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De december editie alweer. Na-
mens de redactie, wil ik iedereen 
bedanken die het toch mogelijk 
gemaakt hebben, om in deze Co-
rona tijd elke maand een krantje 
te vullen. Dat viel soms niet mee. 
Activiteiten en evenementen vie-

len weg, waardoor wij genood-
zaakt waren creatieve oplossingen 
te vinden om toch een aantrek-
kelijk krantje te presenteren. 
Daar ben ik, Romilda, als eindre-
dacteur eigenlijk best trots op! 
Verder deze keer twee inter-

views van Loes en een oproep-
je van de Wijkvereniging. Henk 
Olijve (van de oliebollenkraam) 
vertelt iets meer over zichzelf. 
We wensen u ondanks alles fi j-
ne feestdagen, en veel leesplezier.
Heeft u vragen, opmerkin-

gen, suggesties en ideeën, dan 
kunt u een mailtje sturen naar 
redactie@bargeres.com

Loes, Raymond, Vitalina en 
Romilda
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Bezorgd. Vergeet u niet uw adres of straat 
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Ik moet u eerlijk bekennen dat 
toen ik vanuit de Wijkvereni-
ging de vraag kreeg om naar het 
Odensehuis in de Rolderbrink te 
gaan, ik wel een beetje een ge-
voel van wrevel kreeg. Daar was 
ik toch maanden geleden al eens 
geweest en het was op niets uit-
gelopen. Maar ja, opdracht is op-
dracht en ik ging. Ik vergiste me 
nog in de brink en eindigde in de 
Ruinerbrink waar een mevrouw, 
waar ik aanbelde in de veronder-
stelling dat ze het Odensehuis 
verplaatst hadden, mij erop wees, 
dat ik in de verkeerde brink was. 
Toen ik uiteindelijk aanbelde bij 
het echte Odensehuis straalde 
de warmte mij tegemoet. Wat 
is het hier mooi en gezellig ge-
worden. En wat zijn het twee 
ongeloofl ijk enthousiaste jonge 
vrouwen die mij welkom heetten. 
Nu zat ik in een prachtige, door 
hen opnieuw geschilderde oer-
gezellige huiskamer aan tafel met 
Leonie Baas, coördinator van het 
Odensehuis en vrijwilliger Estella 
Kleijn. Leonie heeft maatschap-
pelijk werk gestudeerd en is ook 
activiteitenbegeleider. Estella stu-
deerde Kunst en Cultuur, maar 
begint in februari met een oplei-
ding in de zorg.

‘Waar is het huis voor bedoeld?’ 
vraag ik aan Leonie. 
‘Ik heb gesprekken gevoerd met 
huisartsen en casemanagers 
dementie, om te kijken of een 
Odensehuis in Emmen toege-
voegde waarde heeft. De vele 
enthousiaste reacties hebben 
mij gemotiveerd om het hier 
ook te initiëren. Het is nu ook 
een informatie-, advies- en ont-
moetingsplek voor mensen met 
beginnende dementie en geheu-
genproblemen en hun mantel-
zorgers en familie en vrienden,’ 
antwoordt ze.  Omdat dit huis er 
als een gewoon huis uitziet is het 
voor de gebruikers laagdrem-
pelig. Er zijn meerdere Odense-
huizen. In Amsterdam stond het 
eerste Odensehuis en daarna 
kwam er een in Groningen. Het 
Odensehuis in Groningen onder-
steunt ons. In Groningen komen 
nu zo ongeveer dertig participan-
ten per dag, als er geen Corona 
is, natuurlijk. Op dit moment zou 
ik al blij zijn met twee of drie 
mensen per dag. Op maandag en 
woensdag zijn we open van 10.00 
uur tot 15.00 uur.’ 
Op mijn vraag of er op andere 
dagen ook iets gedaan wordt, 
weet Leonie dat er op donderdag 
een buurtcirkel is. Dat is een bij-
eenkomst van een aantal mensen 
die iets voor elkaar doen. De een 

komt wat brengen en de ander 
komt wat halen. De een kan gras-
maaien en de ander kan koken. 
Maar zegt Leonie, dit heeft niets 
te maken met het Odensehuis 
want dat is alleen voor mensen 
met een beginnende dementie 
en geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers. Leonie legt er 
nog de nadruk op dat het Oden-
sehuis niet alleen voor mensen 
uit de Rolderbrink is. 
‘Als de mensen nu binnenkomen, 
wat doe je dan met ze?’ vraag ik. 
‘Bijvoorbeeld, ik kom met mijn 
moeder die licht dementerend is.  
Wat kan je dan voor haar bete-
kenen?’
‘We gaan eerst met haar in ge-
sprek en kijken waar haar inte-
resse ligt, wat zij leuk vindt om 
te doen. Als dat breien is, dan 

mag ze dat hier ook doen. Ze 
mag een uur blijven maar ook 
tot drie uur. Maar wij gaan haar 
ook activiteiten aanbieden die 
aansluiten bij haar interesse. We 
proberen ook te motiveren om 
voldoende in beweging te blij-
ven, dus we gaan naar buiten en 
wandelen. Mensen met dementie 
moeten geprikkeld worden zo-
dat die dementie zo lang mogelijk 
uitgesteld kan worden. We zullen 
ook proberen activiteiten buiten 
het Odensehuis te organiseren.’

Ik neem met een blij gevoel af-
scheid van Leonie en Estella en 
hoop dat ze heel veel succes met 
het Odensehuis krijgen.
Kom gerust eens langs voor 
een kopje koffi e en ontmoet 
elkaar zonder u aan te hoeven 
melden (geen indicatie nodig). 
Het Odensehuis vindt u aan de 
Rolderbrink 98 en is geopend 
op maandag en woensdag van 
10.00 uur tot 15.00 uur. Voor 
al uw vragen kunt u terecht bij 
Leonie Baas op telefoonnum-
mer: 06 22 34 95 36, info@
emmen-odensehuis.nl
Oproep: Leonie doet nog een 
dringende oproep. Ze zoekt drie 
mensen, die samen een bestuur 
willen vormen, deze bestuurs-
leden dienen uit de fi nanciële, 
zakelijk en zorgkant te komen.

INTERVIEW MET LEONIE BAAS EN ESTELLA KLEIJN 
HET ODENSEHUIS EMMEN
Door Loes Masseree

Leonie Baas



Als je zoals ik mensen inter-
viewt, dan weet je nog niet waar 
en bij wie je terecht komt. Als 
ik bij Leonie over de drem-
pel stap, zie ik een jonge frisse 
meid. Zodra we het krijgen over 
schrijven hebben we één ding 
in ieder geval gemeen. Leonie, 
net als ik, begon te schrijven 

toen ze kon schrijven. Dus van-
af de basisschool. Maar anders 
dan ik, schrijft zij alleen gedich-
ten. Ze kan zich nog heel goed 
herinneren dat, toen ze op de 
basisschool zat, al verhaaltjes 
schreef en die zijn allemaal be-
waard! Leonie is een beetje een 
vrouw van alles. Ze heeft eerst 
de sportopleiding gedaan en 
daar ook les in gegeven. Daarna 

heeft ze ongeveer een jaar de 
opleiding journalistiek gevolgd. 
Nu staat ze in een meubelzaak 
en doet de administratie, ver-
koop en styling. Leonie heeft 
nooit een cursus (creatief) 
schrijven gevolgd, de gedichten 
komen uit haarzelf. Toen ze zag 
wat haar teksten met mensen 
deed, besloot ze toch een po-
ging te wagen om het uit te ge-

ven en stuurde ze haar bundel 
naar Boekscout. Het was fi jn bij 
Leonie en ik heb haar gevraagd 
of we één gedicht uit haar boek 
Ochtendlicht in Wijknieuws 
mogen publiceren.  Dank aan 
Leonie. Haar boekje is te bestel-
len bij de webwinkel van Boeks-
cout, Bol.com en verder via alle 
erkende boekwinkels. 

Wat kunt u doen tegen vocht en 
schimmel in de huurwoning? De 
Huurdersfederatie heeft in sa-
menwerking met de Woonbond 
een Webinar gegeven over vocht 
en schimmel in de huurwoning. 
Een Webinar is een uitzending 
waarbij online er een presen-
tatie wordt gegeven. Mensen 
kunnen meekijken via hun te-
lefoon, tablet of computer. In 

een chat kunnen ze hun vragen 
stellen aan de presentatoren. 
Wat werd er gedaan tijdens het 
Webinar? Huurders kregen tij-
dens het Webinar tips over wat 
zij kunnen doen tegen vocht en 
schimmel in de huurwoning en 
werden geïnformeerd over de 
plichten van de verhuurder in 
deze situatie. Daarbij werd ook 
vertelt wat de Huurdersfedera-

tie doet voor de huurder als ze 
niet uitkomen met Lefi er. In de 
50 minuten durende uitzending 
kregen de deelnemende huur-
ders veel informatie over vocht 
en schimmel in de huurwoning. 

Ook was er veel ruimte voor 
de kijkers om eigen ervaringen 
te delen. Tijdens het Webinar is 
geprobeerd om zoveel mogelijk 

vragen te beantwoorden. 

Is het mogelijk om het Webi-
nar terug te kijken? Heeft u 
het Webinar gemist? U kunt 
de uitzending terugkijken op 
www.huurdersfederatie.nl. Ook 
kunt een e-mail sturen naar
info@huurdersfederatie.nl. U 
ontvangt dan de link per e-mail.
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INTERVIEW MET LEONIE JALVING

VAN DE HUURDERSFEDERATIE

Door Loes Masseree

RECTIFICATIE
Abusievelijk heeft de redactie 
van Wijknieuws in de vorige 
uitgave een artikel opgenomen 
over VanHuus. Dat betrof ech-
ter berichtgeving uit maart van 
dit jaar. Er stond ook een on-

juistheid in, die we willen recti-
fi ceren. Vermeld stond, dat een 
resterend bedrag door gemeen-
te Emmen zou moeten worden 
neergelegd. Dit is onjuist. Het 
resterende bedrag zou van de 

sociale partners, zorg verlenen-
de instanties en woningbouw-
verenigingen moeten komen. 
Zij konden of wilden hier geen 
bijdrage aan leveren, aldus de in 
maart de inmiddels opgeheven 

stichting.

Met vriendelijke groet,
Marcel Ederveen Mail: m.eder-
veen1@kpnplanet.nl Twitter: 
Emmens orakel

Schrijvers en schrijftalent uit de Bargeres

Volwassen verdriet

Met je prachti ge, donkere, maar verwilderde ogen
kijk je me aan met volwassen verdriet.

Ik staar naar je blote, schoenloze voetjes
waarschijnlijk verloren toen jij je vaderland verliet.

Ineens ren je naar buiten, de regen tegemoet
geen idee of besef van de kou van de straat.

Ik vang je ouders’ blik, holle, lege, trieste ogen 
ze zien jou wel gaan, maar maken geen vaart.

Aan de grond genageld kijk ik jou na
met je donkere krullen wapperend in de wind.

Je bent niet alleen een vluchteling uit duizenden
ook met volwassen verdriet
ben jij nog maar een kind.



De Wijkvereniging van Bargeres 
doet een oproepje aan alle be-
woners van Bargeres. En er valt 
ook nog iets te winnen...

Zou het niet leuk zijn als we 
Bargeres een beetje mooier 
maken deze donkere dagen 
door alvast hier en daar sfeer-
verlichting op te hangen, zodat 

het ‘s avonds gezelliger wordt 
om bijvoorbeeld te wandelen? 
En stel, u bent aan het wande-
len en u ziet mooie of bijzon-
dere verlichting, dan kunt u 
de locatie van die verlichting 
doorbellen naar het infopunt 
(tel.06-34496708) en valt er 
voor de eigenaar van de verlich-
ting wellicht iets leuks te win-

nen. (Wij denken aan een kerst-
pakket of kerststol). 

Dus eigenlijk is het ook een 
oproepje om een ander iets te 
gunnen. De meeste stemmen 
gelden en wij van de redactie 
willen dan graag in het volgende 
nummer een foto van de win-
naar plaatsen.

Hieronder twee gedichten van Natasja van Dijk. Wij zijn op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om zo af en 
toe, of juist heel regelmatig wat 
leuks met (één of meerdere) 
bewoners van Mantingerbrink 
23 te doen. Vooral in het week-
end is er behoefte aan samen 
wat ondernemen.

Mantingerbrink 23 valt onder 
de Noorderbrug/’s Heerenloo 
en hier wonen voornamelijk 

mensen met niet aangeboren 
hersenletsel en spierziektes. Wij 
hopen er op deze manier ach-
ter te komen of er hier in de 
buurt mensen enthousiast wor-
den van contacten opdoen en 
leuke dingen ondernemen met 
mensen uit de buurt. Als u dit 
leest en er inderdaad enthou-
siast van wordt of als u vragen 
heeft kunt u contact opnemen 
met k.list@noorderbrug.nl.

In 1989 ben ik begonnen met 
het bakken van oliebollen. Ik 
had toentertijd een snackbar in 
Emmen. Nadat ik de snackbar 
verkocht heb, ben ik begonnen 
met één oliebollenkraam om in 
de decembermaand oliebollen 
te verkopen. Enkele jaren later 
ben ik met een tweede kraam 
begonnen.  Voor de kramen ben 
ik in het bezit van de benodigde 
vergunning.

Ook heb ik vele jaren de laatste 
twee maanden van het jaar, zon-
dags in Parc Sandur gestaan om 
mijn oliebollen te verkopen.
Nu heb ik een vaste standplaats 
voor diverse maanden op het 

Raadhuisplein tegenover de in-
gang van Wildlands. Tot op he-
den bevalt dit heel goed in de 
wintermaanden. We hebben 
veel wisselende klanten.

Sinds een paar jaar staan we 
ook de met een oliebollen-
kraam in Bargeres. Hoewel we 
hier slechts de laatste dagen van 
het jaar staan, hebben we toch 
een ruime klantenkring opge-
bouwd.

Tot slot wensen wij de inwoners 
van Bargeres fi jne feestdagen en 
een voorspoedig 2021

OPROEP VAN DE WIJKVERENIGING

CREATIEF BARGERES GEZOCHT VRIJWILLIGERS

DE OLIEBOLLENKRAAM VAN HENK OLIJVE
Door Henk Olijve

30 & 31
DE ENIGE ECHTE

DECEMBER

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

Ik kijk alleen

het leed
wordt niet zachter
en ook niet gedeeld

ik kijk vanbinnen
en buiten

zie ik mensen
alleen

het leed
wordt niet zachter

maar minder geheeld

ik kijk vanbuiten
en binnen

zie ik mezelf
alleen

het leed
wordt niet zachter

slechts steeds meer verdeeld

ik zie uitsluitend
overal

toch menigeen
alleen

Van hand tot hand

contact
maar niet constant
van hand tot hand

in lege straten
dwalen we
gedrieën

in vierenhalve meter

contact
maar niet contant
van hand tot hand

in lege beurzen
graaien we
onhandig

naar contactloos betalen

contact
maar niet charmant
van hand tot hand

in leeg omarmen
vallen we
op afstand

herhaaldelijk in het niets



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!)

FOTO´S UIT DE BARGERES

NIEUWS UIT DE BLEERINCK 
We proberen binnen de 
Bleerinck heel voorzichtig de 
draad weer op te pakken. Zo 
fi jn dat dit vlak voor de feest-
dagen weer kan. We gaan een 
periode tegemoet waarin veel 
activiteiten binnen de huiska-
mers kunnen plaatsvinden die 
heel herkenbaar zijn voor onze 
bewoners, en waarbij we wel 
wat ondersteuning kunnen ge-
bruiken. Zoals b.v. de kerstsfeer 
in huis halen, en het knieperties 

bakken. Maar ook bij de normale 
dagelijkse activiteiten als ontbijt, 
koffi edrinken en boodschappen 
doen kunnen we extra onder-
steuning gebruiken. Hebt u een 
luisterend oor en wilt u graag 
iets voor andere mensen bete-
kenen, reageer dan even naar 
onderstaand mailadres.

Ida Hidding, coördinator vrij-
willigerswerk: ihidding@tangen-
borgh.nl De Bleerinck.

 NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Ook deze keer is er weinig 
nieuws van De Zonnebloem. 
Toch hebben we een positief 
berichtje. We willen namelijk 
langs deze weg iedereen bedan-
ken die tijdens de Rabo Club 
Support actie op onze afdeling 
hebben gestemd. We krijgen 
hierdoor een mooi bedrag op 
onze afdelingsrekening gestort. 
Nogmaals dank hiervoor!
Zoals elke keer vermelden we 
hier nog de telefoonnummers 
waar u informatie kunt krij-
gen over De Zonnebloem. Dit 
kan bij Melanie Schievink, tel. 
06-48356082 en Geb Bril, tel. 
632106.

Namens alle vrijwilligers wen-
sen we u allemaal een goede ge-
zondheid toe en een hartelijke 
groet van ons.

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

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

Bereikbaar via:

TIJDELIJK GESLOTEN

Het was een mistige ochtend, langs het Oranjekanaal in Bargeres 
toen Anja Bakker deze foto´s maakte. Typisch voor de afgelopen 
periode. Heeft u ook een foto uit onze wijk? Stuur hem gerust 
naar redactie@bargeres.com. Misschien treft u uw foto’s wel in de 
volgende editie aan. 

BIBLIOTHEEK BARGERES

Wijknieuw bargeres is digitaal na te lezen via de link: 
www.Bargeres.com/speelvoorzieningen/downloads/
En kijk ook eens op onze Facebook pagina voor nuttige informatie.

Bent u of kent u iemand die in Bargeres woont en zelf een boek 
heeft geschreven dat is uitgegeven, en wilt u daarover vertellen? 

Neem dan  contact op met ons, en misschien verschijnt uw verhaal 
wel in onze rubriek Bargeres schrijft.

Als laatste maar niet als minste willen wij de mensen bedanken die 
elke maand weer door weer en wind deze wijkkrant bij u in de brie-
venbus stopt.  Zonder jullie zijn we nergens. Respect.

LAATSTE NOOT VAN DE REDACTIE

BIBLIOTHEEK SERVICEPUNT BARGERES

DINSDAGMIDDAG        14.00 - 16.00
DONDERDAGMIDDAG  14.00 - 16.00
VRIJDAGMORGEN          10.00 - 12.00

Fb: Bibliotheek Bargeres
E: klantenservice@bibliotheekemmen.nl

u vindt ons in het Brinkenhoes


