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VAN DE REDACTIE
Dit is alweer de februari editie
van 2021. Onze januari editie
is pas bij u op de mat beland in
de week na kerst, terwijl het de
bedoeling was het voor de kerst
bij u te bezorgen. Maar vanwege
de lockdown en de chaos die
er daarna ontstond bij de distributeur, is het krantje een week
onderweg geweest voordat het
ook maar in de buurt van Barge-

res kwam. En toen viel hij op de
mat, met op de voorkant nog het
jaar 2020 terwijl dat natuurlijk
2021 moest zijn. Onze excuses
daarvoor.
Verder in dit krantje weer dringende oproepen voor vrijwilligers. En de redactie ondersteunt
die oproepen van harte. Heeft u,
al is het maar een uurtje in de

week tijd, neem dan contact met
de instelling op, en bespreek wat
er mogelijk is, zodat we elkaar
kunnen helpen.
Ik vestig uw aandacht op het artikel van de Wijkvereniging en de
uitslag van de ‘verlichting’ is bekend. Loes heeft weer een interview gehouden. Deze keer met
ons eigen redactielid, Vitalina. U

leest vanzelf wat de aanleiding was.
Uw ideeën, suggesties, vragen,
opmerkingen of een mooie foto
van Bargeres kunt u sturen naar
redactie@bargeres.com.
Op naar het voorjaar.
Veel leesplezier,
Raymond,Vitalina, Loes
en Romilda

TERUGBLIK 2020 WIJKVERENIGING
Door Jaap Bakker, voorzitter
Wijkvereniging Bargeres
Ieder jaar begin je door goede
voornemens, wensen of ideeën
wat je dat jaar gaat doen uit
te spreken. Het doen realiseren hiervan bleek in 2020 niet
zo vanzelfsprekend te zijn. Dat
hebben we allemaal ondervonden. Voor 2021 wenst het bestuur u vooral een jaar waarin
dit wel weer allemaal mag en
kan en waar we samen weer
mooie activiteiten organiseren.
De Wijkvereniging Bargeres
zet zich in voor een mooier
en leefbaarder Bargeres, en ik
moet zeggen dat dit afgelopen
jaar wel een stuk moeilijker en
gecompliceerder ging. Ondanks
de beperkingen en passieve
houdingen leest u hieronder in
hoofdlijnen waar wij ons wel
mee bezig hebben kunnen houden.
Woon-&Leefvisie
De Wijkvereniging Bargeres zit
in de werkgroep woon-en leefvisie. Wij praten mee wat Bargeres nodig heeft om vitaal en
leefbaar te blijven in de (nabije)
toekomst.

Op 4 maart is er een goedbezochte inloopbijeenkomst geweest waar u de uitkomsten
van de gesprekken die wij met
u gevoerd hebben in 2019 kon
bekijken.
2020 had het jaar moeten worden waarin wij met trots een
woon-en leefvisie aan u konden
presenteren. Helaas is het nog
niet zover. U begrijpt dat dit
door de maatregelen vertraging
heeft opgelopen. Opeens was
fysiek bij elkaar komen geen optie meer en kwamen we digitaal
bij elkaar, maar wel veel minder.
Stand van zaken. De analyse met
de daar uit voortvloeiende conclusies zijn in concept gereed en
klaar om aan u te worden voorgelegd. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de lockdown
zullen die zo spoedig mogelijk
aan u worden gepresenteerd.
Uiteindelijk is het doel om te
komen tot een uitvoeringsagenda waarin wordt vastgelegd wat
wordt aangepakt, wie dit doen
en voor wanneer dit klaar moet
zijn. Kortom acties voor de
komende 5 jaar. Bij deze acties
hebben wij u nodig. Dus wil u
meepraten stuur dan een email
naar voorzitter@bargeres.com.

Nestkastjes
De Wijkvereniging Bargeres
heeft in het voorjaar, door de
gemeente geleverde, nestkastjes
opgehangen door de hele wijk
heen. Hierdoor hopen we meer
koolmezen te krijgen. Koolmezen zijn de natuurlijke vijand
van de eikenprocessierups. Het
beoogde effect is dat de overlast van de eikenprocessierups
minder wordt.
Infopunt
Vanuit ons kantoortje in het
winkelcentrum Bargeres hebben de vrijwilligers u weer mogen helpen met uw vragen. He-

laas niet de hoeveelheid waarop
wij gerekend hadden nadat wij
de samenwerking hadden opgezocht met Sedna, Cosis en De
Toegang. Na evaluatie bleek dat
veel inwoners van Bargeres zelfstandig de weg weten te vinden
naar de (zorg)instanties. Dit is
een goed teken.
Mocht u een vraag hebben en
niet weten waar u heen moet
dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij het Infopunt. Deze
blijft gewoon bestaan. Let op
want vanaf 2021 zijn wij verhuisd naar de Rolderbrink 98
vervolg op pagina 2 ->

Het infopunt Rolderbrink 98
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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.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 3/2021
verschijnt eind februari. Dinsdag 9
februari is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

VERVOLG: TERUGBLIK 2020 WIJKVERENIGING
(De Plopop-woning van Domesta), waar zich meerdere organisaties bevinden. Momenteel
is het Infopunt nog gesloten in
verband met de lockdown, maar
zodra wij weer open zijn bent u
van harte welkom. Tot ziens.
Speelvoorzieningen
Aan onze oproep in februari is
rijkelijk gehoor gegeven door
jullie. Wij hebben dit in 2020
veel aanvragen mogen ontvangen. Zelfs meer dan ons budget
toe laat. Hierdoor waren wij
genoodzaakt keuzes te maken
met uiteindelijk resultaat dat dit
voorjaar de speelvoorzieningen

in de Slener- en Borgerbrink geheel zullen worden opgeknapt.
Zodra dit klaar is leest u het in
Wijknieuws.
Kunstwerk
De Wijkvereniging Bargeres
heeft in februari 2020 het initiatief opgestart om op de rotonde
van Bargeres een kunstwerk te
realiseren om zo de entree van
de wijk een eigen, unieke uitstraling te geven. Het visitekaartje
van Bargeres. Wij zijn begonnen
met het schrijven van een projectplan, waarna er 3 kunstenaars werden uitgenodigd om
een schetsontwerp te maken

DECEMBER EN JANUARI-VERLICHTING
Door Elly Platel

mevr. de Ruyter aan de Orvelterbrink. Alle drie gefeliciteerd
met uw prijs. De enveloppe met
inhoud komt uw kant op!

OPROEP
Namens Het Uitbureau van
verpleeghuis de Bleerinck wil
ik U het volgende vragen. In De
Bleerinck hebben we een expositieruimte Bellevue. Daar staan
een aantal panelen en 3 vitrine
kasten.
Ik ben op zoek naar kunste-

Afval
Wij hebben ons groen en geel
geërgerd aan de grote hoeveelheid (zwerf)afval die in onze
prachtige wijk op straat ligt.
Meerdere malen hebben wij u
hierover bericht in Wijknieuws

Bargeres. Elk weekend is het
raak bij de milieustraat in het
winkelcentrum. De gemeente
heeft er borden bij geplaatst en
nog steeds is het raak. Laten wij
met elkaar de wijk schoonhouden.
Hadden wij meer willen
doen in 2020. JA.
Zo hadden wij weer een Leerje-buren-kennen dag willen houden. En een spelmiddag voor de
kinderen.Wij gaan er van uit dat
dit in 2021 wel weer kan.
Bestuur Wijkvereniging
Bargeres

HOERA VITALINA HEEFT HAAR
PASPOORT!
Door Loes Masseree

Wat was de wijk mooi verlicht
met de feestdagen, onze complimenten. Het was gezellig om
in het donker nog een stukje te
wandelen. Jammer genoeg kwamen er maar een paar reacties
op onze oproep om iemand te
nomineren binnen.
De drie winnaars zijn:
Een groep buurtbewoners van
de bruntingerbrink. Zij doen
ieder jaar gezamenlijk de versiering. De fam. Kroese aan de
Balingerbrink, ook zij hebben
veel versieringen aangebracht.
Zelfs nog na de feestdagen. Dan

waaruit de bewoners konden
kiezen. Dick Lubbersen van atelier Helderrood is als winnaar
uit de bus gekomen. Inmiddels
is de opdracht aan hem gegund
en is hij druk bezig met het uitwerken van zijn ontwerp en het
vervaardigen van technische
tekeningen. In 2021 zal er dan
een kunstwerk moeten staan.

naars en verzamelaars die
hun werk en/of verzameling willen laten zien. Men
kan contact opnemen via het
uitbureau@tangenborgh.nl .
Vriendelijke groet
Margriet Ottens

Vitalina woont sinds vier jaar
in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit gekregen. Oorspronkelijk komt ze
uit Wit-Rusland waar ze in de
hoofdstad Minsk, een prachtige
stad met ongeveer drie miljoen
inwoners, samen met haar moeder en zoon woonde. Tien jaar
geleden overleed haar man helaas. Na een paar jaar leerde ze
haar huidige man, net als zoveel
mensen tegenwoordig, via internet kennen en is ze in Wit-Rusland met hem getrouwd. Zij is
toen Nederlands gaan studeren
bij het Russisch-Zweedse Centrum. Vier jaar geleden besloten
ze dat ze naar Nederland zou
komen. Haar zoon die sinds een
jaar aan de medische universiteit studeert, bleef op eigen verzoek, bij haar moeder wonen.
Vitalina is ontzettend trots op
haar zoon die Cum Laude slaagde voor het toelatingsexamen
van de Medische Universiteit,
waar haar zoon nu studeert
voor apotheker.
Zelf heeft ze gestudeerd aan de
Academie van Kunsten. Ze studeerde toegepaste kunst, dat
zoveel als bijna alle kunst betekent. Interieur- en exterieurontwerp, tekenen, schilderen en het
gebruik van alles waar je ook
maar iets mee kan ontwerpen,

hout, keramiek, glas, plastic en
werkte met de benodigde apparatuur. In Minsk was ze docent
Creative Vormen, zowel voor
volwassenen als voor kinderen.
Haar beroep is dus ontwerper.
Stel dat u een boek heeft waarvan u de kaft wil laten ontwerpen. Dan kan Vitalina dat. Of u
heeft een bedrijf dat meubels of
kleden met een eigen ontwerp
wil produceren dan kan Vitalina
daar het prototype voor maken. Ook maakt ze mooie foto’s
voor ons Wijknieuws.
Een jaar geleden heeft ze het
Nederlands Burgerschap aangevraagd. En op 6 november kreeg
ze dat. Van de burgermeester
heeft ze een prachtig boeket
bloemen gekregen en nu heeft
ze dus ook haar paspoort.
Vitalina gefeliciteerd!

VIP! EMMEN ZUID

VAN DE BLEERINCK
Allereerst, de allerbeste wensen voor het komende jaar! De
vooruitzichten lijken goed. De
vaccinaties gaan maken dat we
beetje bij beetje onze vrijheid
terugkrijgen.
Dit betekent ook dat binnen
de Bleerinck weer meer mogelijk wordt. En hierbij hebben
wij hulp nodig en willen we
graag een beroep doen op u.
Er zijn heel veel mogelijkheden
om het welzijn van bewoners
in de Bleerinck te vergroten.
Het mooist is het wanneer u
uw kwaliteiten bij ons aan kunt
wenden om een verschil te maken in de levensvreugd van onze
bewoners.
Dit komen we regelmatig tegen bij onze muzikanten die

Vrijwilligerswerk geeft energie!
Wil jij iets betekenen voor een
ander? Woon jij in Emmen Zuid
(Bargeres, Delftlanden, Noordbarge, Parc Sandur, Rietlanden,
Wilhelmsoord,
Zuidbarge)?
Dan ben je bij VIP! Emmen Zuid
op de juiste plek. Je kunt je bij
ons inschrijven wanneer je als
vrijwilliger aan de slag wilt gaan
of wanneer je een vrijwilliger
zoekt.
Werkzaamheden als vrijwilliger
zijn o.a.:
• Individueel of in teamverband aan de slag gaan bij
een organisatie.
• Gezelschap bieden, met
iemand wandelen, ﬁetsen,
boodschappen doen of een
luisterend oor bieden.
• Ondersteuning
bieden
voor een mantelzorger.
• Praktische hulp bieden
door het doen van kleine
klussen in en om het huis.
Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning met betrekking tot vrijwilligerswerk.
Bovendien is er de mogelijkheid
voor vrijwilligers om deel te
nemen aan trainingen, cursussen en ander scholingsaanbod.

De dag van de liefde! Niet alleen voor je grote liefde maar
voor iedereen die je liefhebt.
Wie ga jij verrassen? Je grote
liefde? Je stille liefde? Je zus?
Je broer? Vriend of vriendin?
Bestel je Valentijns boeket op
tijd om teleurstelling te voor
komen. Voor de eerste 20 bestellingen zit er een extra leuke verrassing bij.
Wees er bij! Bestellen kan via
info@bloemenzobargeres.nl
Of bel met 0591 642 902 of
geeft je bestelling door bij de

Ida Hidding, Coördinator
vrijwilligerswerk, de Bleerinck.

OPROEP NOORDERBRUG

In ons scholingsaanbod werken
wij samen met veel andere organisaties.
Wij volgen de regels van het
RIVM en werken op dit moment vanuit huis.
Wij zijn op maandag en dinsdag telefonisch bereikbaar van
10.00 – 14.00 uur op
telefoonnummer: 06 - 100 39
155. Of stuur een mail naar
p.koster@sednaemmen.nl.

BLOEM&ZO
14 februari, Valentijnsdag!

komen spelen in gezellige settingen. Het plezier dat ontstaat
door muziek en zang is van de
gezichten af te lezen. Speelt u
geen piano maar hebt u andere
kwaliteiten zoals b.v. het goed
kunnen luisteren naar het verhaal van een ander, graag behulpzaam willen zijn, en geniet u
ervan wanneer u iets voor een
ander kunt betekenen? Dan zitten we op u te wachten. Stuur
dan een mailtje naar ihidding@
tangenborgh.nl We maken dan
een afspraak voor een kennismakingsgesprekje om samen te
kijken naar de mogelijkheden,
en komen hier vast uit.

Kirsten Kamping Begeleider van de De Noorderbrug (Mantingerbrink 23)
is samen met haar collega’s
op zoek naar vrijwilligers
voor hun bewoners met
NAH (Niet Aangeboren
Hersenletsel).

in de buurt wonen die hier
enthousiast voor zijn of
misschien kunnen wij hun
wel enthousiast maken?
Voor inlichtingen kunt u
bellen met 0591-641489
of mailen met k.kamping@
noorderbrug.nl

Wij hopen dat er mensen

SNEEUW (DEEL 1)
voordeur. Gedurende de lockdown zijn wij open met buiten
verkoop van 10.00 tot 15.00
uur.
Je kunt alles wat buiten staat
zo uitzoeken, er staan aantal boeketten voor het raam
wat ook zo mee kan. Wil je
iets speciaals dan ook graag
bestellen. Uiteraard bezorgen
wij ook. We hopen jullie weer
snel te mogen begroeten in de
vernieuwde winkel.
Fleurige groet Bloem&Zo
foto’s: Daisy Medas

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Het wordt wat eentonig want
ook deze keer hebben we geen
nieuws van De Zonnebloem.
We hopen dat het vaccinatieprogramma snel voortgang kan
vinden zodat we niet langer dan

nodig in de lockdown hoeven te
zitten en we weer wat activiteiten kunnen ondernemen.
Wellicht in de volgende uitgave van het Wijknieuws meer
nieuws. Een hartelijke groet van

alle vrijwilligers.
Het Bestuur van
De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer

SNEEUW! (DEEL 2)

foto’s door Noor Wijkniet

NIEUWS VANUIT DE HOLTINGERHOF
Allereerst namens de bewoners, vrijwilligers en medewerkers van locatie Holtingerhof
de beste wensen voor het jaar
2021! Laten we met elkaar er
een goed jaar van maken en
vooral denk om en aan elkaar.
Primeur locatie Holtingerhof: Activiteiten volgen via
live-stream
Sinds kort beschikt locatie
Holtingerhof over apparatuur
voor livestream. We hebben
apparatuur aangeschaft om op
een andere manier activiteiten/
evenementen te gaan aanbieden.
De bedoeling is dat u zich via de
receptie opgeeft voor een evenement/ activiteit zodat de locatie u een link kan sturen via

de mail. U dient uw naam, adres,
telefoonnummer en mailadres
door te geven. Klikt u op de
desbetreffende tijd op de link
dan krijgt u verbinding met de
ruimte waar het evenement/ activiteit plaats vindt. Met deze apparatuur kunnen we ook weer
maandelijks een Bingo organiseren en kunt u optredens van
diverse artiesten volgen.
Hoe werkt dit met Bingo?
Zodra u zich hebt aangemeld
bij de receptie van Holtingerhof
dan kunt u een goodiebag halen
bij de receptie met daarin een
bingokaart. U krijgt via de mail
de link toegestuurd en op de
afgesproken tijd klikt u op deze
link en dan komt u in de ruimte

waar de Bingo plaats vindt. Hebt
u een Bingo dan kunt u bellen
naar een telefoonnummer en
dan wordt bekeken of u een
goede Bingo hebt. Daarna spreken we met u af hoe u de prijs
in ontvangst neemt.
Hoe werkt dit met optredens van diverse artiesten?
Zodra u zich hebt aangemeld
bij de receptie van Holtingerhof
dan kunt u een goodie-bag halen bij de receptie. U krijgt via
de mail een link toegestuurd
en op de afgesproken tijd klikt
u op deze link en dan komt u
in de ruimte waar het optreden
plaats vindt.
Wat bevindt zich in een goodie-

bag? Iets lekkers voor bij een
kop kofﬁe/ thee, Frisdrank en
nootjes
Onze vraag aan u is of hiervoor
belangstelling is.
Zou u een mail willen sturen
naar:
h.grigoleit@treant.nl of
a.looijen@treant.nl.
U kunt ook bellen naar:
0647051418 en aangeven wat u
van bovenstaand vindt.
Alvast namens locatie Holtingerhof bedankt voor de moeite.
Bij voldoende belangstelling
kunnen we maandelijks weer
een evenementenprogramma
vermelden in wijknieuws Bargeres.

VAN DE HUURDERSFEDERATIE
Eenmalige huurverlaging voor
huurders met een lager inkomen
Huurders van een sociale huurwoning en met een laag inkomen
kunnen dit jaar een eenmalige
huurverlaging krijgen. Op basis
van uw inkomensindicatie over
2019 controleren woningcorporaties of u hiervoor in aanmerking komt. Als dit het geval
is dan ontvangt u de huurverlaging automatisch. Het gaat om
een huurverlaging van de kale

huur. Wat de kale huur van uw
woning is kunt u vinden in de
brief die u heeft gekregen over
de jaarlijkse huurverhoging.
Zelf een aanvraag doen voor
huurverlaging.
Krijgt u geen automatisch bericht, maar heeft u in 2019 een
inkomensdaling gehad waardoor u recht had op een huurverlaging? U kunt dan zelf ook
een aanvraag doen bij de woningcorporatie voor de huur-

verlaging. Belangrijk is dat uw
inkomens minstens 6 maanden
ligt onder de geldende inkomensgrens voor uw huishouden.Voor een huishouden van 3
personen of meer gaat het om
een lager inkomen dan €32.200
en een kale huur hoger dan
€678,66.
Wilt u weten of u in aanmerking
komt voor de huurverlaging?
De inkomensgrens voor uw
huishouden staat op de website

van Huurdersfederatie (www.
huurdersfederatie.nl). Tevens
staat daar ook een voorbeeldbrief die u kunt sturen naar uw
woningcorporatie.
Wilt u meer weten? Neem contact op met de Huurdersfederatie:
Maandag, dinsdag en donderdag
telefonisch op 0591-622226
Per e-mail:info@huurdersfederatie.nl

