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VAN DE REDACTIE
door Natasja van Dijk
Hallo allemaal!
Dit wordt mijn laatste redactionele stukje,
maar Wijknieuws gaat gewoon door!
Na onze zomerstop verschijnt dit blad
vanaf eind augustus gewoon elke maand,
maar dan met 2 pagina’s minder - dus geen
6 maar 4 - en met een nieuwe eindredacteur.

LEER JE BUREN KENNEN

Bestuur Wijkvereniging Bargeres

De Wijkvereniging Bargeres organiseert
een feestelijke, dynamische dag voor
alle bewoners van Bargeres! Met presentaties, interactieve informatiemarkt,
en heel veel ruimte om meningen te geven en vragen te stellen. Dus wees er bij
en mis dit niet!
Kom naar de feesttent in het winkelcentrum Bargeres en maak kennis
met je buren onder het genot diverse festiviteiten voor jong en oud en natuurlijk
een gratis hapje en drankje.

Dit is Romilda Wijkniet en op pagina 2
leest u het interview dat Loes Masseree
met haar had. Ook had Loes weer een interview met een van onze scholen.
Dan zijn er ook de gebruikelijke bijdragen
van Holtingerhof, De Zonnebloem en ‘t
Brinkenhoes en tot slot stelt op pagina 4
Volksdansvereniging Eurychoros zich voor
die hun lessen in ‘t Brinkenhoes in ‘t najaar
weer beginnen.

45 jaar Bargeres
Wist jij dat de Bargeres al 45 jaar oud is?
Een exacte datum is er niet, maar wij weten zeker dat begin 1974 de eerste mensen in de Bargeres kwamen wonen. Dit

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
van 11:00 tot 16:00 uur
Winkelcentrum Bargeres
laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Zaterdag 31 augustus zal dan ook
in het teken hier van staan. De Wijkvereniging trakteert! Een attentie voor ie-

Het afgelopen jaar heb ik met plezier de
eindredactie van dit blad gedaan waarvan
ik ook nog ‘s het een en ander heb geleerd.
Romilda, ik wens je veel plezier en succes
met ermee!
Wij van de redactie wensen iedereen een
ﬁjne vakantie en tot in september.
Hartelijke groeten, Natasja, Romilda, Loes
Vitalina, Cor en Raymond

dereen. Dus kom zeker even langs!
Hulp is welkom
Lijkt het jou leuk om mee te helpen?
Met bedenken van activiteiten, geven van
workshops, laten zien wat jij kunt of op
de dag zelf ons helpen. Stuur dan een
mailtje naar voorzitter@bargeres.com
Wij hopen jullie te ontmoeten op
zaterdag 31 augustus. Houd onze Facebookpagina ‘Bargeres Wijknieuws’ in de
gaten voor het laatste nieuws, aankondigingen en activiteitenprogramma.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Balingerbrink 243, In het winkelcentrum naast de bakker! Open op
maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 - 12.00 uur. 06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com
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MET ROMILDA WIJKNIET AAN DE KEUKENTAFEL
Romilda zit bij mij aan de keukentafel. We
hebben net de kofﬁe op en ik ga haar interviewen omdat Romilda het stokje van
Natasja overneemt en de eindredacteur
van het Wijknieuws wordt.
Ze schiet in de lach als ik haar de geijkte
vraag stel: ‘Wie ben je en waar kom van je
vandaan?’
Nadat we uitgelachen zijn zegt ze: ‘Ik ben
geboren in Meppel. Wij woonden in een
ﬂatje in Meppel en mijn ouders waren op
zoek naar een eensgezinswoning. Toevallig
kwamen ze langs de Bargeres die toen in
1974 nog in aanbouw was en zo kwamen
wij hier. Ik was toen een jaar of acht. Dat
was in september. Bargeres was nog allemaal weiland en de supermarkt zat in een
bouwkeet. Ik herinner mij dat het daar erg
vies rook.
In 1986 zei een schoolvriendin dat ze au
pair ging worden in Griekenland. Ze zei
dat ze nog iemand zochten en of ik mee
ging. Dat leek mij wel wat en ik heb toen
anderhalf jaar voor een Grieks gezin gewerkt dat in Londen woonde. En toen zij

mij vroegen of ik voor vier maanden mee
wilde naar Athene in Griekenland zei ik
natuurlijk: Ja! dat leek mij ook wel wat. Ik
heb dat heel erg leuk gevonden. Toen ik er
begon te werken, was er een tweeling van
bijna een jaar en de moeder was al weer
zwanger van de derde omdat ze dacht dat
ze niet zwanger kon worden als je borstvoeding geeft. Dit was in 1986 en toen
geloofden mensen dat nog. Nu hopelijk
niet meer.
Toen ik weer terug kwam in Nederland
ben ik Sociale Dienstverlening gaan studeren, maar dat vond ik toch niet leuk en
ben ik de opleiding destijds Leidster Kinder Centrum gaan volgen. Die opleiding
bestaat niet meer of heet nu anders. Ik heb
mijn stage gedaan op k.d.v.De Brinkertjes
(kinderdagverblijf), in de Bargeres. In 2014
kregen wij allemaal ontslag omdat het bedrijf failliet ging. Daarna heb ik nog twee
jaar in de peuterspeelzaal gewerkt, maar
ook elders als invalkracht.
Omdat ik momenteel door omstandigheden niet werk, was mij de oproep voor

eindredacteur in het Wijknieuws al opgevallen. Ik kende Mia Stulen, Penningmeester van het wijkbestuur, omdat mijn dochter het Wijknieuws rondbrengt en toen
Mia mij vroeg of ik niet iemand kende, die
eindredacteur voor het Wijknieuws wilde
worden, dacht ik dat dat misschien iets
voor mij zou zijn.’
De kofﬁekopjes zijn leeg en het interview
loopt ten einde. Wat u niet kon zien natuurlijk is dat wij tijdens het interview heel
veel gelachen hebben. Ik denk dat het wel
goed komt met onze samenwerking voor
het Wijknieuws.

FACBOOKPAGINA BARGERES WIJKNIEUWS HEEFT NIEUWE BEHEERDER
Hoi, ik stel me even voor!
Mijn naam is Michiel de Bruin en ik ga
meehelpen met het beheer van de Facebook pagina ‘Bargeres Wijknieuws’.
Ik ben een geboren Emmenaar en woon
sinds 2012 ook weer in Emmen na wat
omzwervingen in Overijssel. Ik heb in
Zwolle gestudeerd en heb daar nog lange
tijd gewoond.

voordelen en ik ben er dan ook veel op te
vinden.

te verspreiden, aanvullend op de papieren
versie van het Wijknieuws.

Deze Facebookpagina wordt beheerd
door de Wijkvereniging en als vrijwilliger
help ik graag mee om de nieuwtjes en
handige informatie uit onze wijk hierop

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt
u mij via Bargeres Wijknieuws (op Facebook) altijd een berichtje sturen!

Nu woon ik met veel plezier in Bargeres
en ik heb een liefde voor internet en alle
apparatuur waarop dat bekeken kan worden.
Als het met gezond verstand wordt gebruikt, biedt Facebook enorm veel handige

Foto: Flash fotograﬁe
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VRIJE SCHOOL DE STROETEN: LEREN MET HOOFD, HART EN HANDEN

Door Loes Masseree

De laatste basisschool die ik bezoek is de
Vrije School De Stroeten. Waar De Vrije
School voor staat, is voor velen onbekend.
De inspirator van het vrijeschoolonderwijs is Rudolf Steiner. Het onderwijs van
de Vrije School is gebaseerd op zijn antroposoﬁsche opvattingen. Steiner kreeg in
1919 de leiding over een school in Stuttgart. Naar dat voorbeeld werd in 1923 de
eerste vrijeschool in Nederland geopend.
In Nederland zijn er nu ongeveer 90 vrijescholen.
Ik ben in gesprek met de directeur Harry
Drenthe en vraag hem: ‘Waar staat deze
school voor. Wat voor kinderen gaan naar
deze school? En welke ouders kiezen voor
deze school? Ook op deze school moeten
kinderen toch leren lezen, rekenen, schrijven etc.’
‘Kinderen leren hier niet het rekenen aan
een tafeltje met pen en papier,’ antwoordt
hij, ‘maar leren fysiek om te rekenen.’ De
juf tekent getallen op het schoolplein, bijvoorbeeld tot tien en daarna tot twintig.
Naar het voorbeeld van het oude hinkelen
waar je fysiek op de 1, 2 en 3 hinkelt, hinkel
je nu sommen: van 2 naar 5, maakt samen
zeven. De kinderen hebben niet eens in de
gaten dat ze aan het rekenen zijn!’ Steiner
zei: ‘De eerste zeven jaar, tot het moment
dat ze hun tanden gaan wisselen, mag je
kinderen niet cognitief belasten.’
De heer Drenthe gaat verder: ‘Er gebeurt
met kleuters heel veel in korte tijd. Laatst
was ik in Meppel op school waar de juf
vroeg: Hoeveel jongens en hoeveel meisjes
zijn er in de klas. Deze kleuters konden
nog niet tellen. Maar één kind zette naast

ieder meisje een jongen. Op deze manier
wordt er geleerd dat er meer of minder
meisjes of jongens in de klas zitten. In de
kleuterklassen wordt dus niet met papier en pen op een blaadje gerekend. Wel
wordt aan het einde van de kleuterklas
de kleuters die naar groep 3 gaan, apart
genomen om die overgang goed te laten
gebeuren. Vanaf groep 3, en daar verschillen wij nogal van het reguliere onderwijs,
krijgen ze periodiek onderwijs. Wij beginnen de school iedere morgen om tien
voor half negen, dan gaat de eerste bel.Wij,
de leerkrachten, zijn ook buiten als pleinwacht. De kinderen mogen dan naar binnen of buiten blijven, maar bij de tweede
bel moeten ze naar binnen. Om half negen
begint de school. De kinderen komen de
klas binnen en geven de juf een hand. De
juf, die vaak een aantal jaren met de kinderen meegaat, geeft de kinderen een (ﬁlosoﬁsche) spreuk. Het doel van deze spreuk
is, behalve dat het een geheugenoefening
is, dat de kinderen deze spreuk uit hun
hoofd leren, maar ook dat de juf het kind
iets mee wil geven. De juf denk echt na
over die spreuk: Wat wens ik dit kind toe?
Ieder nieuw schooljaar krijgt het kind een
spreuk, waarvan de juf denkt dat deze op
dat moment bij het kind past.
In het periodeonderwijs, wordt iedere
morgen hetzelfde vak, gedurende een periode van drie tot vier weken geven en
wordt afgesloten met een overhoring of
proefwerk. Dan wordt deze periode ‘geparkeerd’ en na een aantal weken komt
deze periode weer terug en wordt er geresumeerd: wat hebben we toen gedaan?
En wat blijkt, in die rustperiode heeft het
wel iets met de kinderen gedaan. Er is dat
‘oh ja-gevoel, dat heb geleerd, maar hoe
was het ook al weer.’
Na de kleine pauze hebben we vaklessen.
Want tijdens de periodeweken moet je natuurlijk ook leren rekenen. Dus we hebben
rekenen, taal, spelling als dagelijkse activiteiten. Maar vaklessen zijn ook kunstzinnige lessen: nat op nat-schilderen, vormtekenen, boetseren, heel veel muziek en deze
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lessen, worden in de middag gegeven.
De kleuters gaan even lange dagen naar
school als de rest van de kinderen, maar
de kleuters zijn op vrijdag vrij.’
Ik zeg dat er nu helemaal geen kinderen
aanwezig zijn.
De heer Drenthe zegt: ‘ De kinderen zijn
vandaag niet aanwezig omdat het thema op
alle noordelijke Vrije Scholen Griekenland
is en zij zijn samen met anderen scholen
op Olympisch kamp. Dat is in Elp, op een
heel mooi terrein van het Staatsbosbeheer.
De leerlingen van klas vijf hebben daar een
tentenkamp opgeslagen en spelen in de
middag de Olympische spelen in het klein
na.’ Hij gaat verder: ‘De vertelstof van klas
1 zijn: sprookjes, van klas 2 zijn het: fabels
en heiligenlegenden, van klas 3: het Oude
Testament, van klas 4: is het Germaanse/
Noordse mythologie (Edda), van klas 5:
Griekse Mythologie en oude culturen en
van klas 6: de Romeinen en Middeleeuwen.
Elke klas heeft een vertelstof. Deze vertelstof komt als rode draad door het jaarprogramma heen. Aan het einde van het jaar
geven klas 1 tot en met 6 een toneelstuk
en soms wordt daar gebruik gemaakt van
de vertelstof, maar dat hoeft niet. Zo leren de kinderen zich presenteren op het
toneel.
Bijna alle kinderen stromen na de onderbouw door naar het reguliere vervolgonderwijs. Wij volgen de leerlingen ook nog
gedurende een lange periode op de middelbare school om te kijken of het advies
dat wij gegeven hebben ook klopt.Wij zien
de kinderen die onze school verlaten hebben, ook vaak terug. Broertjes en zusjes
komen hier ook en dan komen ze vaak
mee.
Ik neem afscheid van deze school die geen
digitaal schoolbord heeft, waar kinderen
hinkelend leren rekenen en waar ze met
een warm gevoel worden ontvangen en
begeleid.
Voor meer informatie over de vrije school,
kunt u terecht op:
https://www.watisdevrijeschool.nl/

INTERNATIONALE VOLKSDANSVERENIGING EURYCHOROS START MIDDAGGROEP
Nieuw seizoen: een nieuwe middaggroep
Wil je lekker ontspannen dansen op internationale, aanstekelijke muziek? Laat je
meenemen naar landen in en buiten Europa, geniet van de muziek en de enorme
variëteit in dansen. Al dansend leer je ook
nog wat over de verschillende culturen
van de desbetreffende landen.
Eurychoros start een middaggroep!
Voor al die mensen die wel graag willen
bewegen op heerlijke internationale muziek, maar liever niet ‘s avonds, is dit een
geweldige kans. We starten namelijk naast
de avondgroep in het nieuwe seizoen ook
een groep op woensdagmiddag van 13.45
tot 15.15 uur.
We doen rustige én pittige dansen in een
gezellige en ontspannen sfeer , onder de
professionele leiding van Aukje Oosterkamp.
Dansen houdt je jong
Dansen is niet alleen goed voor je lichaam,
maar ook voor je geest. Meer dan gebruikelijke sporten traint dansen het geheugen
en het evenwicht, zo blijkt uit diverse onderzoeken.
Avondgroep
De avondgroep begint ook weer in september. We dansen maandagsavonds van
20.00 tot 22.15 uur.
Drie gratis proeﬂessen
In september kun je op drie maandag-

avonden van 19.00 tot 19.45 uur gratis en
vrijblijvend kennismaken en uitproberen of
Eurychoros en internationale volksdans ,
ook genoemd werelddans, iets voor je is.
Na de derde avond kun je afscheid nemen
of blijven meedansen op de avond of op de
middaggroep.
Je kunt natuurlijk ook gaan meedoen
zonder de kennismakingslessen te volgen.
Wanneer?
Proeﬂessen: maandagavond 9, 16 en 23
september 2019 van 19.00 tot 19.45 uur
Avondgroep: maandagavond van 20 tot
22.15 uur
Middaggroep: woensdagmiddag, vanaf 2
oktober 2019 van 13.45 tot 15.15 uur

Waar?
De internationale volksdansvereniging Eurychoros hoort bij de Bargeres. Al ruim
35 jaar dansen we met mensen uit de wijk
en (wijde) omstreken in het Brinkenhoes,
Mantingerbrink 140. Een ideale plek met
een prima danszaal en altijd een gezellige
en gastvrije sfeer.
Opgave en inlichtingen:
Heb je interesse, geef je dan van te voren
even op bij onderstaand telefoonnummer
of e-mailadres .
Je bent van harte welkom!
E-mailadres: eurychoros@gmail.com
Telefoonnummer: 0591 643564
Website: www.eurychoros.nl

EIKENPROCESSIERUPS DUIKT WEER OP
De eikenprocessierups is weer actief in de
gemeente Emmen. De eerste nesten met
de rupsen zijn gesignaleerd. De gemeente
laat op plekken waar veel mensen komen
de nesten weghalen. De haartjes van de
rups kunnen overlast veroorzaken zoals
jeuk en huiduitslag.
Verwijderen nesten
De gemeente zet twee aannemers in die
de nesten van de rupsen gaan weghalen.
De nesten op plaatsen waar veel mensen
komen krijgen voorrang. Ook nesten op
plekken zoals bij scholen, langs belangrijke
ﬁetsroutes, het ziekenhuis en zwembaden
gaan de aannemers als eerste weghalen.
Na juli stoppen de aannemers met het
weghalen van nesten omdat de rups dan
ontpopt tot vlinder en niet meer schadelijk is.

Jeuk en huiduitslag
De overlast van de processierups wordt
veroorzaakt door de haren. Een rups kan
tot een miljoen haren hebben, die ze bij
een bedreiging verliezen en gemakkelijk huid, ogen en luchtwegen kunnen
binnendringen. Gezondheidsklachten als
jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of
luchtwegen kunnen het gevolg zijn.
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Melding maken van nest
Medewerkers van de gemeente inspecteren eikenbomen op de aanwezigheid van
nesten. Als ze een nest hebben gevonden
doen ze een waarschuwingslint op de
boom. Inwoners kunnen een melding van
een nest in openbaar gebied doen door te
bellen met 14-0591 of op gemeente.emmen.nl. Voor het verwijderen van nesten
op particulier terrein kunnen inwoners
zelf een bedrijf inschakelen.

2019 EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF
Augustus

Voor alle evenementen geldt: Inclusief catering( verschilt per
evenement). U dient zich bij de receptie van Holtingerhof
(maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30) aan te melden bij deelname een van onderstaande evenementen. Dit om rekening te
houden met catering. Voor meer informatie, opgeven en verkoop van een strippenkaart kunt u terecht bij de receptie van
Holtingerhof.

Maandag 5 augustus 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang: 15:00 uur / nis 1e verdieping
Kosten: € 1,50
Donderdag 8 augustus 2019
Bingo
Aanvang: 14:30 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

Maandag 1 juli 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang: 15:00 uur / nis 1e verdieping
Kosten: € 1,50

Donderdag 18 juli 2019
Broodmaaltijd
Aanvang: 17:00 uur / de Brink
Kosten: € 4,00

Zaterdag 6 juli 2019
Ierse groep Almharach
Aanvang: 15:00/ de Brink
Donderdag 11 juli 2019
Bingo
Aanvang: 14:30 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

Vrijdag 23 augustus 2019
Borrel & Babbel (gezellig met elkaar kletsen onder het genot
van een hapje en drankje)
Aanvang: 19:00 uur / de Brink
Kosten: €3,00

Maandag 15 juli 2019
Kledingverkoop modehuis Kort
Aanvang: 14:00 tot 16:00
Centrale hal

Maandag 26 augustus 2019
Bingo
Aanvang: 19:00 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

Donderdag 18 juli 2019
Broodmaaltijd
Aanvang: 17:00 uur / de Brink
Kosten: € 4,00

Vrijdag 30 augustus 2019
Meezingmiddag met accordeonduo Anneke en Peter
Aanvang: 15:00 / de Brink
Kosten: € 1,50

Donderdag 25 juli 2019
Meezingmiddag met accordeonduo Anneke en Peter
Aanvang: 15:00 / de Brink
Kosten: € 1,50

September
Houdt onderstaande datum alvast vrij!

Maandag 29 juli 2019
Bingo
Aanvang: 19:00 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

Zaterdag 28 september Burendag!
Het programma is als volgt:
10:15 tot 11:45
Expeditie Holtingerhof i.s.m. de Buurtsportcoaches gaan we
een parcours met verschillende spellen rondom Holtingerhof
uitzetten en om 15:00 een optreden van Saskia en Serge.
Meer informatie volgt.

Woensdag 31 juli 2019
Borrel & Babbel (gezellig met elkaar kletsen onder het genot
van een hapje en drankje)
Aanvang; 19:00 uur / de Brink
Kosten: €3,00
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NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Op 14 augustus 2019 gaan we, in samenwerking
met De Holtingerhof, een vaartocht maken met De Snikke. We vertrekken om 13.15 uur vanaf de afvaartplaats
aan de Oosterwijk WZ te Oranjedorp. Hier zullen we
ook weer terugkomen.
De kosten van deze tocht bedragen € 7,50 per persoon.
Dit is inclusief kofﬁe met iets
lekkers, en (indien nodig) het vervoer naar Oranjedorp
en terug.
Er is plaats voor 4 rolstoelen en 22 overige deelnemers.
Mochten er geen rolstoelers meegaan dan kunnen er
maximaal 30 personen mee. U kunt zich aanmelden bij de
receptie van de Holtingerhof en vanaf 16 juli bij Geb Bril,
tel. 0591-632106.
Nog steeds zijn wij op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Wilt u informatie hierover bel dan gerust
met één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur De Zonnebloem,
afd. Bargeres / Noordbarge / deel Bargermeer

Gedurende de zomermaanden is de bibliotheek
Bargeres gewoon geopend!

OPROEP VAN DE BLEERINCK
Het Uitbureau in De Bleerinck, is altijd op zoek naar nieuwe adressen van:
· Exposanten om te exposeren met schilderijen en/of
verzamelingen in Expositieruimte Bellevue
· Artiesten (en/of muzikanten) om een optreden te
verzorgen in De Bleerinck
· Leuke & interessante nieuwtjes en activiteiten in de
buurt waar wij iets in - / of voor kunnen betekenen!
U kunt ons bereiken via volgend emailadres:
hetuitbureau@tangenborgh.nl

OPROEPJE

Omdat Bargeres 45 jaar bestaat zijn wij op zoek naar mensen die hier
vanaf het begin al wonen en hier over zouden willen vertellen. Dus
bent u, of kent u iemand die hier al vanaf eind 1973 of begin 1974
woont, neem contact op met Romilda en lees uw verhaal terug in een
van de volgende edities van dit Wijknieuws.
redactie@bargeres.com

Balingerbrink 243

Infopunt
Bargeres

VAN DE REDACTIE

Word

In het winkelcentrum naast de
bakker!

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag, vrijdag
van 10.00-12.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

in Bargeres!

