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Hier op de redactie is het rustig. We merken 
dat Covid-19, Corona ons nog parten speelt 
m.b.t evenementen en agenda’s. Begrijpelijk 
natuurlijk, maar niet makkelijk om maandelijks 
onze edities van relevante informatie te voor-
zien. Toch is het ook deze keer weer gelukt.

Deze keer o.a. een interview met vrijwilliger 
Geb Bril van De Zonnebloem, die wederom 

een oproep plaatst voor vrijwilligers, maar ook 
uitlegt waarom juist vrijwilligers zo belangrijk 
zijn voor organisaties zoals De Zonnebloem. 
Al geldt dat natuurlijk voor meer instellingen, 
verzorgingshuizen en organisaties.

Lees ook het artikel van het wijkbestuur over 
het gekozen kunstwerk voor op de rotonde. 
Verder uw aandacht voor een oproep van de 

redactie en nog veel meer. 

Reacties, suggesties, ideeën, oproepen e.d. 
mogen naar redactie@bargeres.com 

Veel leesplezier.

De redactie, 
Raymond, Loes, Vitalina, Michel en Romilda
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Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter@bargeres.com), 
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Mia Stulen (penningmeester).
Redactie Wijknieuws: Romilda Wijkniet, 
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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.
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Er komt dus kunst op de ro-
tonde, uitgekozen door onze 
bewoners, die in de gelegenheid 
zijn gesteld om samen een keu-
ze te maken. Dat er verschil was 
in smaak is natuurlijk begrijpe-
lijk, maar het kunstwerk dat de 
meeste stemmen heeft gekre-
gen is dus de winnaar. Verder 
houden wij u in het Wijknieuws 
op de hoogte. 

Naar aanleiding van het uitzoe-
ken van het kunstwerk waren 
niet alle bewoners even en-
thousiast, niet zozeer over het 
kunstwerk waarvoor gekozen 
is, maar meer omdat sommi-
gen aangaven dat het geld be-
ter gebruikt kan worden voor 
achterstallig onderhoud. Ook 
de wijkvereniging is zich ervan 
bewust dat er veel in de wijk 
gebeuren moet. Omdat het hier 
gaat om grote structurele zaken, 
die voor de gehele wijk gelden, 
vinden wij dat dit een zaak van 

de gemeente is. Waar wij kun-
nen, proberen we binnen ons 
kleine budget, zaken aan te pak-
ken, waaronder zoveel mogelijk 
speeltoestellen voor de jeugd. 
Maar ook ons budget is beperkt, 
en we weten nog niet hoeveel 
we de drie opvolgende jaren 
krijgen. Wat we wel weten is, 
dat er vanuit de gemeente be-
zuinigd zal worden. Zoals jullie 
hebben kunnen lezen in de vo-
rige edities van het Wijknieuws, 
werkt de gemeente druk aan 
een woon&leefvisie, die eind 
dit jaar klaar is. Jullie hebben 
hier vorig jaar november jullie 
inbreng gedaan. Wij zien het als 
onze taak dat belangrijke zaken 
die in de wijk aangepakt moe-
ten worden, benoemd worden 
en op de uitvoeringsagenda te-
recht komen.

Ook kwamen er weer reac-
ties van verschillende bewo-
ners binnen over het afval, wat 

buiten de containers gedropt 
wordt. De gemeente heeft bor-
den geplaatst waarop staat dat 
het verboden is afval naast de 
containers te zetten; maar niet 
iedereen houdt zich daaraan. 
Jammer, want zo verpaupert 
de wijk steeds meer, en tegen 
verpaupering kunnen we als be-
woners samen iets doen door 
zoveel mogelijk troep in onze 

eigen containers te doen, en 
als je veel hebt, dan even naar 
Area rijden. Wat we als bestuur 
willen zeggen; we doen ons 
best, maar het goed en leefbaar 
houden van de wijk kunnen we 
alleen samen met de wijkbewo-
ners doen.

Bestuur Wijkvereniging 
Bargeres

Het is de redactie ter ore geko-
men dat er in Bargeres mensen 
wonen die hun eigen verhalen, 
gedichten of gedachten hebben 
uitgegeven in boekvorm. Daar 

willen wij graag aandacht aan 
besteden. Dus een oproep: wij 
zijn op zoek naar auteurs die 
het leuk zouden vinden om 
daarover te vertellen in een 

aankomende editie. Lijkt het u 
leuk, neem dan contact op ons 
op. Alvast bedankt. Redactie@
bargeres.com
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Iedere maand schrijft Geb Bril 
een stukje over het wel en wee 
van de Zonnebloem. En vaak 
heb ik gedacht: Wat doet de 
Zonnebloem eigenlijk? Daarom 
heb ik Geb gevraagd om een 
gesprek zodat hij mij en u kan 
vertellen, wat de Zonnebloem 
doet. En waarom deze Stichting 
zo belangrijk is. 

Dus, nadat we koffi e met koek 
genuttigd hebben, vraag ik: ‘Hoe 
ben jij bij de Zonnebloem te-
recht gekomen en wat is en 
doet de Zonnebloem?’

Geb antwoordt: ‘Voor ik met 
pensioen ging zei mijn vrouw al; 
misschien is het wel handig dat 
je iets zoekt om straks te doen, 
zodat je niet in een gat terecht 
komt. Toen las ik ergens dat De 
Zonnebloem Bargeres vrijwil-
ligers en een nieuwe penning-
meester zocht. De toenmalige 
voorzitter, Fokke Sanders, deed 
eigenlijk alles alleen. Zodoende 
ben ik er bijna tien jaar geleden 
bij gekomen.’ Hij vervolgt: ‘De 
Zonnebloem is een landelijk or-
ganisatie met het hoofdkantoor 
in Breda. De Stichting beperkt 
zich tot mensen die een licha-
melijk beperking hebben. Dat 
kan variëren van slecht zien tot 
aan de rolstoel. Wij bezoeken 
dus mensen met een lichame-
lijke handicap. Zij worden thuis 
bezocht, dat noemen we in onze 
organisatie ‘bezoekwerk’. De 
vrijwilligers maken een praatje, 
drinken gezellig koffi e met ze, 

nemen een keer een bloemetje 
mee als ze jarig zijn of ze gaan 
mee een boodschap doen. We 
organiseren diverse activiteiten 
voor deze mensen. Verleden 
jaar hebben we nog een tocht 
met de rondvaartboot “Johan-
nes Veldkamp” van de Stichting 
Snikke gemaakt. We werken 
heel veel samen met de Hol-
tingerhof, want onze doelgroep 
woont vaak in de Holtingerhof 
of in de aanleunwoningen. Er 
worden ook vakantieweken ge-
organiseerd met de boot. Maar 
gezien de huidige situatie met 
Corona, ligt de boot in ieder 
geval tot 1 januari 2021 stil. Het 
vaarschema staat op de website 
(zie hieronder) waar je je kan 
aanmelden en dan is het afwach-
ten of je ingeloot wordt, want 
de animo is groot. Eerder wa-
ren ook vakantieweken op het 
land, maar helaas kan dat niet 
meer. In het verleden heeft de 
Stichting Zonnebloem een paar 
hele grote legaten gehad, maar 
die zijn helaas op. Er kunnen nog 
steeds vakanties georganiseerd 

worden, maar dat is vrij prijzig. 
Ook voor de vrijwilligers die 
meegaan, moet betaald worden 
voor accommodatie en eten en 
drinken. 

Op mijn vraag hoeveel vrijwilli-
gers er zo mee moeten op een 
vakantie, antwoord Geb: ‘Dat 
ligt aan de aard van de handicap 
van de gasten. We organiseren 
ook één op één-vakanties. Dat 
moet onze afdeling zelf orga-
niseren. In de Bargeres zijn we 
daar niet aan toe gekomen. Dat 
heeft te maken met het feit dat 
we te weinig vrijwilligers heb-
ben.  Stel dat er dertig gasten 
op vakantie gaan, dan moet er 
zeker 1 verpleegkundige mee 
en hebben we zo’n vijftien 
vrijwilligers nodig. Het is niet 
eenvoudig om vrijwilligers te 
vinden, want ze moeten wel in 
staat zijn een rolstoel voort te 
duwen. We hebben ook mensen 
nodig voor activiteiten, zoals 
bloem- en kerststukjes maken, 
soms met een lunch erbij of 
een high tea. Eerder deden we 

mee met de Stoetbakken-dag in 
Noordbarge, maar de kramen 
kunnen we ook niet meer doen 
omdat we te weinig mankracht 
hebben. Die kramen moeten de 
hele dag bemand worden. Geb 
zegt dat hij heel gelukkig is als 
hij tien vrijwilligers erbij zou 
krijgen en dat zij dan ook voor 
een langere tijd blijven.  Vooral, 
zegt hij, zijn de bezoeken aan 
huis heel belangrijk. Ook staat 
er een auto van de Zonnebloem 
bij De Holdert. Als mensen een 
dagje weg willen dan kunnen ze 
de auto huren. Deze is geschikt 
voor één rolstoel en inclusief 
de chauffeur kunnen er vier 
mensen mee. De huur is 40€ 
per dag, daar komt de benzine 
overheen en de eerste honderd 
kilometers zijn vrij. Mochten ze 
zelf een chauffeur hebben dan 
kan hij/zij zelf rijden en er is een 
instructiefi lmpje hoe de rolstoel 
vast te zetten of de scootmo-
biel. Mocht er geen chauffeur 
zijn dan wordt één van onze 
vrijwillige chauffeurs benaderd.’ 
Ik ben blij dat ik nu eindelijk 
weet hoeveel de Zonnebloem 
voor onze gehandicapte mede-
mensen doet. En daarom nog-
maals: wilt u serieus de Zonne-
bloem een handje helpen, neem 
dan contact op. Voor informatie 
over De Zonnebloem en het 
vrijwilligerswerk kunt u bellen 
met Melanie Schievink, tel. 06-
48356082 of met Geb Bril, tel. 
0591-632106.

https://www.zonnebloem.nl/va-
kanties
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IEDEREEN HEEFT BEHOEFTE AAN GEZELSCHAP, 
LEKKER BIJPRATEN OF EEN LUISTEREND OOR. 

EEN INTERVIEW MET GEB BRIL VAN DE ZONNEBLOEM, AFD. BARGERES

Door Loes Masseree

OP=OP PARTIJVERKOOP 
Emmen, Bargeres – In janua-
ri dit jaar is de Op=Op Voor-
deelshop weer gelanceerd in 
Bargeres. Met een enthousiast 
team bestaande uit Robin, Sas-
kia, Daphne en Demi proberen 
we de klant optimaal te bedie-
nen. Ouderwetse service tegen 
de laagste prijs. Mét een grote 

glimlach!
Halverwege juni hebben we de 
naam veranderd in Op=Op Par-
tijverkoop, omdat deze naam 
de lading beter dekt. Wij kopen 
partijen op om onze klanten 
het meeste voordeel te bieden 
tegenover de supermarkt en 
de drogisterij. Het assortiment 

is daarom nooit hetzelfde! Ons 
assortiment bestaat o.a. uit eten 
en drinken, diervoeding, textiel, 
schoonmaakmiddelen en body-
care. 

Wát zijn we welkom geheten 
in Bargeres, het was echt een 
vliegende start. Gelukkig weet u 

ons goed te vinden. Onder de 
bezielende leiding van Vincent, 
Bert en Wim hopen we nog lang 
in Bargeres te mogen blijven! 
Wij zeggen dan ook: ‘Bood-
schappen doen? Eerst langs 
Op=Op!’

Wij zijn te vinden op facebook: 
Op=Op Partijverkoop
en ook op Instagram: 
opisoppartijverkoop



GRATIS
WORKSHOPS

En veel meer!
Crowdfunding

Plan van aanpak 

Social media

Boeien en binden 

van vrijwilligers

Filmpje maken

Fondsenwerving

Maaltijds ervice,

restauratie 
of buurthuis?

Dorpsmusical, 

pluktuin of 
klusschuur?

Speeltuin, 
beweegroute, 

of moestuin?

Doe mee met 

kern met pit!

Schrijf je in via 

www.kernmetpit.nl 

Heb jij een droom

voor je buurt? 
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kern met pit
helpt!

Heb jij een droom

voor je buurt? 

Heb je een goed idee voor de 

buurt bedacht? Dan is het nu tijd

voor actie! 

Kern met Pit is een initiatief van 

KNHM foundation en helpt al 

meer dan 40 jaar burgerinitiatieven door  

heel Nederland, van een beweegroute in de 

wijk tot dorpsmusical. Deelname is gratis. 

Je krijgt een eigen adviseur, kunt workshops 

volgen, hebt de mogelijkheid om je (online) 

netwerk uit te breiden of de expertise van 

ingenieursbureau Arcadis in te zetten.  

En lukt het je om samen met je buurtgenoten 

het project binnen een jaar uit te voeren? 

Dan krijgen jullie 1000 euro én het predicaat 

Kern met Pit. 

Schrijf je snel in op www.kernmetpit.nl.

Inschrijven is gratis

Selectie per provincie

Aan de slag

Hoe werkt kern met pit? 

1 
  Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2020. Iedereen die graag iets 

moois van zijn of haar buurt wil maken en daar een goed idee voor 

heeft, kan zich gratis aanmelden via de website www.kernmetpit.nl. 

Inspiratie nodig? Kijk dan ook eens op www.kernmetpit.nl. 

2 
  Per provincie is er een maximum aantal projecten dat kan meedoen. 

Na je inschrijving nemen we indien nodig contact op voor aanvullende 

informatie. Je krijgt in december te horen of je bent geselecteerd voor 

Kern met Pit. Als je bent toegelaten, word je uitgenodigd voor de  

Kern met Pit-dag in januari. Hier ontmoet je mede-initiatiefnemers, 

doe je kennis en inspiratie op voor jouw project en kom je in contact 

met je adviseur van KNHM foundation. 

3 
  Op 23 januari 2021 komen alle projecten samen op de provinciale 

Kern met Pit-dag. Daarna ga je aan de slag om samen met je buurt 

je droomproject waar te maken. Je krijgt een eigen adviseur,  

kunt gratis workshops volgen, hebt de mogelijkheid om je (online) 

netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis 

in te zetten. Ook krijg je een eigen projectpagina op de website 

en extra PR en media-aandacht voor je buurtinitiatief.

Wat krijg je als je meedoet 

aan kern met pit? 

Meer weten over Kern met Pit?

We helpen je graag verder!

e-mail kmp@knhm.nl

of kijk op de site www.kernmetpit.nl
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Gratis tickets voor 

We doen het samen! 

Festival1000 euro 
als je je project 

in een jaar 
realiseert

Gratis coaching 

van je persoonlijke 

adviseur van
KNHM foundation

Hulp bij extra 

aandacht in 
de media

Een eigen
webpagina 
voor je project

Gratis workshops 

die het project 

verder helpen

200 vrijwilligers 

staan tot je 
beschikking
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kern met pit

Advies van
ingenieursbureau 

Arcadis

Heb je technische expertise nodig, bijvoorbeeld 

een bodemonderzoek of een bouwtekening? 

Dan kun je via Kern met Pit gratis gebruik  

maken van de kennis van Arcadisingenieurs!

ZONNETRANEN - LOES MASSEREE
Zonnetranen

Na een koude nacht maakt
Warmte zonnetranen op een web 

tussen de zachte rozen
Van de New Dawn 

die lui over een hek hangt

In de verte blaft een hond
Ik kijk omhoog naar de blauwe 

Lucht en ruik de stilte van de aarde

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Ook dit jaar organiseert de 
Rabobank weer de “Rabo Club 
Support”. Dit doen zij om ver-
enigingen en clubs fi nancieel 
te ondersteunen. Binnenkort 
ontvangen de leden van de Ra-
bobank een bericht dat ze hun 
stem kunnen uitbrengen op één 
of meerderen verenigingen of 
clubs. Deze stemperiode loopt 
van 5 oktober tot 25 oktober 
a.s. Men kan stemmen via de 
Rabo App of via rabobank.nl/
clubsupport.

We hopen dat u massaal zult 
stemmen op “De Zonnebloem, 
afd. Bargeres”. Hiermee steunt 
u het werk van onze afdeling.
We mogen op dit moment nog 
steeds niet vergaderen maar 
hopelijk verandert dit binnen-
kort. Zodra er weer nieuws is 
hoort u van ons.

Voor informatie over De Zon-
nebloem kunt u bellen met Me-
lanie Schievink, tel. 06-48356082 
of met Geb Bril, tel. 0591-
632106.

Een hartelijke groet namens alle 
vrijwilligers.
Het Bestuur van 
De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.



Infopunt
Bargeres

Openingstijden:
Elke maandag 13.00-15.00 en 
vrijdag van 13.00-15.00 uur

Bereikbaar via:
06-34496708 

infopunt@bargeres.comBalingerbrink 243
(In het winkelcentrum 

naast de bakker!)

VRIJWILLIGERSWERK GEEFT ENERGIE!
Wil jij iets betekenen voor een 
ander? Dan ben je bij VIP! Em-
men Zuid op de juiste plek. Je 
kunt je bij ons inschrijven wan-
neer je als vrijwilliger aan de 
slag wilt gaan of wanneer je een 
vrijwilliger zoekt.

Een van de vrijwilligerswerk-
zaamheden is maatje zijn voor 
een ander. Samen met iemand 
op een ontspannen manier leu-

ke dingen ondernemen. Wande-
len, fi etsen of winkelen en een 
gezellig praatje maken, bijvoor-
beeld. Als maatje kun je een 
bijdrage leveren om eenzame 
mensen plezier te geven.

Voel je je alleen of eenzaam? Je 
bent niet de enige. Eenzaamheid 
komt in alle leeftijdsgroepen 
voor. Als je contact opneemt 
met VIP! Emmen Zuid gaan we 

samen op  zoek naar een maatje 
voor jou.

Wij zijn telefonisch bereikbaar 
op maandag en dinsdag van 
10.00 – 14.00 uur op 
tel.nr. 06 – 100 39 155 of mail 
naar p.koster@sednaemmen.nl.
Als vrijwilliger kun je gratis 
deelnemen aan trainingen van 
het VIP! College. 

VIP! Emmen Zuid, de vrijwilli-
gersorganisatie voor iedereen 
die iets voor een ander wil be-
tekenen.


