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Met de zomervakantie voor de 
deur, hopen we met z’n allen dat 
na de zomer alles weer een beet-
je normaler is en dat we dan in 
de september editie weer activi-
teiten kunnen aankondigen.

In deze editie een waarschuwing 
van de wijkagent en een verhaal 
over (zwerf)afval. Niet een po-
pulair onderwerp, net zoals het 
artikel in de vorige editie over 

hondenpoep, maar toch belang-
rijk genoeg om daar eens de 
aandacht op te vestigen. Van het 
Brinkenhoes en de Zonnebloem 
weer een bijdrage, en een nieuwe 
rubriek “wist u dat..?”.

Het staat eenieder vrij om te 
reageren op de inhoud van ons 
‘krantje’, maar bedenk wel, dat 
ook wij maar vrijwilligers zijn die 
het leuk vinden om een infor-

matief wijknieuws te maken. Wij 
geven informatie door. Het is niet 
onze taak om problemen op te 
lossen. Ook de leden van de wijk-
vereniging doen dit vrijwillig. 

Het is misschien niet altijd 
meteen zichtbaar wat zij doen, 
maar zij proberen wel problemen 
op te lossen. Soms lukt dat, soms 
niet. En heel soms kunnen bewo-
ners de koppen bij elkaar steken 

en het misschien zelf wel oplos-
sen. Neem verantwoordelijkheid 
en wees trots op je wijk.  Neem 
een voorbeeld aan Peter Boels. 
Hij zamelt zwerfafval in en vertelt 
daarover in een interview met 
onze Loes. We wensen iedereen 
veel leesplezier. En tot na de zo-
mervakantie.

De redactie, Raymond, Loes, Vita-
lina, Michel en Romilda

...het Wijknieuws ook digitaal is 
te lezen? En dat bijna alle voor-
gaande nummers daar te lezen 
zijn? https://www.bargeres.com/
speelvoorzieningen/downloads/

...we een facebookpagina 
hebben? www.facebook.com/
bargeresverrast
...dit het laatste nummer voor de 
zomervakantie is?

...we na de vakantie weer een 
editie maken, met hopelijk meer 
aankondigingen voor activiteiten 
in de wijk.
...we iedereen willen bedanken 

voor hun bijdrage.
... we iedereen ondanks alles een 
fi jne vakantie wensen.

VAN DE REDACTIE

WIST U DAT…

Nummer 7

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter@bargeres.com), 
Wies Goudriaan, Greetje Lahuis, Elly Platèl, 
Mia Stulen (penningmeester).
Redactie Wijknieuws: Romilda Wijkniet, 
Loes Masseree, Vitalina Bondar-Folkers
Michel de Bruin en Raymond Waninge.

Klachten:
Heeft u een klacht omtrent niet, of te laat 
bezorgen van het Wijknieuws Bargeres, meldt 
dit dan op redactie@bargeres.com o.v.v. 
Bezorgd. Vergeet u niet uw adres of straat 
te noemen? Dan kunnen we hier beter op 
handelen.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 8/2020 
verschijnt eind augustus. Dinsdag 11 
augustus is de uiterste inleverdatum voor 
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en 
Holtingerhof.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

We zijn inmiddels weer een aan-
tal weken ‘Corona proof’ open. 
Het meubilair staat wat anders 
om wat meer veilige afstand 
te kunnen bewaren, een fl esje 
handreiniger staat klaar en we 
maken de deurklink schoon na 
elk bezoek. Maar gelukkig kunt 
u weer bij ons terecht voor 
allerlei vragen betreffende het 
wonen in Bargeres. 

Soms kunnen we gelijk ant-
woord geven op vragen, vaak 
kunnen we mensen op weg hel-
pen om antwoorden of hulp te 
krijgen van instanties in Emmen 
waar veel mensen helemaal 
geen weet van hebben. Vragen 
die we krijgen zijn bijvoorbeeld:
• Ik woon hier net en wil graag 
weten waar in Bargeres er leuke 
dingen te doen zijn.
• Ik heb hulp nodig bij mijn ad-

ministratie.
• Ik wil graag Nederlands leren.
• Heeft u ook ‘ja/nee’ of ‘nee/
nee’ stickers?
• Ik erger me aan geluidsover-
last, zwerfafval etc., waar kan ik 
dat melden?
• Mijn partner heeft dementie 
of andere ernstige ziekte, ik heb 
hulp nodig.
• Is er een bibliotheek in Bar-
geres?

• Ik ben eenzaam.
• Heeft u nog zakken voor de 
PMT container?

U kunt ook terecht voor tips 
over apps en websites die be-
hulpzaam zijn bij het vinden 
van informatie over het wonen 
in Bargeres, maar ook hoe in 
contact te komen met mede 
wijkbewoners. In overleg kunt u 
zelfs hulp krijgen bij het installe-

ren en het gebruik van apps zo-
als bijvoorbeeld de ‘buitenbeter 
app’ waar inwoners van de ge-
meente Emmen misstanden en 
onveilige situaties buitenshuis 
kunnen melden.

Het infopunt is elke maandag 
van 13.00 tot 15.00, woensdag 
van 10.00 tot 12.00 en vrijdag 
van 13.00 tot 15.00 uur geo-
pend.

HET INFOPUNT BARGERES IS WEER OPEN



Zomaar een willekeurige dag 
in onze wijk. Overal is zwerf-
afval te zien. Het bestuur van 
de Wijkvereniging maakt zich 
zorgen. Met dagelijkse meldin-

gen bij Area over gedumpt afval 
is het bijna niet bij te benen. U 
wilt toch ook een schone wijk? 
Laten we er met z’n allen voor 
zorgen dat dit in de toekomst 

niet meer gebeurd. Heeft u geen 
afvalpas meer? Of bent u hem 
kwijt? Dit kunt u aanvragen via 
de Area website. Is de afvalcon-
tainer vol of verstopt? Leg uw 

afval er dan niet naast. Dit is 
zelfse verboden en kan u een 
boete opleveren. Houd onze 
wijk schoon. Dat is toch een 
kleine moeite?  

DIT IS UW WIJK, WAT DOEN WE ERAAN?

Ik denk dat het ongeveer 44 
jaar geleden is dat ik met mijn 
gezin naar het Ouwehands Die-
renpark ging. Voor ons liep ook 
een gezin. Op een gegeven mo-
ment gooide de moeder een 
prop papier op de grond. Mijn 
dochter, toen ongeveer vijf jaar 
pakte de prop op en liep naar 
de vrouw, tikte haar op de arm 
en zei: ‘Mevrouw, U heeft iets la-
ten vallen.’ De vrouw snauwde 
iets en pakte woedend de prop 
papier terug. Mijn dochter be-
greep niet waarom de vrouw zo 
kwaad was, ze had immers iets 
verloren? 
Ik heb dit nooit vergeten. Van 
huis uit leerde ik dat je geen 
rommel op straat gooit. En ui-
teraard voedde ik ook mijn kin-
deren zo op. 

Deze week kreeg ik een ver-
zoek vanuit de Wijkvereniging 
om eens contact op te nemen 
met Peter Boels. Peter is 29 jaar 
en werkt bij een Cosis-locatie 
in Assen als woonbegeleider, 
maar ruimt ook zwerfafval op 
in de Bargeres. Hij is hiermee 
begonnen toen hij plastic dop-
pen van fl essen verzamelde 
voor de KNGF een organisatie 
die blindgeleidehonden opleidt. 
maar ook honden ten behoeve 
van mensen die een posttrau-
matische stress stoornis heb-
ben en baat kunnen hebben 
bij een buddyhond. De KNGF 
verkoopt deze doppen aan een 
recyclingbedrijf. Af en toe vond 
Peter ook doppen op de grond. 
Na een poosje begon hij zich 
te ergeren aan alle rommel die 
overal lag en kreeg hij de nei-
ging om ook dat mee te nemen. 

Aan de andere kant dacht hij 
ook: waarom moet ik dat doen, 
waarom zou ik die rommel 
meenemen? Echter, hij erger-
de zich zo, dat hij begon pa-
pier, plastic, lege blikjes en nog 
meer rommel mee naar huis te 
nemen. Van zijn werk in Assen 
weet hij dat sommige cliënten 
het leuk vinden om rommel op 
te ruimen en via Supportervan-
Schoon heeft hij een afvalgrijper 
en vuilniszakken gekregen die hij 
bij de EMCO kon ophalen. Zo is 
hij aan de slag gegaan. ‘Ik schaam 
me soms nog wel een beetje,’ 
zegt Peter. ‘Misschien denken de 
mensen dat ik iets vreselijks heb 
gedaan en daarom een taakstraf 
heb gekregen. Maar ik krijg ook 
heel veel positieve opmerkingen 
zoals: wat goed dat je dit doet, 
etc. Ik hoop ook dat omdat ik 
het doe, andere mensen ook 

bewuster worden van al het af-
val dat weggegooid wordt. Op 
Facebook: Wijk Bargeres, plaatst 
Peter af en toe een oproep of 
iemand het leuk vindt hem te 
helpen. Grote zorgen heeft hij 
ook voor de dieren. Zij kun-
nen in het plastic stikken, vo-
gels nemen het mee om nesten 
te maken en er liggen ook veel 
drugzakjes en glasscherven, wat 
ook voor kinderen heel gevaar-
lijk kan zijn. Hij heeft niet een 
bepaalde route, maar loopt wel 
vaak bij het speelveldje achter 
de BONI en nu hij zo bewust is 
van de rommel, ziet hij nog veel 
meer liggen dan vroeger. Hij 
heeft ook een eigen Facebook-
pagina geopend (zie hieronder). 
We nemen afscheid van elkaar 
en als ik hem weg zie fi etsen 
denk ik: Wat een kei! Ondanks 
zijn vage gevoel van schaamte, 
doet hij dit gewoon omdat hij 
in een schonere wijk wil wonen. 
Ik spreek de hoop uit, dat wij 
allemaal een stukje bewuster 
worden en we met elkaar voor 
een schoner Bargeres gaan zor-
gen.
https://www.facebook.com/
groups/834678660349515/
www.supportervanschoon.nl/
supporter
www.geleidehond.nl
samenschoon@emmen.nl

ZWERFAFVAL
Door Loes Masseree



Door Elly Platel

Steeds meer beseft men dat een 
AED ( automatische externe 
defribrillator) in een wijk, dus 
dicht bij de bewoners, levens 
kan redden. Er zijn enkele AE-
D’s in Bargeres bijvoorbeeld bij 
Baptistengemeente De Bron en 
de Boni, maar die zijn niet 24 
uur per dag bereikbaar, vandaar 
dat er al wat initiatieven door 
bewoners zijn genomen om met 

een brink, of een gedeelte daar-
van, samen zo’n apparaat aan 
te schaffen. De Orvelterbrink 
heeft, zoals al eerder is vermeld, 
een AED en de Deverbrink is er 
mee bezig. De bewoners moe-
ten samen een bedrag bij elkaar 
zien te krijgen door middel van 
donaties. Een opzet om te ko-
men tot aanschaf van een AED 
is te vinden op buurtaed.nl
Als er meerdere brinken zijn die 
daar belangstelling voor hebben 

kunnen ze contact opnemen 
met Elly Platel, bestuurslid van 
de wijkvereniging Bargeres 
(voorzitter@bargeres.com) 
die zal kijken of er een voor-
lichtingsavond kan worden ge-
organiseerd waar bijvoorbeeld 
opleiding tot bediener van een 
AED en eventueel gezamenlijke 
aanschaf kan worden bespro-
ken.

Bestuur wijkvereniging.

Foto’s door Noor Wijkniet

AED’S IN BARGERES

MOOIE PLAATJES VAN MOOIE PLEKJES

Een kreet die veel gehoord 
wordt in de media en waar ge-
regeld wat over te lezen valt.

Whatsappfraude! Ook wel ge-
noemd als ‘vriend in nood frau-
de’. Tijdens de coronacrisis is 
het aantal meldingen/aangiften 
enorm toegenomen. Nu fami-
lies en vrienden elkaar min-
der zien, maken ze intensiever 
gebruik van social media. Er is 
minder argwaan en crimine-
len maken daar misbruik van. 
Normaal gesproken ga je bij 
familie of vrienden langs met 
een verzoek om iets te betalen 
maar door de corona gaat dat 
niet. Bovendien is het in tijden 
van groeiende werkloosheid 
goed voorstelbaar dat familie of 
vrienden acuut hulp nodig heb-
ben bij een fi nancieel probleem. 
Het is enorm lucratief voor op-
lichters. Er zijn uitschieters tot 
€ 11.000 wat mensen afhandig 
wordt gemaakt.

Hoe voorkom ik Whatsapp-
fraude?
Bellen: Hoe groot de druk ook 
is om snel een bedrag over te 
maken, blijf altijd rustig en zorg 
dat je telefonisch contact krijgt 
met de vriend of het familielid 
dat om geld vraagt. Iedereen 
heeft een telefoon, ook als die 
van je dierbare kapot is, kan hij/
zij gebruik maken van ander-
mans telefoon.

Druk: Realiseer je dat het bijna 
nooit voorkomt dat een reke-
ning betaald moet worden bin-
nen 24 uur omdat er anders iets 
verschrikkelijks gebeurt. Door 
druk op te bouwen is Whatsap-
pfraude succesvol, herken dat.
Controle: Als je iemand wilt 
controleren door middel van 
een vraag, zorg dan dat die in-
formatie niet op sociale media 
te achterhalen is. Vraag iets 
waar derden het antwoord niet 
op kunnen weten.

Bank: Zodra je benaderd bent 
door een oplichter, of het nu ge-
lukt is of niet, bel onmiddellijk 
de bank. Die kan het rekening-
nummer van de ontvangende 
partij blokkeren zodat de frau-
deur geen andere slachtoffers 
kan maken. In sommige gevallen 
kunnen gedane transacties zelfs 
worden teruggedraaid. Doe al-
tijd aangifte.

Delen: Vertel je omgeving als 
dit gebeurd is. Deze vorm van 
oplichting fl oreert omdat nog 
niet iedereen weet hoe makke-

lijk dit kan gebeuren. Maar als 
een dierbare getroffen is, ver-
geet je dat waarschijnlijk niet.

Aangifte doen:
Vanaf 30 april 2020 kan er onli-
ne aangifte worden gedaan van 
WhatsAppfraude via politie.
nl. Ook van een poging fraude 
via WhatsApp kan online aangif-
te worden gedaan via politie.nl.  
Het is daarom niet meer nodig 
om naar het politiebureau te 
gaan voor het doen van aangifte 
wanneer u slachtoffer bent van 
deze vorm van oplichting.

VAN DE WIJKAGENT: WHATSAPPFRAUDE 



Infopunt
Bargeres

Openingstijden:
Elke maandag 13.00-15.00, 
woensdag 10.00-12.00 en 

vrijdag van 13.00-15.00 uur
Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.comBalingerbrink 243

(In het winkelcentrum 
naast de bakker!)

Ook deze keer geen nieuws 
van de afdeling Bargeres van de 
Zonnebloem. Wel even het vol-
gende: DRINGENDE OPROEP 
VOOR NIEUWE VRIJWILLI-
GERS!! 
Als we in de toekomst onze 
activiteiten willen voortzetten 

hebben we dringend vrijwilli-
gers nodig.

De huidige groep vrijwilligers is 
te klein om allerlei activiteiten, 
bezoeken, etc. te kunnen doen. 
Informatie over “het vrijwilliger 
zijn” kunt u krijgen bij Melanie 

Schievink, tel. 06-48356082 of 
Geb Bril, tel. 632106.
Het Bestuur wenst u allen een 
fi jne maar vooral gezonde zo-
mer toe.

De Zonnebloem, afd. Bargeres/
Noordbarge/deel Bargermeer

NIIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM

Wij ontvingen een prachtige 
foto van mevr. D. Huitema uit de 
Druwerbrink. Een nestkasje in 
de Balingerbrink dat overvallen 
is door de eikenprocessierups. 
Nu is het niet erg handig van 
deze rupsen dat ze juist daar 
zijn gaan nestelen, aangezien ze 
een lekkernij zijn voor de pim-
pel- en de koolmees. Helaas 
voor de mezen, maar fi jn voor 
ons mensen: de gemeente is al 
begonnen met het verwijderen 
van de rupsen. 

Waar haalt de gemeente de 

nesten uit de bomen? In hoog-
risicogebied waar veel mensen 
zijn. Zit er een groot nest bij u 
in de openbare ruimte van uw 
buurt? Dan kunt u een Melding 
openbare ruimte met uw Di-
giD openen. Kies hierbij voor 
de categorie ‘dierenoverlast’ 
Het voordeel van DigiD is dat 
uw melding sneller afgehandeld 
wordt en dat uw gegevens al in-
gevuld zijn.

https://gemeente.emmen.nl/
eikenprocessierups-2020/waar-
halen-we-nesten-uit-de-bomen

KRAKERS IN BARGERES


