winkel@home in
Holtingerhof
Per 24 augustus runt Holtingerhof zelf de
buurtwinkel met de nieuwe naam
Winkel@home in Holtingerhof.
We krijgen wekelijks het assortiment
aangeleverd door Jumbo. Dit heeft twee
grote voordelen: we hebben een heel
ruim assortiment en kunnen in principe
elke wens m.b.t. producten invullen. Daarnaast is de prijs ook heel aantrekkelijk!
Nieuw in het assortiment zijn de Hallmark wenskaarten, elke week verse
bloemen en plantjes en een groot
scala aan tijdschriften. Het brood wordt
geleverd door De Echte Bakker Sieben uit
Schoonebeek.
We richten ons ook op buurtbewoners.
We hopen dat hiermee de winkel gaat
fungeren als een ontmoetingsplek voor
jong en oud uit de wijk.
met sociale media, we leren in deze workshop door te doen!
Workshops als uitdaging
Als er minimaal 8 inwoners uit Bargeres
zich aanmelden voor een workshop, komt
ER naar de wijk toe om deze workshop
te verzorgen. Ga jij de uitdaging aan? Geef
je op! Kijk op www.emmenrevisited.nl of
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september van 11.00 tot 15.00 uur organiseert. Kom ook langs bij onze kraam!
Op 27 september a.s. treden voor
ons op het bekende duo Harm en
Roelof uit Sleen. Plaats Hotel Hampshire
te Emmen, aanvang 14.00 uur, entree
€ 12,- per persoon. Opgave bij eerdergenoemde personen, vol is vol!
Het bestuur.

Zakken van de gemeente Emmen voor
plastic afval zijn ook gratis verkrijgbaar in
Winkel @home in de Holtingerhof
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
08:30-16.00 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur.
Holtingerhof biedt ook verschillende
activiteiten. Een overzicht:
Donderdag 5 september
Verkoop van dames- en herenkleding
door Bekkemamode uit Augustinusga.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur in de hal.
Dinsdag 10 september
Thema maaltijd: pannenkoeken, diverse
pannenkoeken
Kosten: € 6.75 incl. voorgerecht, nagerecht en koffie/thee
Aanvang: 17.00 uur in de Brink.
U kunt zich hiervoor opgeven/betalen
voor dinsdag 3 september a.s. bij de receptie van Holtingerhof.
Bent u toe aan een gezellig avond?
Donderdag 19 september brengt
Duo Tiz’nix een gezellig,
nostalgisch, Nederlands
repertoire met een
hoog mee-zinggehalte.
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: € 5,00 p.p.
(incl. entree, koffie/thee en iets lekke
lekkers.)
.)
U kunt uit u zich aanmelden bij de receptie van Holtingerhof vóór dinsdag 17
september a.s.
Tel. 0591-228436.
Zaterdag 21 september 2013 doen wij in
Woonwijkcentrum Holtingerhof mee met
de Nationale Burendag van 11.00 - 15.00
uur. Zie ook pagina 6.
mail naar R.Roel@emmen.nl.
Aanmelden kan voor:
1. ‘Omgaan met
internet en social
media’ voor senioren.
2. Workshop Social
Media voor Bargeres.

OUD BARGERES (7)

mensen helpen. Tegelijkertijd ben je een
volstrekte leek als zelfstandige en wordt
Tweede deel van het interview met
oud-huisarts Jaap Haije over Bargeres. je wel geforceerd om ondernemer te zijn.
Inleiding
Ik heb in die tijd redelijk intensief contact
Jaap Haije was vanaf 1975 tot 1 april dit
gehad met wethouder Ros. De gemeente
jaar huisarts in onze wijk.Van aanvang af is
wilde namelijk dat er een gezondheidshij tevens inwoner van de wijk Bargeres.
centrum in Rietlanden zou komen. Op
Toen hij begon met zijn praktijk was onzich bijzonder dat de gemeente daar zo’n
geveer éénderde deel bebouwd.
uitdrukkelijke mening over had! Maar
Zijn ervaring als bewoner en huisarts is
tegelijkertijd was het beleid zó dat de
voor onze rubriek Oud Bargeres een leuk
gemeente het vrije ondernemerschap niet
vertrekpunt voor een gesprek over de
steunde. Iedere vrije ondernemer werd
begindagen van onze wijk en hoe Jaap als
over één kam geschoren, dus ook de
(oud-)huisarts naar onze wijk kijkt.
huisartsen. Dat betekende geen subsidie
of tegemoetkoming in huisvestingskosten,
Voorzieningen: scholen en winkels
ondanks dat een huisartsenpraktijk een
In de vorige editie legde ik Jaap enkele
basisvoorziening is.
uitgangspunten voor die belangrijk waren
bij de bouw van onze wijk.
Ik heb op mijn initiatief jarenlang een club
Een nog niet besproken uitgangspunt was
aangevoerd die als doel had een gezamenhet snel realiseren van wijkvoorzieninglijke vestiging in Rietlanden voor elkaar
en. De gemeente wilde voorkomen dat
te krijgen. Waarbij ik dus vond dat als de
nieuwe bewoners zouden wennen aan het
gemeente iets wilde richting een gezondgebruiken van voorzieningen in andere
heidscentrum, ze dit ook moest meewijken. Daarom was men er op gericht
helpen financieren. En dat gebeurde niet,
dat bewoners z.s.m. terecht konden in de
het (brede) gezondheidscentrum dat wij
eigen wijk voor alle dagelijkse levensbeen de gemeente voor ogen hadden is er
hoeften.
niet gekomen. Ik vind dat de politiek ons
toen stiefmoederlijk heeft behandeld…
Mijn vraag aan Jaap is in hoeverre hij zich
Ook nu nog overigens! In Nederland ziet
nog kan herinneren hoe hij de realisatie
men het hoge kwaliteitsniveau van de
van diverse voorzieningen heeft ervaren.
basiszorg die huisartsen geven niet, terwijl
“Bargeres werd snel uit de grond gesmen in het buitenland jaloers is op het
tampt, zeker in vergelijking met Rietlanprestatieniveau van Nederlandse huisartden daarna. Dit heeft positief effect gehad
sen. Aan dat laatste trek ik me dan maar
op de realisatie van voorzieningen. Bij
op!”
de eerste voorzieningen ging het vooral
om scholen en winkels. Onze kinderen
De Bargeresser
konden ook gewoon in de eigen wijk naar
Kun je een blauwdruk geven van ‘de
school. Ook was ik blij met het winkelBargeresser’ toen de wijk in opbouw
centrum zoals het toen was. Het is jamwas? Het beeld bestaat dat er veel import
mer dat het nu allemaal zo traag gaat met
vanuit het westen in Bargeres terecht is
de verbeteringen.”
gekomen. Ik heb daar in het archief nog
niets van kunnen vinden, maar wat is jouw
Zelfstandig ondernemer
bevinding?
Kun je in aanvulling op voorgaande vraag
“Uiteindelijk bleek de wijk moeilijk vol te
iets vertellen over hoe die pionierstijd
in Bargeres was? Jij hebt eerst nog in de
Horst gewerkt als aanvulling op je praktijk. Betekent dit dat jij de eerste huisarts
in de wijk was?
“Ik was niet de eerste huisarts in de wijk,
dat was huisarts Reichman, die aan de
Borgerbrink zijn praktijk had en daar nu
nog woont. Maar het was zeker pionieren.
Ik begon met 0 patiënten en na 3 jaar was
de praktijk vol! Je vestigen als huisarts is
een vorm van ondernemerschap, want het
moet uiteindelijk wel rendabel worden.
Het is niet dat hogerhand bepaalt wie
waar komt. Dat is het dubbele als huisarts:
je hebt een fascinatie voor de werking
van het menselijk lichaam en wilt daarmee
Rondweg en Oringerbrink in aanbouw, 1977.
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krijgen. Dus
er zijn inderdaad in het
westen van
het land acties
gevoerd om
westerlingen
te verleiden
naar Emmen
te komen.
Ik denk dat 1/3
3 deel autochtone
bevolking was, 1/3 deel WAO’ers en 1/3
deel AOW’ers. De laatste twee groepen
kwamen vooral uit het westen en waren
door hun economische status onafhankelijk in het kiezen van hun woonplaats. Er
was dus direct een relatief grote aanwas
van ouderen. En daarmee ook de problematiek die deze twee groepen met
zich meenamen qua medische zorg.
Trouwens, een deel van deze groep is ook
weer terug gegaan naar het westen omdat
ze het hier te rustig vonden. Waar ik me
dus níets bij kan voorstellen…
De mix is nu wel anders, er is een grote
groep allochtonen woonachtig in de wijk.
Een groep met een geheel eigen netwerk.
Zo had ik onder de Vietnamese vrouwen blijkbaar een goede naam voor wat
betreft het plaatsen van spiraaltjes. Dus,
de ene na de andere Vietnamese vrouw
kwam langs…
Over de veranderde samenstelling van de
wijk: vroeger werd er één baby per week
geboren, nu is dat één per maand! Dat is
dus een heel ander plaatje…
Door het soort woningbestand en de
kindvriendelijkheid van de wijk hebben we
nog wel veel jonge gezinnen. Wat dat betreft is er vooral in bepaalde brinken een
verjonging aan de gang en dat is positief
voor de wijk!”
Benieuwd naar wat Jaap Haije nog meer te
vertellen had over onze wijk? Lees in een
volgende editie het vervolg van dit interview.
Marlies Zeeman

ACTIVITEITENAGENDA

Vooraankondiging BCO

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redacte@bargeres.com.

Expositie in De Bleerinck
Tot maandag 9 september kunt u in verpleeghuis De Bleerinck nog de schilderijen van Dick Nederveen bekijken die
zijn tentoongesteld. Het gaat om pastels,
aquarels, olieverfschilderijen en gemengde
technieken.
Dick Nederveen is op 5 juni 2013 op
84-jarige leeftijd overleden.
Adres: Spehornerbrink 1. Dagelijks open
van 9.30 tot 19.30 uur.

Burendag Holtingerhof
Zaterdag 21 september
doet woon-wijkcentrum Holtingerhof
mee met de Nationale
Burendag. Het thema is
‘Streekmarkt en Oude
Ambachten’. Er staan
kraampjes waarbij verschillende mensen
o.a. hun hobby presenteren. Tevens zijn
er allerlei lekkernijen kopen.
De markt is van 11.00 uur tot 15.00 uur
in de Brink/hal van Woonwijkcentrum
Holtingerhof, Holtingerbrink 62.

Adverteren in
Wijknieuws?
Adverteren kost
€50,- (formaat
ong. 6x7 cm).
Meer info:
redactie@
bargeres.com
of bel
06-23924960.

Papierinzameling
Holtingerhof
Brengt U het oude papier al naar de Holtingerhof? De schuur achter de Holtingerhof is voor de inbreng van uw oud papier
weer open op zaterdag 14 en 28 september van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Zoals bekend komt de opbrengst geheel
ten goede aan de bewoners van het
Woonwijkcentrum de Holtingerhof.
Adres: Holtingerbrink 62
Namens de Cliëntenraad Holtingerhof
alvast bedankt voor uw medewerking!

Begeleidingscommissie
Ouderen
De BCO nodigt uit om te komen schilderen op de vrijdagmorgen van 9.30 tot
11.30 uur. Ook zoeken wij iemand die de
schildergroep wil begeleiden.
Informatie: Wim Gozefoort, 750731,
jwgozefoort@gmail.com of Hillie Garst,
619044, hh.garst@ziggo.nl
Op dinsdagmiddag van 13.30 –16.00 is
er de BCO bingo. Gezellig om aan mee te
doen!

Op 31 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
treedt voor u op in het Brinkenhoes dansgroep ‘Hoge Land’ met oud-Groningse
dansen.
M.m.v. de Kiepkerel (marskramer).
Gratis toegang inclusief een kop koffie.
Deze middag is een samenwerking van de
BCO, de Zonnebloem en de Holtingerhof.

Bewust Zondag
Cursus 7 weken ‘Chakra yoga en meditatie’van 25 september t/m 6 november.
Iedere woensdagavond van 19:30 tot
20:30 uur in ‘t Brinkenhoes.
Kosten: €60,Aanmelden kan tot 18 september.
info@oosterscentrumdrenthe.nl
06- 13 24 24 27
U ontvangt een bevestiging van deelname.
www.bewustzondag.nl

website + hosting =
MansMedia.nl

KIDSFUN

VOOR DE KIDS VAN BARGERES!
Baptisten Gemeente de Bron en Protestantse Gemeente Emmen Zuid
organiseren in het kader van Burendag een Kidsfun!

Ben je tussen de 4 en de 12 en heb je zin
om in het weekend van 21 en 22 september met leeftijdsgenoten een voorstelling
te maken met theater, muziek en dans?
Dan ben van harte uitgenodigd om te
komen!
Op 21 september gaan de kinderen van
8 t/m 12 jaar aan de slag om in 1 dag een
knallende voorstelling in elkaar te zetten.

Dit gebeurt onder leiding van professionele dans-, muziek- en theaterdocenten
van PLOTS! Theaterprojecten.
De voorstelling heeft het thema “Zijn” en
wordt op 22 september opgevoerd.
De kinderen van 4 t/m 8 jaar gaan ook
met dans, muziek en theater aan de slag,
alleen zal dit afgewisseld worden met
spelletjes, knutselen etc.
Ondertussen staat er een hapje en
een drankje klaar en kan er ontspanning gevonden worden in sport, spel, of
gewoon even
lekker niks!

Even alles op een rijtje:
Wat: theater-, muziek- en dansworkshops
Wanneer: zaterdag 21 september van
12:30 - 17:30 uur
Waar: Ontmoetingscentrum de Bron,
Hesselterbrink 2, Emmen
Wat: voorstelling vol theater/muziek/dans
met als thema “Zijn”
Wanneer: zondag 22 september van13:30
- 17:00 uur (voorstelling is om 16:00 uur)
Waar: De Opgang, Mantingerbrink 199.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je
dan vóór 14 september op door een mail
te sturen naar kidsfunemmen@gmail.com
met je naam, leeftijd en of je dans, muziek
of theater wil gaan doen.
We zien jullie graag op
21 en 22 september!

