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VAN DE REDACTIE
Met het voorjaar in aantocht staan er weer
leuke activiteiten gepland in de Bargeres, zoals
u kunt lezen in deze editie van het Wijknieuws.
Naast de gebruikelijke agenda’s en een mooi
interview van Loes met mevrouw Sjoertje
Klomp-de Jager - één van de kunstschilders
die werken aan het Rembrandt project in het
Rensenpark-wil ik ook even de aandacht vestigen op de uitslag van onze enquête over de
nieuwe verkeerssituatie omtrent de rotonde.
We willen iedereen bedanken die de moeite
heeft genomen de enquête in te vullen. De
Wijkvereniging zal worden gevraagd om de

uitslag bij de gemeente in te dienen.
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze Facebook-pagina. Ook daar
staan interessante artikelen die de moeite waard zijn om te lezen, maar het wegens
ruimtegebrek vaak niet halen in deze papieren versie. Wij maken dit ‘krantje’ voor alle
bewoners van Bargeres. Wilt u een oproepje
plaatsen, of ergens de aandacht op vestigen,
neem dan contact op met de redactie via
e-mail. Dat kan via redactie@bargeres.com.
Op het moment van schrijven zijn er een aan-

tal maatregelen van kracht wegens de Corona uitbraak in Nederland. Hierdoor kan het
zijn dat evenementen niet doorgaan. Voor de
meest actuele ontwikkelingen volg de pagina
van betreffende organisaties.
Heeft u een klacht omtrent het niet, of te laat
bezorgen van het Wijknieuws Bargeres, meldt
dit dan op redactie@bargeres.com o.v.v. Bezorgd, en gaan we het oplossen.
Wij van de redactie wensen iedereen weer
veel leesplezier! Loes, Raymond, Vitalina,
Michel en Romilda

MUZIKALE/CABARETAVOND IN HET BRINKENHOES
Het cabaretduo 2 Voudt en het
Flintenkoor geven op 8 mei
samen een voorstelling in het
Brinkenhoes. In het laatste nummer van Wijknieuws stond een
interview met 2 Voudt, hierin
lazen wij dat ze graag zouden
willen optreden in Bargeres.
Samen met het Flintenkoor olv

Tamara Boiko gaan ze een gezellige avond verzorgen. Het
koor bestaat uit dertig leden en
heeft een breed repertoire. Het
optreden begint om 20.00 uur.
Meer informatie kunt u lezen in
het volgende nummer van het
Wijknieuws.

BARGERTAAL: VOORDRACHTAVOND MET GEDICHTEN EN KORTE VERHALEN
Door Natasja van Dijk.
Op vrijdag 17 april tussen half 8
en half 10 ‘s avonds is de eerste
editie van Bargertaal, een voordrachtavond met gedichten en
korte verhalen. Dit vindt plaats
in het huis op Rolderbrink 98
dat door woningbouwvereniging
Domesta beschikbaar is gesteld
voor wijkbewoners die iets in
onze wijk willen organiseren.
De ofﬁciële opening hiervan
was op donderdag 16 januari.
Hier trof ik buurman Gijs Ambrosius die schuin tegenover
mij woont. We raakten aan de
praat en ontdekten dat we allebei graag schrijven, onder an-

dere korte verhalen en gedichten en het leek ons leuk hier
iets mee te doen. Zo kwamen
we op het idee om een avond
te organiseren waar Bargeressers die graag schrijven kunnen
voordragen uit eigen werk. Behalve Gijs en ik verschijnen ook
Loes Masseree en Harm van Ballegooijen ten tonele. U krijgt kofﬁe of thee aangeboden. U bent
vanaf half acht ’s avonds welkom
en om acht uur beginnen we.We
verwachten dat het hele gebeuren ongeveer een uur zal duren,
waarin Loes, Harm, Gijs en Natasja ieder ongeveer een kwartiertje zullen performen. Komt u
luisteren?

Lentesalade
Door Loes Masseree
Op het diepe bord van Ikea
het grootste dat er was
liggen groene bladeren met
het rood van de tomaten
van de groenteboer
‘Uit eigen tuin,’ zei hij
Ik luisterde naar Beethoven
terwijl ik een hap nam
beet in de tomaat
hé dacht ik ‘beet’, Beethoven
en luisterde
naar het woord
tussen het groen op
mijn bord
©LoesMasseree
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IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN, DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN
Door Loes Masseree
Eén van de dingen die het Wijknieuws Bargeres wil, is de verborgen talenten die in de Bargeres wonen, naar voren halen.
Niet iedereen wil dat. Sommigen willen liever gewoon dat
doen waar ze plezier in hebben.
Toch is het belangrijk om de
lezers te laten zien wat een talent er in de Bargeres woont en
dient dit interview ter inspiratie.
Ik heb Sjoertje Klomp-de Jager
leren kennen bij het Rembrandt
project in het Savanne-gebouw
in het Rensenpark. Hier schilderen bijna veertig (amateur)
kunstschilders aan een replica
van De Nachtwacht van Rembrandt. Ik ben daar een dagdeel
gastvrouw. Ik heb Sjoertje echt
over moeten halen om aan dit
interview mee te doen. Zij vindt
het niet zo nodig om in de spotlights te staan. Maar nu zit ik
toch aan haar gezellige tafel, met
kofﬁe en vraag ik haar naar haar
achtergrond en hoe ze bij het
Rembrandt project is gekomen.
‘Ik ben geboren in Friesland, in
Dokkum.’ zegt ze. ‘Ik heb daar
tot mijn 25ste gewoond en gewerkt en ik heb de opleiding tot
kleuterleidster gevolgd, omdat
ik als kind heel creatief was - ik
kleurde, tekende en knutselde
heel veel - dacht ik dit in mijn
werk kwijt te kunnen,’ vertelt
Sjoertje. ‘Dat was in die tijd ook
echt zo. Op mijn 25ste ben ik
verhuisd naar Stadskanaal om-

dat ik met Wim (haar man)
ging samenwonen en kreeg ook
een baan in Bourtange. Toen
dat schooltje opgeheven werd
vanwege te weinig leerlingen,
zijn wij naar Emmen verhuisd.
Momenteel werk ik in de Rietlanden en heb daar groep vier
en vijf.’
‘Je hebt mij weleens verteld
dat je van alles knutselde en
tekende, maar dat je nooit iets
schilderde, behalve als het voor
een project op school was. Hoe
kwam je dan zo bij het Rembrandt project?’ vraag ik.
‘Wim en ik gingen eind 2018
naar de Uitmarkt in het Rensenpark en daar was een kraam
met twee mannen en één daarvan was verkleed als Frans Banninck Cocq. Zij vroegen alle
mensen die voorbijliepen, of
ze misschien wilden mee schilderen aan een replica van het
grote schilderij De Nachtwacht
wat zij in Emmen gingen opzetten. Meestal denk ik dan: nou
ja, daar moet ik over nadenken.
Maar toen dacht ik: nee, ik hoef
niet na te denken. Ik wilde altijd
al schilderen en nu komt het zo
maar op mijn pad. Schrijf mijn
naam maar op, maar ik zeg er direct bij, dat ik nog nooit geschilderd heb. Dat was geen probleem werd er toen gezegd. Er
was toen verder alleen nog een
plan. Geen ruimte, geen doek,
niets. Maar in december kwam
er een e-mail dat de giraffestal
in het Rensenpark ter beschik-

king was gesteld en dat we die
met elkaar helemaal moesten
opknappen. Ik heb me daarvoor
opgegeven en ben met een stoffer en blik naar de Savanne gegaan, om de giraffepoep en het
stro en wat er ook allemaal lag
(het stonk er verschrikkelijk)
op te ruimen. Maar het was ook
heel gezellig. Er was snert en er
waren broodjes en er heerste
een hele goede sfeer. Het was
een bruisend project, maar wel
een berenklus.Toen het enorme
doek uit Italië kwam, kregen de
aspirant schilders een workshop om te leren schilderen in
de trend van Rembrandt. We
kregen opdracht om verf te
mengen. Dat moesten we thuis
leren en dat werd ook gecontroleerd. Ik ben naar de Action
gegaan om verf te kopen want
dat had ik ook niet en wilde het
eerst maar eens met goedkope
verf proberen.’
‘Wanneer kreeg je nu door dat
je het wel in de vingers had?’ Ik
wijs naar het kleine paneeltje
waarop een klein deel van De
Nachtwacht is geschilderd.
‘Het is uitgelegd hoe de techniek ging en ik heb steeds heel
goed geluisterd als er uitleg
werd gegeven. Ik hoorde steeds
Harrie (Visser) zeggen: schilde-

WANNEER ELKE SECONDE TELT
Een Automatische Externe Deﬁbrillator (AED) in de omgeving
van de Deverbrink is van levensbelang. Immers, snel handelen
kan levens redden. De AED is
een apparaat dat met een schok
het hart weer aan het pompen
kan brengen. In Nederland krijgen 15.000 mensen buiten het
ziekenhuis een hartstilstand. Bin-

nen 6 minuten reanimeren en
een AED gebruiken verhoogd de
overlevingskans aanzienlijk. Met
een BuurtAED wordt de Deverbrink dus veiliger.
Doneeractie : De Hartstichting
en Philips hebben een crowdfunding platform BuurtAED.nl in
het leven geroepen waarmee het
voor buurten mogelijk wordt

gemaakt om een doneeractie
onder de bewoners te houden.
Wij zijn voor de Deverbrink een
actie gestart en vragen de buurtbewoners via BuurtAED.NL te
doneren.
Met vriendelijke groet, Henri ter
Horst. Tel. 0591-232571 of
Tel. 06-18 58 02 60

ren is goed kijken. Dus kijken is
heel belangrijk: kijken naar de
vorm en naar de kleur en natuurlijk ook fouten durven te
maken. Ik ben ook heel voorzichtig en gebruik steeds maar
een klein beetje verf.’ Ze schiet
in de lach en zegt: ‘Ik ben niet
van de klodders, zeg maar. Ik
heb heel veel geleerd en ik vond
het allerleukste dat ik iets totaal
nieuws leerde. Ik heb heel veel
leuke mensen leren kennen, allerlei mensen van verschillende
beroepsgroepen, of mensen die
niet meer werkten. Het is heel
leuk om eens buiten je comfort zone te treden en iets te
doen wat je normaal niet doet
en te ontdekken hoe heerlijk
ontstressend het is om te schilderen. Ze lacht en zegt: Pippie
Langkous zei het al: Ik heb het
nog nooit gedaan, dus ik denk
dat ik het kan.’
Deze laatste opmerking wil ik
de lezers graag meegeven. Wie
weet vindt u ook iets waar u
heel veel plezier aan heeft.
De Nachtwacht van Emmen is
te bezoeken op donderdag, vrijdag, zaterdag van 11.00-17.00
uur en op koopzondag van
13.00 – 17.00 uur. Locatie De
Savanne in het Rensenpark.

DIPLOMA ZWEMMEN ONDER SCHOOLTIJD OP CBS HET PALET
Veel kinderen verlaten tegenwoordig de basisschool zonder
zwemdiploma. In een waterrijk
land als Nederland kan dit voor
gevaarlijke situaties zorgen.
Ook tijdens schooluitjes komen
kinderen in aanraking met water. Denk hierbij aan pretparken
met waterattracties, schoolkampen met vijvers in de buurt
en zwemuitjes in de bovenbouw. Om kinderen veilig aan
alles mee te laten doen vinden
we het belangrijk dat ze hun
zwemdiploma’s halen. De mogelijkheid om te zwemmen opent
de deur ook naar andere watersporten, zoals bijvoorbeeld
zeilen, duiken, kanoën, kajakken,
surfen, triatlons, waterpolo, etc.
CBS het Palet uit de wijk Bargeres merkt dat ouders het
druk hebben en dat zwemlessen na schooltijd erg belastend
zijn voor zowel ouder als kind.
Ouders moeten eerder thuis
komen van hun werk of moeten
opvang zoeken voor hun andere kinderen. Ook zijn kinderen
vaak moe na een schooldag en
om zich dan weer op te laden
voor een intensieve zwemles
valt niet mee.

sisschool is uniek voor de regio!
Alle kinderen van groep 2 starten in augustus met zwemles in
zwembad Aquarena. De kinderen worden met een bus vervoerd van en naar het zwembad. Gediplomeerde en ervaren
instructeurs geven de kinderen
zwemles in groepjes van maximaal 10 kinderen. Wie klaar is
om diploma te zwemmen krijgt
een uitnodiging mee voor de
ouders. Samen met je klasgenootjes af zwemmen is natuurlijk een feestje!
Wie diploma A gehaald heeft
kan direct door voor diploma B
en later C.
Het schoolzwemmen gaat door
in groep 3. In principe hebben

alle kinderen eind groep 3 het
complete zwem ABC gehaald.
Er zijn af en toe kijkmomenten
voor ouders zodat ze de zwemvorderingen van hun kind kunnen zien.
De ouders betalen gewoon
voor de zwemlessen, maar we
bieden het goedkoopste tarief
aan uit de regio. De ouders
worden ontlast van vervoer,
aan- en uit kleden en de tijd in
het zwembad zelf. De betaling
kan in termijnen en ouders die
ﬁnancieel niet in staat zijn om
voor zwemlessen te betalen
kunnen een beroep doen op de
participatiewebshop of stichting
leergeld. Zo hoeven de kosten
voor niemand een belemmering
te zijn.

Zwemmen is een gezonde manier van bewegen, het biedt
uitdagingen, prestaties en beloningen. Dit alles helpt onze
kinderen om vertrouwen in
zichzelf te hebben en in hun eigen mogelijkheden te geloven,
waardoor hun zelfvertrouwen
toeneemt
CBS het Palet is een reguliere
basisschool in de wijk Bargeres
met een voorschool en buitenschoolse opvang onder één dak.
Ouders die graag meer willen
weten kunnen contact opnemen Saskia van Luijt van CBS
het Palet.
Telefoonnummer: 0591647653
of kijk op de website: www.cbshetpalet.nl

Daarom heeft cbs het Palet diploma zwemmen opgenomen
in hun lesprogramma. Diploma
zwemmen op een reguliere ba-

ENQUETE VERKEERSVEILIGHEID ROTONDE EN STOPLICHTEN.
Als redactie Wijknieuws Bargeres waren we nieuwsgierig
naar uw bevindingen omtrent
de huidige beleving van de verkeersveiligheid betreffende de
nieuwe rotonde in de wijk en de
verkeerslichten. We nodigden u
daarom uit hierover een enquête in te vullen.
We ontvingen 97 ingevulde enquêtes van u en velen namen
de moeite om ook het een en
ander toe te lichten. Hiervoor
onze hartelijke dank! Over het
algemeen zijn de deelnemers
aan de vragenlijst zeer tevreden
over de nieuwe situatie, een
verbetering dus ten opzichte
van de oude situatie!
Een korte samenvatting van
de bevindingen. Men vindt de
rotonde overzichtelijker en

veiliger voor auto’s, ﬁetsers en
voetgangers. Het is niet moeilijk
om te zien hoe men over de rotonde moet navigeren. Ook de
situatie bij de stoplichten ervaren de meeste mensen als veilig.
Opvallende toevoegingen van
mensen zijn dat wordt waargenomen dat sommige automobilisten met te hoge snelheid de
rotonde nemen, het geluid van
piepende banden is stressvol.
Vanaf de Mac komend richting rotonde geven een aantal
mensen aan dat de pijlen beter
rechtsaf in plaats van rechtdoor
kunnen aangeven. Het zou ook
ﬁjn zijn als er duidelijkere borden komen wanneer men Bargeres inrijdt.
Wat het meest in het oog
springt in de aanvullingen van

de respondenten is dat sommige automobilisten in de war
raken van de stoplichten wanneer men, komend vanaf het
centrum, rechtsaf de wijk in wil
rijden. Het lage stoplicht voor
rechtdoor rijden zit pal naast
het stoplicht voor rechtsaf slaan.

Wanneer het licht voor rechtdoor op groen springt denkt
men dat het licht voor rechtsaf
op groen springt en trekt men
op met gevolg dat er ﬁetsers
aangereden kunnen worden die
dan oversteken.

WAAROM DE WOZ-WAARDE INTERESSANT IS VOOR HUURDERS
Jaarlijks stelt de gemeente de
nieuwe WOZ-Waarde van de
woning vast. Woont u in een
sociale huurwoning dan is het
belangrijk om deze beschikking
goed te bekijken. De maximale toegestane huurprijs van de
huurwoning hangt mede af van
de WOZ-Waarde. Zeker als u
een huurprijs betaalt die dicht in
de buurt komt van de huurprijs
wat maximaal is toegestaan dan
is het mogelijk om bezwaar te

maken tegen de WOZ-Waarde.
Hoe weet u de WOZ-Waarde
van de woning?
U ontvangt de WOZ-Waarde
met peildatum 1 januari 2019.
In de meeste gemeenten wordt
de WOZ-Waarde vermeld in
een brief over de gemeentelijke
hefﬁngen die u moet betalen. Dit
kunt u zien als uw WOZ-Beschikking. Heeft u gekozen om
berichten van de overheid uit-

sluitend digitaal te ontvangen,
dan krijgt u geen papieren post
over de WOZ-Waarde.
Hoe kan ik bezwaar maken
tegen de WOZ-Waarde van de
woning?
Een lagere WOZ-Waarde kan
zorgen voor een ‘maximale
toegestane huurprijs’ die lager
is dan de huurder die u betaalt.
Tot 6 weken heeft u de tijd om
bezwaar te maken. Vaak kunt u

daarvoor een bijgevoegd formulier voor gebruiken, een brief
sturen naar de gemeente Emmen
of digitaal via het belastingloket.
Mocht inderdaad het bezwaar
terecht zijn dan moet u verhuurder een huurverlaging geven. Weigert uw verhuurder dit?
Dan kun u via de Huurcommissie een huurverlaging afdwingen.
Heeft u vragen? Neem contact
op met de Huurdersfederatie. Info@huurdersfederatie.nl

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.
Maandag 6 april 2020 Luisteren in je leunstoel: Drentse
voorleesmiddag, aanvang: 15:00 uur / nis 1e verdieping
Donderdag 9 april 2020 Bingo, aanvang 14:30 uur / de
Brink. Kosten: € 5,00
Vrijdag 10 april 2020
Bevrijdingsdag Emmen 75 jaar geleden
Optreden La Familia met het programma:
Swing along on “45
La Familia brak als “ Classic meets Pop” zingend gezin door,
na hun Nederlandse TV debuut in 2011. Met een gouden album, de Populariteit Award 2012, een eigen TV Special, diverse succesvolle theater tournees in eigen land en talrijke
internationale concerten hebben zangers/songwriters Carla,
Paul en Belinda een stevige plaats veroverd in de Muzikale
Show Biz. i.v.m. catering graag aanmelden voor 05-04!
Aanvang:14:00 uur / de Kapel, kosten € 5,00.
Donderdag 12 april 2020 Borrel&Babbel, aanvang:
19:00 uur / de Brink. Kosten: € 3,00

Dinsdag 21 april 2020 Workshop stempelen gegeven door
Liesbeth Fidder, aanvang: 10:30 uur / centrale hal, kosten:
€ 3,00
Maandag 27 april 2020 Bingo, aanvang: 19:00 uur / de
Brink, kosten: € 5,00
Woensdag 29 april 2020 Verkoop kleding door Modehuis
Kort, aanvang: 10:00 tot 12:00 uur / centrale hal
Donderdag 30 april 2020 Meezingmiddag m.m.v. accordeonduo Anneke en Peter, aanvang:15:00 uur / de Brink, kosten:
€ 1,50
Voor bovenstaande 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
Oude PTT telefoons
Naar aanleiding van het berichtje dat Holtingerhof op zoek
is naar oude telefoontoestellen in Wijknieuws Bargeres van
maart beschikt locatie Holtingerhof inmiddels over 7 oude
PTT toestellen (type T65) Deze toestellen worden momenteel omgebouwd tot een wonderfoon. Namens de bewoners
van Holtingerhof willen wij iedereen hartelijk bedanken die
een telefoon gebracht hebben! Heel ﬁjn!
Met vriendelijke groet, Annelies Looijen – Duinkerken. Activiteitenbegeleider en vrijwilligerscoördinator locatie Holtingerhof Treant Zorggroep

DE BLEERINCK “EEN NIEUWE LENTE EN EEN NIEUW GELUID”!
Vorig jaar zijn we binnen de
Bleerinck begonnen met een
Dahlia pluk tuin. Dit werd in de
zomer een groot succes. Bewoners konden een mooi boeket
Dahlia’s halen voor de huiskamer. Maar ook de tuin was een
lust voor het oog. Een ieder

Infopunt
Bargeres
gerbrink 243

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

die niet weet waar naar toe
met Dahlia bollen weet dus dat
deze in de Bleerinck van harte
welkom zijn. Dan kunnen we
komende zomer weer voluit
genieten van de bloemenpracht!
En nog even iets heel anders:
Om deel te nemen aan de ver-

schillende verenigingen binnen
de Bleerinck zijn onze bewoners
aangewezen op vrijwilligers die
ze willen ophalen en weer terug
brengen. Denkt u dat u dit met
veel plezier kunt doen? Stuur
dan even een berichtje naar
ihidding@tangenborgh.nl

Openingstijden:

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

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Wanneer u vragen heeft
over onze hulpvraag wil ik
graag hierover met u in gesprek om uitleg te geven.
Ook dan even reageren naar
ihidding@tangenborgh.nl

