
Voordat ik u een terugblik geef 
wenst het bestuur van Wijkver-
eniging Bargeres u een gezond 
en actief 2020. De Wijkver-
eniging Bargeres zet zich door 
middel van een klein gedreven 
vrijwilligersbestuur in voor een 
mooier, leefbaarder Bargeres. 
Dit doen wij onafhankelijk en 
belangeloos, zichtbaar en ach-
ter de schermen. Graag wil ik 
u een overzicht van de hoofd-
lijnen geven waar wij ons onder 
andere mee bezig hebben ge-
houden in 2019.

1. Wijknieuws Bargeres
Met veel zorg stelt de redac-
tie, die momenteel uit 5 le-
den bestaat, 11x per jaar het 
Wijknieuws samen. Hiervoor 
spreekt het bestuur haar dank 
uit.
Zoals u ongetwijfeld heeft ge-
merkt is de opzet van Wijk-
nieuws Bargeres gewijzigd. 
Niet alleen de lay-out heeft 
een opfrisbeurt gehad, ook is 
het Wijknieuws van 6 pagina’s 
teruggegaan naar 4 pagina’s. 
Deze keuze is gemaakt omdat 
wij door de gemeente gekort 
zijn op ons gebied gebonden 

budget. Ondanks dit hopen wij 
dat u nog steeds veel leesplezier
heeft en is het voor ons moge-
lijk om u op de hoogte te hou-
den van de diverse ontwikkelin-
gen in de Bargeres.

2. Speelvoorzieningen
Er zijn in 2019 twee mooie 
speelvoorzieningen gereali-
seerd. In de Holtingerbrink is 
een natuurspeelplaats tot stand 
gekomen door de inzet van een 
actieve buurtcommissie. Op het 
centrale veld in de Druwerbrink 

is ook een nieuw speeltoestel 
neergezet. Op beide initiatieven 
zijn we trots.
Ook dit jaar stellen we weer 
budget beschikbaar voor het 
aanpakken van de speeltoe-
stellen. Mocht u denken dat de 
speelplaats bij u in de buurt een 
opknapbeurt kan gebruiken dan 
kunt u voor de te volgen proce-
dure contact met ons opnemen.
Verder wil ik u de positieve ont-
wikkeling van de waterspeel-
plaats aan de Slenerbrink niet 
onthouden. De gedreven werk-
groep, bestaande uit bewoners 
die de speelplaats schoon en 

functioneel houdt, is in 2019 ge-
groeid. Zij hebben aangegeven, 
na enquête, dat er voldoende 
behoefte is om de wsp voort te 
laten bestaan. Ook in 2020 kan 
er, bij mooi weer, dus weer vol-
op gebruik gemaakt worden van 
deze waterspeelplaats. Door 
uitstekend beheer  door vrijwil-
ligers kan dit ook bij de water-
speelplaats aan de Rolderbrink.

3. Infopunt Bargeres
Het Infopunt staat nooit stil. 
Eind 2018 is het Infopunt ver-
huisd naar de mooie locatie in 
het winkelcentrum Bargeres, 
aan de Balingerbrink,  naast 
Bakker Van Venen. Vanuit hier 
hebben de vrijwilligers in 2019 
weer veel bewoners kunnen 
helpen met hun vragen. Daar 
doen wij het voor!
Om het Infopunt nog meer in 
haar kracht te zetten hebben 
wij de samenwerking opgezocht 
met verschillende professione-
le partners in de wijk. Na een 
lange aanloop is er op 1 maart, 
onder veel belangstelling, de 
samenwerkingsovereenkomst 
ondertekent tussen Wijkvereni-
ging Bargeres, Cosis, Sedna en 
De Toegang.
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Infopunt Bargeres
Balingerbrink 243, In het winkelcen-
trum naast de bakker! Open op maandag, 
woensdag van 10.00 - 12.00 uur en vrij-
dag van 13.00 - 15.00 uur. 06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com
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Namens de redactie de beste wensen voor 
het nieuwe jaar.  Al is het jaar net begonnen, 
wij zijn begin januari al druk bezig met de fe-
bruari editie die u hier nu leest. Deze editie 
is weer goed gevuld met onder andere een 
bericht van de Huurdersfederatie over de 
nieuwe regels omtrent de huurtoeslag  en 
ontvingen we van de wijkagent een bijdra-
ge met de titel ‘goede voornemens’. Ook 

deze keer weer de Holtingerhof agenda 
plus bijdrages van De Bleerinck en De Zon-
nebloem. De buurtvereniging blikt terug op 
activiteiten en de nieuwe speeltoestellen in 
de wijk. Onze interviewster Loes had een 
leuk gesprek met Michel, ons nieuwe redac-
tielid. Hij beheert onze Facebookpagina. 

Wij maken dit Wijknieuws voor iedereen 

die woont of werkt in Bargeres. Heeft u
een leuk idee voor een verhaal of verslag, 
opmerkingen of suggesties, neem dan via de 
mail contact op met de redactie: redactie@
bargeres.com Wij wensen u weer veel lees-
plezier.

Hartelijke groeten,
Raymond, Loes, Vitalina, Michel en Romilda
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Door Jaap Bakker, voorzitter Wijkvereniging Bargeres

Lees verder op pagina 2 >
De leden van de wijkvereniging tijdens chocolademelk schenken in 
het winkelcentrum, 21 december j.l. Foto door Vitalina Bondar-Folkers.



Michel is een echte Emmenaar. 
Zijn ouders kwamen echter uit 
het Westen in de buurt van Rot-
terdam. Zij waren tuinders die 
hun kassen moesten sluiten en 
kregen van de overheid geld om 
elders opnieuw te beginnen. Zo 
kwamen zij in Klazienaveen te-
recht. In Klazienaveen woonden 
veel westerlingen die in de tuin-
bouw werkten. ‘Ik ben dan wel 
geboren in Emmen en ik voel 
me een Drenth, maar toch ook 
een beetje een westerling.’ Zegt 
Michel. Hij ging naar school in 
Klazienveen en heeft daar ook 
de MAVO gedaan. Eigenlijk wist 
hij niet goed wat hij wilde doen 
en is daarom maar na de MAVO, 
naar de MEAO gegaan. Omdat 
hij wel goed in de Engelse taal 
was, heeft hij de lerarenoplei-
ding Engels gevolgd bij het Win-
desheim, in Zwolle. ‘Dus,’ zegt 

hij, ‘ik ben van beroep docent 
Engels. Ik werkte al drie jaar als 
docent, maar moest nog steeds 
mijn scriptie schrijven. Ik heb 
toen een scriptie geschreven 
over hoe je elektronische leer-
omgevingen kunt inzetten in het 
onderwijs. Dat ik computers 
leuk vindt zat er al heel vroeg 
in.’

Tussendoor heeft hij nog les-
gegeven bij het Hanzecollege, 
maar daar vond hij de sfeer niet 
prettig.  Ik wilde stoppen met 
het onderwijs, maar toen hij 
bij een uitzendbureau terecht 
kwam, praatte een klasgenoot 
van Windesheim, die daar toe-
vallig werkte, hem de volwas-
seneneducatie bij Landstede 
in. Eerst dacht hij dat het niets 
zou zijn, maar na een aanpas-
sing zijnerzijds, - hij moest iets 
langzamer de grammatica uit-
leggen dan aan jongeren- vond 

hij het geweldig. 
Hij breidde zijn 
taken uit met 
een opleiding 
‘Omgaan met 
de computer’. 
Op een gegeven 
moment was er 
geen geld meer 
voor de volwas-
seneducatie en 
heeft hij nog bij 
Landstede op 
het MBO maar 
daar kreeg hij 
door de enor-
me werkdruk 
een burn-out. 
Hij is toen 
wel vrijwilli-
gerswerk gaan 
doen. Zo heeft hij bij de Wor-
ld of Birds in Erica gewerkt, is 
buddy geweest in Vollenhove en 
beheert nu dus de Facebook-
pagina van het Wijknieuws. Wij 

hebben aan Michel een fi jne en-
thousiaste collega gekregen en 
hopen dat hij nog lang in onze 
redactie blijft. 

INTERVIEW MET MICHEL DE BRUIN
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Door Loes Masseree

Helaas is ook gebleken dat het 
aantrekken en behouden van 
nieuwe, enthousiaste vrijwilli-
gers lastig is. Mocht u iets willen 
betekenen, kom dan eens langs 
bij het Infopunt voor een ge-
sprek.

4. Leer je Buren Kennen
Op 31 augustus hebben wij een 
burendag georganiseerd. Het 
winkelcentrumplein aan de Ba-
lingerbrink werd omgetoverd 
tot spellenspektakelplein, waar 
de kinderen allerlei activiteiten 
konden doen, zoals bellenblazen, 
voetbal, darten, boogschieten, 
en nog veel meer onder leiding 
van Jordi van der Werf. Voor 
de ouders hadden wij een gro-
te tent opgezet om gezellig bij 
te praten onder het genot van 
een gratis hapje en drankje. De 
kinderen konden gratis een ijs-
je halen of een grote suikerspin. 
Wij kijken terug op een zeer 
mooie, geslaagde dag waar wij 
veel bewoners hebben ontmoet 
en gesproken. In 2020 krijgt dit 
zeker een vervolg. Hiervoor zijn 
wij nog op zoek naar vrijwilli-
gers die mee willen denken en 
doen. Is dit iets voor jou, neem 
dat contact met ons op, dan 
maken wij er samen weer een 

waar spektakel van. Verder heeft 
het voltallige bestuur van de 
Wijkvereniging op 21 december 
gratis chocolademelk uitgedeeld 
in het winkelcentrum. Op deze 
manier hebben we een aantal 
mooie gesprekken mogen heb-
ben.

5. Woon&Leefvisie
De Gemeente Emmen is be-
zig met het opstellen van een 
woon- en leefbaarheidsvisie. Wij 
nemen deel aan de werkgroep 
Woon&Leefvisie Bargeres. Deze 
werkgroep bestaat uit de ge-
meente, Domesta, Lefi er, Sedna 
en wijkvereniging Bargeres. Alle 
partijen zijn van mening dat een 
aantrekkelijke (woon)omgeving 
positief bijdraagt aan de leef-
baarheid en aan het welbevin-
den van mensen. Daar is deze 

visie voor bedoeld.  Afgelopen 
november zijn wij de wijk in 
geweest om op te halen hoe u 
Bargeres ervaart, wat de positie-
ve kanten zijn en wat er allemaal 
verbeterd moet worden. U heeft 
massaal uw mening gegeven en 
dat stellen wij zeer op prijs. 
Deze en veel andere gegevens 
zullen worden verwerkt in de 
visie. Uiteindelijk is het de be-
doeling dat deze visie leidt naar 
een concrete uitvoeringsagen-
da, waarin de te ondernemen 
acties staat tot verbetering van 
Bargeres. Verwachting is dat de 
visie eind juli klaar is. Tussentijds 
zullen wij u op de hoogte hou-
den. Tevens zijn wij op zoek naar 
mensen die deel willen nemen in 
de klankbordgroep. U kunt zich 
aanmelden bij mij, Jaap Bakker: 
voorzitter@bargeres.com.

Deze activiteiten zouden wij 
niet kunnen uitvoeren zonder 
geld. De Gemeente Emmen ver-
strekt ons een jaarlijks budget, het 
zogeheten EOP-budget, om in te 
zetten in de wijk. Dit budget ge-
bruiken wij voor het vernieuwen 
van speeltoestellen, ondersteunen 
bewonersinitiatieven (bewoners-
fonds), openbaar gebied (brink-
aanpak), Wijk-nieuws en het Info-
punt.

Elly Patel (Wijkbestuur)
laat weten, dat er verschillende 
meldingen gedaan zijn bij het 
Infopunt over het gestorte pa-
pier bij de afvalcontainers. Area 
is gebeld, maar die konden lang 
niet alles meenemen. Tussen het 
papier lagen luiers en nog meer 
restafval. Als de bakken overvol 
zijn neem het papier dan alstu-
blieft weer mee naar huis, zodat 
het niet door het hele winkel-
centrum waait. Nog beter, breng 
het oud papier naar de papier-
container op de parkeerplaats 
naast het Brinkenhoes op de 
Mantingerbrink. De opbrengst 
van dit papier is bestemd voor 
de oudere bewoners in de Man-
tingerbrink. Uw medewerking 
wordt zeer op prijs gesteld. 

Foto: dvhn.nl



Goede voornemens,
Zo in het begin van het nieuwe 
jaar zit de mens altijd weer vol 
goede voornemens. We willen 
allemaal positief het nieuwe jaar 
in. Maar wat je toch vaak ziet 
is dat de mens zo weer verder 
gaat met dat waarmee hij/zij het 
voorgaande jaar is geëindigd. 
Datzelfde geldt ook voor mij als 
wijkagent in het mooie Barge-
res en ook Noordbarge. Mooie 
wijken die mooi moeten blijven. 
Dat kun je letterlijk zien – de 
omgeving – maar ook sociaal. 
Hoe gaan we met elkaar om.
Ik wil u daarom wat cijfers over 
Bargeres laten zien. 

Binnen de politie wordt dan ge-
vraagd aan de wijkagent of hij 
‘het verhaal achter de cijfers’ 

weet. Voorbeeld: er is een per-
soon uit de wijk actief als inbre-
ker of bepaalde ‘verwarde per-
sonen’ genereren veel aandacht. 
En wat gaan we eraan doen. Dat 
is natuurlijk het belangrijkste. 
Zo zijn er veel contacten met 
andere organisaties zoals Sedna 
(maatschappelijk werk/buurtbe-
middeling), VNN, woningbouw-

coöperaties, gemeente Emmen, 
openbaar ministerie. Helaas 
zullen we nooit alle zaken op-
lossen en net als elders in de 
maatschappij neemt ook bij de 
politie de werkdruk toe. Te veel 
zaken, meldingen, hulpvragen en 
te weinig dienders. 
Samen moeten we proberen 
om de wijk leefbaar te hou-

den. En met samen doel ik op 
de inwoners van Bargeres. En 
dan niet zoals sommigen menen 
het nieuwe jaar te moeten be-
ginnen. Door het vernielen van 
een groot aantal bushaltehokjes 
langs de Brinkenweg. De bewo-
ners zijn de ‘ogen en oren’ van 
de wijk. Graag jullie hulp dus. 
Ik hoop op een voorspoedige 
samenwerking in 2020!

De wijkagent Aart IJzerman.
Bereikbaarheid politie.
Bureau: Westeind 60
Telefoon: 0900 8844 en 
bij spoed/noodgeval 112.
Facebook politie Zuidoost 
Drenthe
Meld misdaad anoniem via 
0800-7000 of meldmisdaad
anoniem.nl

Wat kunnen huurders ver-
wachten in 2020? 
Hoe staat het met uw goede 
voornemens? Wilt u meer spor-
ten? Of heeft u andere plannen 
voor 2020, bijvoorbeeld het 
zoeken naar een nieuwe huur-
woning. Per 1 januari 2020 zijn 
er een aantal dingen gewijzigd 
omtrent huurtoeslag en de 
maximale huurprijs van een so-
ciale huurwoning. Wij zetten het 
voor u op een rijtje. 

Liberalisatiegrens is verhoogd naar 
737,14 euro. 
De maximale huurprijs van een 
sociale huurwoning, ook wel de 
liberalisatiegrens genoemd is 
verhoogd van 720,42 euro naar 
737,14 euro. Als de huurprijs 
van uw woning hoger is dan 
de liberalisatiegrens dan valt 
hij niet meer onder de sociale 
huurwoning, maar binnen de 
vrije sector. 

Geen harde inkomensgren-
zen huurtoeslag 
Een mooie meevaller voor 
huurders die tussen wal en 
schip vallen bij het aanvragen 
van huurtoeslag. De maximale 
inkomensgrens voor huurtoe-
slag is komen te vervallen. Dit 
betekent dat huurders met een 
wat hoger inkomen niet in één 
keer hun recht op huurtoeslag 
kwijtraken. Wilt u weten of dit 
ook voor u van toepassing is? 

Op de website van de Belas-
tingdienst kunt u een proef-
berekening maken. Op basis 
van inkomen, huishoudtype en 
hoogte van de huurprijs wordt 
dan bekeken of u in aanmerking 
komt voor huurtoeslag. Komt 
u er niet uit met uw verhuur-
der? Neem contact met ons 
op: info@huurdersfederatie.nl 
0591-622226

VAN DE WIJKAGENT

VAN DE HUURDERSFEDERATIE

Misdaadcijfers Bargeres 2018 2019
Woninginbraak   28 19
Inbraak schuur   15 6
Vernielingen    28 48
Bedreigingen   20 18
Mishandeling   26 18
Diefstal (brom)fi ets   13 21
Drugs/drankoverlast  42 28
Ruzie/twist   177 152
Overlast verward persoon  127 107
Overlast jeugd   47 36

Diverse bewoners van Bargeres 
vragen zich af, wat u, als gebrui-
ker, na ruim een half jaar vindt 
van de nieuwe rotonde. En daar 
zijn wij van de redactie ook wel 
benieuwd naar. Vandaar deze 
kleine enquête.

Wij willen uw antwoorden en 
bevindingen graag inventarise-

ren, en komen daar te zijner 
tijd op terug. Mail uw opmer-

kingen en bevindingen naar: 
redactie@bargeres.com, o.v.v. 

rotonde. Wij gaan voorzich-
tig om met uw gegevens, deze 
worden anoniem verwerkt. U 
kunt ook onze online enquete 
invullen. Deze is anoniem in te 
vullen via:
http://bit.ly/wijknieuwsbargeres

Alvast bedankt voor uw mede-
werking. 

ENQUETE ROTONDE BARGERES
Enquête vragen:
1. Is de verkeerssituatie bij de rotonde overzichtelijker geworden?
2. Is het duidelijk waar en hoe af te slaan bij de rotonde?
3. Is de veiligheid voor auto’s bij de rotonde verbeterd?
4. Is het bij de rotonde veiliger geworden voor fi etsers?
5. Is het voor voetgangers veiliger geworden bij de rotonde?
6. Hoe ervaart u de veiligheid bij de stoplichten?

Foto: Noor Wijkniet

BIBLIOTHEEK BARGERES



Infopunt
Bargeres

Openingstijden:
Elke maandag, woensdag 

10.00-12.00 uur
en vrijdag van 

13.00-15.00 uur
Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Balingerbrink 243
(In het winkelcentrum 

naast de bakker!)

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

Maandag 3 februari 2020
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang:  15:00 uur / nis 1e verdieping

Zondag 9 februari 2020
Gluren bij de Buren met een optreden van Piratenkoor Ma-
dagascar
Aanvang:  15:00 uur / de Brink
Kosten: consumpties

Vrijdag 14 februari 2020
Valentijn Bingo
Aanvang: 1 4:30 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

Donderdag 20 februari 2020
Borrel & Babbel
Aanvang:  19:00 uur / de Brink
Kosten: € 3,00

Maandag 24 februari 2020
Bingo
Aanvang: 19:00 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

Dinsdag 25 februari 2020
Workshop stempelen door Liesbeth Fidder
Aanvang:  10:30 uur / centrale hal of de Brink
Kosten: € 3,00

Voor de evenementen dient u zich aan te melden bij: Treant 
Zorggroep locatie Holtingerhof. Tel.nummer: 0900-0591. U 
kunt vragen naar de receptie van locatie Holtingerhof

EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF

Op 17 december j.l. hebben we 
met een (helaas) klein groepje 
kerstbakjes gemaakt in het Brin-
kenhoes. We zijn begonnen met 
een luxe high tea, welke zeer 
goed was verzorgd en goed in 
de smaak viel. De kerststuk-
jes waren van een zeer goede 
creatieve kwaliteit en mocht 
men aan het eind van de mid-
dag mee naar huis nemen. Ook 
hebben we op 6 januari geno-
ten van de nieuwjaarsreceptie 
welke we in samenwerking met 
de Holtingerhof hebben ge-
houden. Onder het genot van 
koffi e/thee met een rolletje en 
later een hapje en een drank-
je konden we naar hartenlust 
meezingen en/of luisteren naar 
een optreden van Monique He-
gen. Al met al was ook dit een 

zeer geslaagde middag. We zijn 
bezig nog meer activiteiten te 
organiseren en zullen u hiervan 
op de hoogte houden. Wilt u in-
formatie over De Zonnebloem, 
de Zonnebloemauto of infor-
matie voor vrijwilliger, bel dan 
gerust met Melanie Schievink 
(tel.06-48356082) of Geb Bril 
(tel. 632106).

Het Bestuur van De Zonnebloem, 
Afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

Januari ligt alweer achter ons, 
dus “de kop is er af”, zeggen 
we dan! En dan is het tijd voor 
iets nieuws! Voor veel mensen is 
dit de periode van het jaar om 
rond te kijken naar een nieuwe 
uitdaging.

Misschien speelt u leuk accor-
deon, gitaar of keyboard, of u 
zingt prachtig en u wilt dit wel 
eens voor een enthousiast pu-
bliek doen. Of misschien vindt 
u het leuk om mensen te bege-
leiden bij activiteiten die ze niet 

meer zonder hulp kunnen, zoals 
b.v. wandelen, fi etsen, biljarten, 
enz. Er zijn heel veel mogelijk-
heden voor vrijwilligers binnen 
de Bleerinck. Hoe mooi is het 
om met uw hobby aan te sluiten 
bij de interesse van onze bewo-
ners. Dit geeft dubbel plezier!

Bent u benieuwd naar wat u 
kunt betekenen in de Bleerinck, 
reageer dan even via mail naar 
ihidding@tangenborgh.nl  We 
komen er in een gesprekje sa-
men vast achter.
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