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VAN DE REDACTIE
Wij willen iedereen alvast het beste wensen voor het nieuwe jaar, mede namens ons
nieuwe redactielid Michel de Bruin, die ook
onze Facebookpagina beheert. Wij hopen
dat u ook deze keer veel plezier aan de eerste editie van 2020 heeft.
Helaas komt het wel eens voor dat het
Wijknieuws wat later bezorgd wordt dan
wij van de redactie en de wijkvereniging
voor ogen hebben. Onze excuses. Zoals u
kunt begrijpen doen wij onze uiterste best,
maar zijn wij afhankelijk van de bezorgers. In
geval van late, of geen bezorging, verzoeken
wij u dit te melden zodat we het kunnen
oplossen.

We willen alle bezorgers bedanken die bij
weer en geen weer op pad gaan om alles te
bezorgen.
In dit krantje is ons feuilleton over de beginjaren van Bargeres te lezen. Loes had een
paar leuke gesprekken met mensen die hier
al bekend waren toen er alleen nog maar
een paar huizen gebouwd waren en er overal bouwgrond lag.We kregen op de redactie
een leuk ﬁlmpje binnen dat nu te zien is op
onze facebookpagina. Op diezelfde pagina
plaatsen we artikelen die het krantje niet
halen vanwege de lengte of wanneer de datum van een activiteit al verstreken is wanneer het Wijknieuws verschijnt. Zeker de

moeite waard om eens te kijken op www.
facebook.com/bargeresverrast
Verder is er een verslag van Romilda, ze had
een leuk gesprek met Ida Hidding, coördinator vrijwilligerswerk van De Bleerinck,
die net als zo veel andere zorginstellingen
en verenigingen, zoals De Zonnebloem, op
zoek is naar vrijwilligers. Er is een artikel
van Vanhuus. De agenda van De Holtingerhof staat er weer in, er is een berichtje van
Het Brinkenhoes en er worden ontwerpers
voor Bargeres gezocht.
Hartelijke groeten van Raymond, Vitalina,
Loes, Michel en Romilda

FOTO’S VAN DE BALINGERBRINK, 1973
In de December editie van de Wijknieuws Bargeres, vroegen
jullie om foto’s van de beginperiode van Bargeres. Hierbij 3
foto’s van de hoekwoning Balingerbrink nr 2. De foto’s zijn in
de zomer van 1973 gemaakt.
Mijn zus Grietje staat óók op de foto, zij was toen 20 jaar. Ze
staat samen met de bruine middenslag poedel Sasja. Met vriendelijke groet, Frits Hilberts.

ONTWERPERS GEZOCHT VOOR BARGERES
(Landschaps-)architecten, stadmakers, stedenbouwkundigen
en andere creatieve denkers
kunnen zich vanaf nu aanmelden om een ontwerp te maken waarmee ze Bargeres klaar
maken voor de toekomst. De
Emmense woonwijk is een van
de zeven locaties die is geselecteerd voor Panorama Lokaal.
Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag om woonwijken en
stadsranden een positieve impuls te geven.
Via de prijsvraag zoeken de
samenwerkende
organisaties
naar mogelijkheden om Bar-

geres klaar te maken voor de
toekomst; een wijk waar inwoners zich nog meer thuis voelen. Ontwerpteams wordt gevraagd om met voorstellen te
komen waar aandacht is voor
bijvoorbeeld de woningvoorraad, woningverbeteringen, het
anders omgaan met tuinen, het
klimaat, het anders opvangen
of afvoeren van regenwater en
kansen die de openbare ruimte
te bieden heeft. Het winnende
ontwerp wordt opgenomen in
de Woon- en leefbaarheidsvisie
van Bargeres. De uitvoering van
de plannen moet worden be-

taald uit de bestaande budgetten voor de wijk.
Aanmelden voor 21 januari
2020
Panorama Lokaal zoekt voor
Bargeres multidisciplinaire ontwerpteams. Eerder genoemde
creatieve denkers en doeners
kunnen meedoen, maar ook
mensen met andere kennis of
ervaring, zoals mensen uit het
sociaal domein, energie- of waterexperts of deskundigen op
het gebied van natuur en landbouw. Teams kunnen zich voor
21 januari 2020 aanmelden

via
www.panoramalokaal.nl/
bargeres. Hen wordt gevraagd
alleen een portfolio en beknopte motivatie in te sturen.
De jury selecteert
Een jury selecteert voor Bargeres maximaal drie teams, die
vervolgens in atelierverband
aan de slag gaan. Elk geselecteerd team ontvangt een vergoeding voor de kosten van €
10.000,- excl. btw. De prijsvraag
wordt voor de zomer afgesloten met het aanwijzen van één
winnend team per locatie.
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FEUILLETON BARGERES
Door Loes Masseree
In de afgelopen periode heb ik
drie verschillende mensen gesproken over het begin van de
Bargeres. Inmiddels weten we
dat de Balingerbrink de eerste
brink was die gebouwd werd. In
1972 werden de eerste huizen
opgeleverd.
Ik ben bij de heer Jan Boer
thuis. Hij vertelt dat hij aan de
Zuidbargerstraat in Noordbarge geboren is. ‘Ik heb als kind,’
vertelt hij, ‘heel bewust meegemaakt dat de Bargeres werd
gebouwd.’ Hij laat een topograﬁsche kaart uit 1974 zien en
legt mij uit waar de oude weg
van Noordbarge via Erica naar
Schoonebeek liep. Het was een
zeer gevaarlijke weg waar constant tractoren en grote zware
vrachtwagens reden. Als kind
mocht Jan dan ook nooit op
die weg komen. Maar toen de
weg afgesloten werd vanwege
de bouw van de Bargeres, was
het een hemel op aarde voor de
kinderen van Noordbarge, die
opeens een hele weg tot hun
beschikking kregen.
Ik vraag hoe de bewoners van
Noordbarge het vonden dat er,
als het ware in hun achtertuin,
gebouwd ging worden. ‘Naar
mijn beste weten is dat een hele
strijd geweest,’ antwoordt Jan.
‘Aanvankelijk waren er plannen om heel Noordbarge plat
te gooien. Men is daar fel tegen
in opstand gekomen. Gelukkig
maar, anders was dat mooie
stukje Emmen er nu niet meer.
Toen ik naar school in Noordbarge ging, hadden we een kleine school met een klas 1,2 en
3 tezamen en klas 4,5 en 6 tezamen. Maar in het schooljaar
1972/1973 kwamen er heel veel

1974

1975

kinderen uit de Balingerbrink
bij ons op school. Onze school
was er niet voor uitgerust en
er is toen een extra leerkracht
aangetrokken: Rob Wilhelm. Hij
woont hier nog steeds. In 1972
kwam hij net van de pedagogische academie, toentertijd de
kweekschool. Hij gaf les in klas
drie en vier. Later is er een lagere school in de Bargeres gebouwd.
Ik dank Jan hartelijk voor de
mooie foto’s en de tijd die hij
heeft vrijgemaakt voor het Wijknieuws.
Volgens de heer Frits Hilberts
waren zijn ouders de eerste
bewoners. Hij laat mij het huurcontract zien en ja, het klopt, de
huur ging op 1 oktober 1972 in.
Hij vertelt dat hij in het voorjaar van 1972 met een paar
vrienden door de Barger Es liep
en zei: ‘Wat gaat er hier nu gebeuren? Gaan ze hier bouwen?’
Overal lagen rioolbuizen. In die
tijd verbleef Fritz, wegens omstandigheden niet thuis. Toen hij
eind 1972 op verlof naar huis
kwam, haalde zijn vader hem op
van het station. Maar in plaats
van naar Emmermeer te rijden,
waar ze woonden, reed hij de
andere kant op. Frits vertrouwde het niet en dacht: wat is mijn
vader van plan? Of gaan we naar
mijn oom en tante die in Bargermeer wonen? ‘Wacht maar
af,’ zei zijn vader en draaide de
Zuidbargerstraat op. Dat was
het begin van wat later de Brinkenweg zou worden. In de verte
zag Frits huizen staan. Hij lacht
en zegt: ‘Dat was de skyline van
de Balingerbrink, die eerste vijf
blokken. ‘Zijn we verhuisd? Wonen we hier?’ vroeg ik mijn vader. ‘Ja,’ antwoordde hij.
‘Alles was nieuw’ zegt Frits. ‘Ze
hadden mijn slaapkamer mooi
ingericht en ik had mijn eigen
stekkie. In het weekend ben
ik gaan rondlopen. Overal lag
bouwmateriaal en zand. Mijn
ouders waren dus de eersten
die daar woonden. Er hadden
wel mensen eerder ingeschreven, maar wij woonden er het
eerst. Mijn moeder was dus
helemaal alleen als mijn vader
nachtdienst had. Dat vond ze
niet leuk. Maar na een paar da-

gen kwam op nummer 12, de
familie Munk, met vier jongens,
wonen. Ook de postbode had
moeite met de Balingerbrink,
want de man wist helemaal niet
dat Bargeres bestond. In die tijd
had niemand immers een postcode? Twee weken later, het was
net na die verschrikkelijke novemberstorm, kwam ik weer op
verlof. Van de huizen die nog in
aanbouw waren, had de storm
de voorgevels weggeslagen.
Tot zover het verhaal van Frits
Hilberts. Ook hij heeft foto’s
toegestuurd waar we erg blij
mee zijn.
Een paar dagen later zit ik in de
gezellige woonkamer van mevrouw Zieck in de Hesselterbrink. Mevrouw Zieck vertelt
dat zij oorspronkelijk uit Schiedam komen. In Drenthe hadden
zij familie waar ze regelmatig op
visite gingen. En zo is het plan
ontstaan om naar Drenthe te
verhuizen. Op een dag zag de
heer Zieck in een vakblad een
advertentie staan voor een
tandtechnieker (want dat was
zijn beroep), hij solliciteerde
en werd aangenomen. Het was
een hele stap voor de familie
om vanuit Schiedam in de Balingerbrink te gaan wonen. ‘Er
was geen winkel, je moest met
de ﬁets boodschappen in Emmen gaan doen, dus hingen er
twee volgeladen tassen aan het
stuur en twee volgeladen ﬁetstassen achterop, ’vertelt mevrouw Zieck. ‘Ik ben nog eens in
een sneeuwbui onderuitgegaan!
Toen dacht ik bij mijzelf: oh oh,
wat ben ik begonnen! Ik had in
Schiedam alle winkels om de
hoek. Het was één bonk ellende.
Ik was de hele dag alleen, de kinderen waren naar school, mijn

man naar zijn werk en er woonden nog maar enkele mensen in
de Balingerbrink. Het was gewoon griezelig, die lege huizen,
waar nog niemand woonde. Ik
was natuurlijk ook afgesneden
van vrienden en kennissen en
had hier verder niemand. Ik
verstond ook de Drentse taal
niet. Ik heb wel een jaar nodig
gehad om me een beetje thuis
te voelen. Gelukkig kregen we
een hond die was komen aanlopen en steeds voor onze deur
zat. Het was zo’n schattig beestje. We hebben hem dertien jaar
gehad. Hij was een grote troost
voor mij want hij moest uitgelaten worden en op die manier
voelde ik me niet zo alleen.
Maar al was het een moeilijke
tijd, we kregen hier wel een
prachtig huis met drie slaapkamers, een badkamer en een zolder. In het westen was vreselijke
woningnood. Toen ik trouwde
heb ik zes jaar, voor we een eigen huis kregen, op een etage
bij mijn moeder gewoond omdat er geen woningen waren. Er
was in de eerste tijd in de Balingerbrink ook geen openbaar
vervoer, maar op een gegeven
ogenblik was er een busje, de
buxi, die je kon bellen, maar die
had geen geregelde dienst.
De zoon van mevrouw Zieck
schuift aan en vertelt dat het
voor hem een prachttijd was. Er
was altijd wat te spelen, overal
bouwmaterialen en bouwland.
En ook zijn vader vond het zalig
om met de ﬁets helemaal over
Westenesch naar zijn werk in
Emmermeer te ﬁetsen.
Ik neem afscheid van mevrouw
Zieck die alweer jaren met veel
plezier in de Hesselterbrink
woont.

EEN VROUW MET PASSIE
Door Romilda Wijkniet
Vorige maand had ik een afspraak met Ida Hidding, coördinator van het vrijwilligerswerk
in De Bleerinck. Alhoewel we
in eerste instantie alleen wilden kennismaken (Ida is een
van onze vaste ‘leveranciers’
van kopij voor het Wijknieuws),

raakten we algauw in een gezellig gesprek. Het is duidelijk dat
Ida dit werk met passie en veel
plezier doet, en dat al vele jaren.
Ik kreeg een rondleiding en het
werd me al snel duidelijk, dat
ondanks de beroepskrachten
die er werken, het bijna onmogelijk is om dit werk te doen
zonder de hulp van de vrijwil-

ligers die er komen helpen, om
voor de bewoners van een huis
een ‘thuis’ te maken. Al was het
maar om een wandelingetje met
een bewoner te maken, of om
iemand voor te lezen.
Vaak doet Ida namens de
Bleerinck een oproep voor
vrijwilligers. En hoewel daar regelmatig op gereageerd wordt,

kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken. Binnen het vrijwilligersbestand van de Bleerinck zijn 75
vrijwilligers woonachtig in de
Bargeres. De Noaberhulp zoals
we die vroeger op het Drentse platteland kenden is binnen
de Bleerinck nog steeds aan de
orde. Een traditie die we moeten koesteren!

De komende maand moet duidelijk worden of VanHuus als
vervoerder in Emmen-Zuid kan
gaan starten met een elektrische auto om oudere minder
ambulante inwoners van Emmen-Zuid te kunnen vervoeren van huis naar het winkelcentrum, naar de huisarts, de
fysiotherapeut, naar een kofﬁe-

afspraak, naar een dagactiviteit,
naar de stadsboerderij, naar de
wijkbibliotheek en noem maar
op. Wij wensen u ﬁjne kerstdagen en een mobiel en gezond
2020.

dit vrijwilligerswerk. Ben je
nieuwsgierig geworden en wil
je graag meer weten over dit

caféwerk, neem dan contact op
met Ida Hidding, via mailadres:
ihidding@tangenborgh.nl

DE SPANNING STIJGT BIJ VANHUUS
Na drie jaar van onderzoeken
en voorbereidingen treffen en

na enkele afwijzingen voor het
verkrijgen van subsidie, is nu
de spanning gestegen tot een
kookpunt. Het bestuur van
Stichting VanHuus is door een
subsidiefonds gevraagd nadere
informatie te leveren zodat er
tot een afgewogen besluit kan
worden gekomen. Het is nu
erop of eronder!

Het bestuur: Lia Kaptein, Marten Kooi, Marcel Ederveen

NIEUWS VAN DE BLEERINCK
Zoals waarschijnlijk bij u bekend
wonen binnen woon- en zorg
locatie de Bleerinck ouderen
die door hun beperkingen niet
meer zelfstandig kunnen wonen.
Het normale wonen zoals wij
dat kennen is heel belangrijk en
ook een houvast voor iedereen,
maar in het bijzonder voor mensen die dementeren. Bezoek van
familie en vrienden is voor onze
bewoners van groot belang.Wat
ﬁjn is het dan, dat de mogelijkheid er is om met elkaar op het

BRINKENHOES

terras of in het café een drankje
te kunnen doen, of kofﬁe met
gebak te kunnen bestellen.
Ons café wordt voor een groot
gedeelte bemand door vrijwilligers. Vrijwilligers die de bestelling opnemen en verzorgen, die
een representatieve en gastvrije
uitstraling hebben en een hoge
mate van hygiëne in acht nemen.
Misschien is dit werk echt
iets voor jou en heb je enkele uurtjes per week vrij voor

ADVERTENTIE

30 & 31

DECEMBER
DE ENIGE ECHTE

HENK’S

OLIEBOLLENKRAAM
OP HET PLEINTJE BIJ HET
WINKELCENTRUM IN BARGERES
(BIJ BLOEM&ZO)

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Het jaar loopt alweer snel ten
einde. Sinterklaas is achter de
rug en Kerst in aantocht. Als u
dit leest hebben we alweer een
activiteit achter de rug, namelijk, kerstbakjes maken in Het
Brinkenhoes. De eerstvolgende
gebeurtenis is de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari a.s. In
De Holtingerhof. Aanvang is om
15.00 uur. Als u zich hiervoor
wilt opgeven moet u even bellen
met Melanie Schievink (tel.nr.
06-48356082) of Geb Bril (tel.
nr. 632106). In het Wijknieuws
kunt u zien of en hoeveel de
kosten zijn. Wij zijn nog steeds
op zoek naar vrijwilligers. We
mochten twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen en we hopen
dat ze zich bij ons thuis voelen.

BIBLIOTHEEK BARGERES

kunt u bovenstaande nummers
bellen. De afdeling Bargeres van
De Zonnebloem wenst u allen
ﬁjne feestdagen en een voorspoedig maar vooral gezond
nieuw jaar!
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

Foto: Noor Wijkniet

Wilt u meer informatie dan

EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF
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 rekening te houden met catering. Voor meer informatie, opgeven
en verkoop van een strippenkaart kunt u terecht bij de receptie van Holtingerhof.
Dinsdag 2 januari 2020
Kniepertjes bakken door leerlingen van het Esdal College
voor verkoop. Het bedrag wordt besteed aan een goed doel!
Wij hopen dat u de leerlingen komst steunen!
Aanvang:
14:30 uur tot 17:00 uur / de Brink

Maandag 27 januari 2020
Bingo
Aanvang:
19:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 5,00
Donderdag 30 januari 2020
Meezingmiddag met duo Anneke en Peter
Aanvang:
15:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 1,50
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

Maandag 6 januari 2020
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang:
15:00 uur / nis 1e verdieping
Donderdag 9 januari 2020
Bingo
Aanvang:
14:30 uur / de Brink
Kosten:
€ 5,00
Zaterdag 11 januari 2020
Optreden Parkheemster Wichter
Aanvang:
15:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 5,00

Infopunt
Bargeres
gerbrink 243

Balin
entrum
(In het winkelckk
naast de ba er!)

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag
10.00-12.00 uur
en vrijdag van
13.00-15.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

