Nummer 8
September 2019

VAN DE REDACTIE
Dit is het dan, het vernieuwde
Wijknieuws, 2 pagina’s minder
en dus goed gevuld met vertrouwde rubrieken en verslagen

van activiteiten en artikelen van
buurtbewoners en een leuk interview met de wijkagent door
Loes.

Wij hopen dat u het met veel
plezier leest, en heeft u opmerkingen of suggesties, neem
gerust contact op met de re-

dactie: redactie@bargeres.com
Dat waarderen wij zeer!
Wij wensen u heel veel leesplezier.

best moesten doen om zoveel
mogelijk de ingeschoten ballen
tegen te houden. Daarna kreeg
iedereen nog een leuk aandenken voordat ze moe maar
voldaan naar huis gingen.
Als VV Bargeres kijken we weer
terug op een succesvol voetbalkamp, waarin we met zo’n

150 jeugdleden het seizoen
prachtig hebben kunnen afsluitten.
Bij deze willen we alle vrijwilligers en sponsoren bedanken
voor het mogelijk maken van
dit jaarlijkse prachtige weekend.

VOETBALKAMP VV BARGERES 2019
Door: Rik Bloemink, Jeugdkamp VV Bargeres.
In het weekend van 5/6 en 7
juli was het weer zover. Het
jaarlijkse voetbalkamp bij VV
Bargeres. Ruim 150 jeugdleden
van de club met zowel jongens
als de meiden, van 5 tot 18
jaar waren van de partij. Het
begon vrijdagavond met een
voetbaltoernooi voor de oudste jeugd en toen het donker
was, was het weer tijd voor de
traditionele spooktocht in het
Noordbarger bos, waar het (na
een spannend voorprogramma) ﬂink griezelen was tussen
de vele spoken tot diep in de
nacht. Van het slapen in de legertenten is niet veel gekomen,
wel was het erg gezellig bij het

kampvuur.
Zaterdag begon het kamp voor
de jongste jeugd. In de middag
begon het voetbaltoernooi en
na het gezamenlijk eten was
er een prachtig optreden van
een goochelaar “Magic Kylian”,
die met zijn trucs iedereen versteld deed staan. Na de show
was het tijd voor een spelletjescircuit, waaronder ook
een levend tafelvoetbal Arena.
De zondag stond in teken van
voetbalvaardigheden in een
tiental spelvarianten kon iedereen laten zien wat hij/zij in huis
had. Dit eindigde in de middag
met het Penaltybokaal, waar
keepers Sietse en Bart ﬂink hun
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BARGERES MAAKT (KINDER)DROMEN WAAR! 2019
Op zaterdag 22 juni jl. is met
snuffelstages en veel feestelijkheden de vierde editie van
het wijkproject: Bargeres maakt
(kinder)dromen waar! afgesloten.
Ongeveer 80 leerlingen van
groep vijf van de basisscholen
De Barg, Kardinaal Alfrinkschool, De Brink en Het Palet,
volgden het project dat bestaat
uit een openingsact door Jordi
van der Werf, een lesprogramma en een ouderavond waarop
de kinderen hun droom presen-

teren aan hun ouders.
Op 22 juni deden ongeveer vijftig kinderen mee aan snuffelstages, die verzorgd werden door
wijkbewoners, vrijwilligers en
ondernemers uit de wijk en die
iets te maken hadden met hun
toekomstdroom.
Zo waren er workshops, verzorgd door de Dierenambulance en Werf Entertainment
(Bubble voetbal en vloggen).
Maar ook René de Groot van
Nobanovi (hij verzorgt o.a.
programmeerworkshops voor
kinderen), Jeanette van Felice
Emmen (voor o.a. taarten en
cupcakes) Marjon van BijMjon
uit Sleen (coaching met paarden), Fysiotherapeute Geraldine Otter (Waanderweg), Hein
Holscher (kickbokser), Wybren Landman (bioloog), Erwin
Kocks (werkzaam bij defensie)
en een aantal ouders werkten
enthousiast mee!
In basisschool Het Palet (dank
aan het team dat we het gebouw mochten gebruiken) werd

door Gea Jansen de workshop
‘Juf’ verzorgd voor kinderen
die leerkracht willen worden.
Aan het eind van de ochtend
gaf Tim Vriesema wederom een
fantastische workshop emmer
trommelen : dit jaar weer lekker buiten, in de zon. Op dat
muzikale gebeuren kwamen
heel veel wijkbewoners af en de
sfeer was super!
Samen-Binden bedankt alle
leerlingen, hun ouder(s), de
leerkrachten, de vele vrijwilligers die de workshops verzorg-

den, Marion van De Kinderstem
(praktijk voor kindercoaching)
en Alina Kuper (stand-by, steun
en toeverlaat) voor hun enthousiasme. Ook heel veel dank
aan wijkvereniging Bargeres
voor hun ‘sponsoring’.
Met liefdevolle herinnering aan
Martin Heerspink, wiens droom
het was om kinderen in hun
kracht te zetten,
Joyce Seijbel, Samen-Binden,
www.samen-binden.nl

OVERLAST VAN MIJN BUREN. WAT NU?
Geluidsoverlast, pesten, problemen met erfscheiding of
luidruchtige kinderen/huisdieren. Allemaal dingen die horen
bij burenoverlast. Als u er mee
te maken heeft, dan is dat erg
vervelend. Daarom hebben we
voor u wat tips om burenoverlast aan te pakken.
Ga het gesprek aan met de
buren
Allereerst is het verstandig om
in gesprek met de buren te gaan
en aan te geven waar u last van
heeft. Het kan namelijk zijn dat
de buren niet door hebben dat
u hier overlast van kan ervaren.
Blijf vriendelijk bij het voeren

van het gesprek en probeer samen afspraken te maken over
hoe u dergelijke situaties kunt
voorkomen.
Neem contact op met de
verhuurder
Leveren gesprekken met uw
buren niets op? Maak uw overlastprobleem schriftelijk kenbaar bij de verhuurder. Benoem
hierbij hoe vaak en wanneer de
overlast plaatsvindt. Maar ook
om wat voor overlast het gaat.
Daarnaast mag u in de brief of
e-mail aangeven dat de verhuurder verplicht is om een huurder
woongenot te verschaffen.

Gedragsaanwijzing overlast
Als burenoverlast niet wordt
opgelost middels gesprekken
met de verhuurder of buurtbemiddeling. En ook niet valt onder de zwaarste vormen. Dan
kan hierop een gedragsaanwijzing worden toegepast. Dit is
een instrument dat kan worden
gebruikt als het probleem met
de informele instrumenten niet
worden opgelost. Het is minder
ingrijpend als ontruiming van de
gehuurde woning of het ontbinden van de woonovereenkomst.
Overlastadvies.nl
Vindt u na het lezen van dit artikel nog steeds lastig om te be-

4US BARBECUEFEEST
Zoals 4US, de straatvereniging
van een deel van de Slenerbrink,
ieder voorjaar en ieder najaar
de straat een onderhoudsbeurt
geeft is er ook ieder jaar een
straatbarbecue. Dit keer was
dat op 15 juni.
Alle bewoners van 4US brachten eigen eten en drinken mee
en konden gebruik maken van

de barbecues die waren opgesteld. Er waren zelfs bewoners
van een huisadres die, onder de
dreiging van regen, speciaal een
feesttent hadden aangeschaft.
Het werd heel gezellig op het
Freek Rhebergenplein waar ook
de nieuwe bewoners konden
kennismaken met de gezellige

buren in de straat.

oordelen hoe u overlast van uw
buren kunt aanpakken? Neem
een kijkje op overlastadvies.nl.
Deze website is gemaakt door
de Rijksuniversiteit Groningen en geeft u juridisch advies,
afgestemd op uw situatie. Dit
advies kunt u bespreken met
gemeente, woningcorporatie of
juridisch adviseur.
De Huurdersfederatie komt op
voor de belangen van huurders
in Zuidoost Drenthe. Komt u
er niet uit met uw verhuurder?
Neem contact met ons op door
een mail te sturen naar info@
huurdersfederatie.nl of bel naar
0591-622226

WIJKAGENT AART IJZERMAN. HET HART OP DE JUISTE PLAATS
Door Loes Masseree
Ik schiet in de lach als ik de
deur open doe voor wijkagent
IJzerman. Hij komt in vol ornaat binnen en ik denk even
aan de buren, die nu misschien
wel denken dat ik iets vreselijks
gedaan heb. Maar Aart, zoals ik
hem mag noemen, is de beminnelijkheid zelve. Ik vraag hem,
als we aan mijn eettafel zitten,
waarom hij wijkagent geworden
is.
‘Ik denk,’ antwoordt hij, ‘omdat
ik altijd al gewend was om een
beetje als wijkagent te werken.
Mijn vorige standplaats was in
het gebied van de gemeente
Sleen en daar was je eigenlijk
een soort wijkagent. Je wordt
door de organisatie geplaatst
in een gebied en voor mij was
dat rayon Schoonoord en De
Kiel. Daar was je de politieman
en dat deed je samen met twee
anderen. Je was dus eigenlijk al
wijkagent zonder dat het de
naam had.’
‘Wanneer besliste je dat je politieagent wilde worden? Waar
komt dat vandaan?’
‘Mijn vader had een transportbedrijf. In mijn vrije tijd ging ik
wel mee met vrachtauto’s en
dan zat je op de snelwegen en
zag ik een Porsche van de Rijkspolitie en toen dacht ik, dat wil
ik ook. Ik denk dat ik het er weleens over gehad heb en dat ze

zeiden: Dan moet je bij de politie gaan. Na de HAVO heb ik me
aangemeld bij de politie en ben
ik naar de Rijkspolitieschool in
Apeldoorn gegaan.’
‘Wat leer je op de politieschool,’
vraag ik.
‘Je krijgt eerst een sporttest,
onder andere, touwklimmen. Ik
had heel veel moeite met touwklimmen, maar kwam in die
sporthal wel, zij het met moeite,
boven. Je moest volgens mij ook
tien kilometer hardlopen. Maar
dat was geen probleem voor mij,
ik sportte altijd al veel. Maar je
moest toen ook heel veel droge
wetskennis leren die je paraat
moest hebben. Tegenwoordig
is het veel meer praktijk. Wij
hadden op school een praktijkstraat. Daar was bijvoorbeeld
een postkantoortje en een huiskamer en dan ging je onderling
een rollenspel doen. En dan
moest je handelend optreden. Ik
kan me herinneren, dat je in die
tijd een werkweek stage had in
de woonplaats waar je vandaan
kwam. Ik woonde toen in Heerde en dan ging je met de politieauto mee. We kregen toen een
melding binnen van een geheime zender ergens in het buitengebied. Toen we daar kwamen,
bleek die geheime zender van
iemand waar ik bij in de klas
had gezeten. Ik hoefde gelukkig
niets te doen, maar was er wel
bij. En dat confronteert je dan

ineens met het feit, dat je in je
werk te maken krijgt, met mensen die je kent. Maar gelukkig
kan je dan zeggen: ‘Hier houd ik
mij niet mee bezig, dit staat te
dicht bij.’ Je draagt de zaak dan
over aan een collega. Dat is ook
eerlijker. Uiteindelijk ben ik na
de politieschool in Groep Sleen
geplaatst. Ik herinner mij dat ik
daar kwam om kennis te maken met de groepscommandant.
Toen ik mij daar meldde bleek
dat de groepscommandant thuis
aan het behangen was. Dat kon
in die tijd gewoon. We hebben
toen een leuke tijd met collega’s
gehad en gingen ook privé veel
met elkaar om.’
‘En dan word je op een gegeven
moment Wijkagent van Bargeres en Noord-Barger,’ zeg ik.
‘Wat houdt het in als je wijkagent bent?’

‘Je krijgt heel veel te maken met
sociale problematiek. Mensen
wonen dicht bij elkaar en steeds
vaker zijn mensen minder verdraagzaam en krijgen ze problemen met elkaar. Ook huiselijk
geweld komt voor en dan zijn
er instanties die contact met
je willen, of instanties die zich
zorgen maken over iemand en
de wijkagent inlichten. Luisteren
naar de mensen is heel belangrijk.’
Omdat een interview nu eenmaal maar een aantal woorden
mag bevatten, moet ik het gesprek afronden. Dus neem ik
afscheid van deze wijkagent die
voor zover ik het kan zien, het
hart op de juiste plaats heeft
zitten en graag de problemen
van de bewoners op een rustige
manier wil helpen oplossen.

NIEUWS VAN DE BLEERINCK
Door: Ida Hidding, coördinator vrijwilligerswerk.
Hallo Buurtbewoners,
De zomervakantie zit er voor
de meeste mensen al weer op,
dus pakken we onze dagelijkse bezigheden weer op. Is dit
voor u het moment wat betreft
vrijetijdsbesteding om met iets

nieuws te beginnen? En zou u
dit graag willen combineren met
iets te doen voor een ander?
Kom dan eens bij mij langs in
de Bleerinck voor een oriënterend gesprekje. De bewoners in
de Bleerinck ﬁetsen, wandelen,

dansen en zingen, genieten van
de natuur, van muziek en niet
op de laatste plaats van lekker
eten. Voor het begeleiden van
deze activiteiten en de voorbereidingen, zodat alles in een
ontspannen en gemoedelijke
sfeer kan gebeuren, hebben we
vrijwilligers nodig. Misschien

iets voor u? Stuur een mailtje
naar ihidding@tangenborgh.nl
voor een vrijblijvende afspraak
en voor informatie en mogelijkheden. De reactie van onze kant
kan even op zich laten wachten
i.v.m. vakantie. Maar u hoort zeker van mij!

de agenda van De Holtingerhof) We zijn nog steeds op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers
voor onze afdeling. Zonder
vrijwilligers is het namelijk bijna niet meer mogelijk om ons

werk goed te kunnen doen. Informatie kunt u krijgen bij één
van de bestuursleden.
Namens het Bestuur van De
Zonnebloem, afd. Bargeres/
Noordbarge/deel Bargermeer.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Als u dit leest hebben we met
26 personen op 14 augustus jl.,
samen met De Holtingerhof,
een vaartocht gemaakt op de
trekschuit ‘Johannes Velzing’. We
hopen in de toekomst meerde-

re activiteiten samen te kunnen
doen. Dit wordt dan bekend
gemaakt o.a. in dit Wijknieuws.
Wilt u aan een activiteit van
De Holtingerhof meedoen, dan
mag dat gerust. (Zie hiervoor

STICHTING VANHUUS
Hoewel u de afgelopen paar
maanden in het Wijknieuws
niets heeft kunnen lezen over
VanHuus gaan wij achter de
schermen door. Dat gaat niet
altijd even makkelijk, het gaat
met kleine stapjes vooruit. Als
het makkelijk was geweest hadden we het wijkvervoer voor
ouderen al zichtbaar gehad in
Emmen-Zuid. We zijn er nog
steeds van overtuigd dat het
gaat lukken. En laten we eerlijk
zijn, Stichting VanHuus bestaat
ofﬁcieel pas 10 maanden.
Ten opzichte van andere vergelijkbare initiatieven in het land
zien we dat deze een succes
zijn geworden omdat (in willekeurige volgorde) men of een
sociaal ondernemer had die zijn

privé geld hierin stopte, of dat
men elektrische shuttles al in
een garage had staan, of dat het
bestuur rechtstreekse contact
had in de politiek, of dat een
gemeente of provincie gelden
ter beschikking stelde. VanHuus
heeft geen van deze voordelen.
Wij moeten het helemaal op
eigen kracht in onze vrije tijd
doen.
Daarom een oproep om hulp.
Wij zoeken mensen met bestuurlijke ervaring, eventueel
actief in de politiek, mensen die
zich willen inzetten door te rijden of ritten te plannen, iemand
die de website en de Facebookpagina wil beheren, misschien
wel iemand die als sociaal ondernemer en verbonden met

Emmen-Zuid wil investeren in
VanHuus en exploiteren.
Voelt u zich aangesproken,
meldt u zich dan aan op onderstaand e-mailadres. Want VanHuus is voor Emmen-Zuid en
van Emmen-Zuid.
We houden u op de hoogte. Bezoek ook onze Facebook-pagi-

na van ‘Van Huus’. Wie wij zijn?
Drie inwoners van Emmen-Zuid
die ouderen uit hun isolement
willen halen. Lia Kaptein, Marten Kooi en Marcel Ederveen,
geadviseerd door Jaap Bakker.
m.ederveen1@kpnplanet.nl

EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF
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 van evenementen. Dit om rekening te houden met catering. Hieronder
vindt u slechts een selectie van de evenementen. Voor meer
informatie, opgeven, andere evenementen en verkoop van een
strippenkaart kunt u terecht bij de receptie van Holtingerhof.
Maandag 2 september 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang:15:00 uur / nis 1e verdieping
Kosten: € 1,50
Woensdag 11 september 2019
Optreden Elsa Jean McTaggart music (Schotse muziek)
De Schotse singer / songwriter Elsa en echtgenoot Gary huwden in 2011 en touren sindsdien! Ze hebben hun eigen plekje in
de muziekindustrie gesmeed ... met hun aanstekelijke energie en
gelach en meesterlijk muzikaal vakmanschap weten ze hoe ze
het publiek op gang kunnen brengen en hen bij elke uitvoering
een warm gevoel kunnen geven.
Aanvang:19:00 uur/ de Brink, kosten: € 5,00
Donderdag 26 september 2019
Meezingmiddag met accordeonistenduo Anneke en Peter
Aanvang:15:00 uur / de Brink
Kosten: € 1,50

Infopunt
Bargeres
Balingerbrink 243

(In het winkelcentrum naast de bakker!)

Zaterdag 28 september 2019
Burendag
De dag is verdeeld in 2 onderdelen.
We starten om 10:00 en, onder het genot van een kop kofﬁe/
thee in de Brink, krijgt u een korte uitleg van de ochtend en zult
u ingedeeld worden in groepjes.
10:30 – 11:45: Expeditie Holtingerhof
Wat houdt Expeditie Holtingerhof in?
Het vindt buiten plaats rondom het gebouw Holtingerhof.
Er wordt een parcours uitgestippeld met allerlei spelletjes. Jullie
gaan in een groepje uiteen en de bedoeling is dat per spelletje
iemand uit de groep deze speelt of uitvoert. Dus elke deelnemer van de groep krijgt de gelegenheid om punten te behalen.
Wie de meeste punten binnenhaalt is dus de winnaar van Expeditie Holtingerhof!
De ochtend wordt ondersteund door de buurtsportcoaches
van Gemeente Emmen en Erik Bos (fysiotherapeut van Treant
Zorggroep).
Kosten: € 4,00
15:00 uur: Optreden van Saskia en Serge in de Brink
Kosten: € 7,50
Belangrijk: voor beide onderdelen geldt dat u zich dient op te
geven bij de receptie van Holtingerhof.

Openingstijden:

Word

Elke maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00-12.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

in Bargeres!

