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Met het voorjaar in aankomst, 
moesten we nog even een peri-
ode met sneeuw en ijs doorstaan. 
Dat leverde mooie plaatjes op, 
zoals verderop te zien is. 

Deze keer ook weer een leuk 
interview van Loes Masseree, 
redactielid, die ze had met een 
ondernemer in de wijk, Ben 
Looijen. Bent u ook een klei-

ne zelfstandige ondernemer, 
en lijkt het u ook leuk om met 
een verhaaltje in dit krantje te 
komen? Stuur dan een mailtje 
naar redactie@bargeres.com 
dan nemen we contact met u op.

We ontvingen een leuk verslag 
van de actie Soep met aandacht 
van het sociaal netwerk Emmen 
zuid. En we werken mee aan 

de afstudeeropdracht van Se-
bastian Kroeze, student aan de 
hbo-sportkunde in Groningen. 

De Wijkvereniging laat weten dat 
het infopunt, nu gevestigd aan de 
Rolderbrink 98, tot nader orde 
gesloten blijft, in verband met Co-
rona. Ook vraagt de gemeente in 
deze editie naar uw ideeën om de 
wijk te verbeteren. 

Heeft u ideeën, suggesties, op-
merkingen, vragen of mooie fo-
to’s van Bargeres? Dan kunt u die 
sturen naar redactie@bargeres.
com 
Namens de redactie, veel lees- en 
kijkplezier, 

Loes, Raymond, Vitalina en 
Romilda
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Het Sociaal Netwerk Emmen 
Zuid hield op donderdagmor-
gen 4 februari de actie Soep 
met Aandacht in Emmen Zuid. 
300 porties kommen Soep 
(snert) Mét Aandacht werden 
bij mensen thuisgebracht door 
een groep van 40 vrijwilligers 
en professionals die actief zijn 
in het sociale domein in de 
wijken in Emmen Zuid (Bar-
geres, Rietlanden, Noordbar-
ge, Zuidbarge, Parc Sandur en 
Delftlanden). 

De soep werd zeer goed 
ontvangen. Sommige mensen 
raakten ontroerd, anderen 
waren vooral blij met het ge-
baar, het praatje bij de deur 
en de lekkere soep van Hessel 
(de fantastische kok van het 
Brinkenhoes die de snert met 
veel liefde en aandacht heeft 
bereid). 

De soep ging gepaard met aan-
dacht. Dus met alle tijd voor 
een praatje. Even horen hoe 
het gaat in deze rare tijd. En 
natuurlijk om een hart onder 
de riem te steken en hulp aan 
te reiken als het niet zo lekker 
gaat. De deelnemers van het 
sociaal netwerk vinden het be-
langrijk om met een praktisch 
gebaar inwoners van Emmen 
Zuid te laten weten dat ze 
bij hen terecht kunnen voor 
een praatje, praktische hulp 
of hulpverlening. In de afge-

lopen maanden hebben we nl 
gemerkt dat mensen soms wat 
verlegen zijn in het vragen om 
hulp en hulpvragen voor zich 
uit schuiven, terwijl dat niet 
nodig is. We vragen mensen 
wel eerst telefonisch contact 
te leggen zodat we de Coro-
namaatregelen kunnen volgen 
en zo veilig mogelijk kunnen 
helpen. 

Mensen kunnen bellen met 
de hulplijn van de gezamenlij-
ke kerken “Wij geloven in de 
buurt” op telefoonnummer: 
06 2791 1377 of met Sedna 
Emmen Zuid via tel: 0591 680 
800. 
Vanuit Sedna hopen we dat 
deze actie ook een stimulans 
zal zij voor anderen om een 
klein gebaar en aandacht aan 
iemand te geven. Want de 
waardering door de mensen 
die een kom soep hebben ont-
vangen laat duidelijk zien hoe 
belangrijk dit is en je daarmee 
een positief verschil kunt ma-
ken.

De actie werd mogelijk ge-
maakt dankzij inzet en midde-
len van: Buurtcentrum ‘t Brin-
kenhoes, Gemeente Emmen, 
Wij geloven in de buurt, Tre-
ant, Cosis, Menso, Beter thuis 
Wonen, Domesta, VIP Em-
men, vele vrijwilligers, COOP, 
Contactpunt Mantelzorg en 
Sedna.

Afgelopen maandag zou ik een 
interview hebben met Ben 
Looijen, we moesten het afzeg-
gen vanwege de ongeloofl ijke 
bergen sneeuw waar hij zich 
door heen zou moeten wor-
stelen. Gelukkig was het de 

volgende dag ietsje beter en 
hield het op met sneeuwen. Ik 
heb het pad voor Ben schoon-
gemaakt, dus konden we, nadat 
zijn schoenen zoveel mogelijk 
van sneeuw ontdaan waren, aan 
het interview beginnen. 

Ben fotografeerde altijd al. 
Summer Vera was het eerste 
model dat hij mocht fotografe-
ren. Daarna is hij zich op por-
tretfotografi e gaan toeleggen. 
Zijn specialiteit is om iemands 
(meestal dames) ware gezicht te 
fotograferen. Daarbij probeert 
hij een ontspannen sfeer te cre-
eren, zodat de persoon haar of 
zijn ware gezicht laat zien. Zelfs 
die dames die zeggen niet foto-

geniek te zijn krijgt hij in bijna 
alle gevallen toch spontaan op 
de foto. Portretfotografi e doet 
hij vanuit huis en een groepsfo-
to is maximaal vijf personen.

Ben respecteert uw eigen idee-
en en uw wensen zijn welkom. 
U mag altijd iemand meenemen 

en u betaalt pas wanneer u de 
foto’s ontvangen heeft. 

Ben’s werk en verdere info 
is te bezichtigen op www.
bensfotografi e.nl
Email: info@bensfotografi e.nl
Tel. 06 53 77 84 93

ACTIE ‘SOEP MET AANDACHT’ IN EMMEN ZUID POSITIEF ONTVANGEN!

VAN DE ONDERNEMER
Door Loes Masseree



WINTERBLUES

Vorig jaar hebben inwoners 
mooie ideeën bij ons ingele-
verd om hun buurt of wijk te 
verbeteren. Ook dit jaar is dat 
mogelijk. Heeft u als inwoner of 
groep inwoners een goed idee 
waarmee het mooier, veiliger 
of gezelliger in uw straat, buurt 
of dorp wordt? Dan kunt u het 
idee bij ons inleveren en wij kij-

ken of we u erbij kunnen helpen. 

U heeft een idee, wat nu?
Bekijk of uw idee voldoet aan de 
coronamaatregelen. Ga na of in 
de buurt belangstelling is voor 
uw idee. Bespreek het ook met 
de erkende overlegpartners. Zij 
hebben veel contact in de buurt. 
U kunt uw idee inleveren tot 1 

oktober. Zo kunt u uw idee in-
leveren:
• Met het digitale formulier 
(met Digid) op gemeente.em-
men.nl/ideevoormijnbuurt.
• U kunt het formulier ophalen 
bij de balies van het gemeente-
huis.
• U belt ons op 14 0591 en we 
sturen het formulier naar u toe.

Wie beoordeelt mijn idee?
De adviescommissie bespreekt 
uw idee en bepaalt of uw 
idee wordt goedgekeurd of 
niet. Kijk voor meer informa-
tie op gemeente.emmen.nl/
ideevoormijnbuurt

Dus heeft u een goed idee? 
Kom ermee!

IDEE VOOR MIJN BUURT 2021

Mino mijn zwarte kater en Lola 
mijn lapjeskat liggen dicht te-
gen me aan op bed. Vaag zie ik 
door een spleet in het gordijn 
een grijs licht. Het is doodstil. 
Ik ril als ik het dekbed van me 
af schuif en mijn voeten op het 
ijskoude laminaat zet. Verdorie, 
ik schiet weer in bed. De katten 
kijken mij verstoord aan. Waar-
om is het zo koud? Ik sta weer 
op en trek de gordijnen open. 
Er staan ouderwetse ijsbloemen 
op de ramen. IJsbloemen? Die 
heb ik al dertig jaar niet meer 
gezien sinds we voor het eerst 
centrale verwarming in onze 
boerderij kregen. Ik probeer nog 
even de onheilspellende gedach-
te dat de verwarmingsketel het 
heeft begeven uit mijn hersens 
te bannen. Ik kreun, nee he, niet 
nu ik morgen naar de tandarts 
moet en een afspraak gemaakt 
heb voor twee nieuwe bruggen. 
Twee bruggen! Dat kost me een 
fortuin waar ik lang voor ge-
spaard heb en dan zou nu net 
dat ding kapot gaan?

Ik blaas tegen het raam, mijn 
warme adem verwarmt de ijs-
bloemen en ik zie door de ope-
ning die er ontstaat, dat er een 

dikke laag rijp op de bomen en 
in de tuin ligt. Ik zou er normaal 
van genoten hebben, maar nu 
zie ik alleen maar ellende. De 
strengen pinda’s die ik eigenhan-
dig geregen heb, hangen doodstil 
tussen twee bomen en ook in 
het vogelhuisje is geen bewe-
ging. Zelfs voor de vogels is het 
te koud. Het moet ontzettend 
gevroren hebben. Met dikke 
sokken aan en mijn warmste 
trui over mijn pyjama draai ik 
de kraan in de badkamer open. 
De ellende vergroot, niet alleen 
doet de verwarming het niet, 
maar er is ook geen water. Wat 
deden we vroeger ook al weer? 
We hadden in de ‘goeie’ ouwe 
tijd zonder CV een paar keer 
bevroren leidingen gehad. Maar 
de meest doortastende man in 
mijn leven is niet meer. Ik ben al-
leen. Het dringt ineens met volle 
kracht tot me door, dat ik echt 
helemaal alleen midden in de 
polder woon en geen kip om me 
heen heb die mij kan helpen. Ik 
heb wel kippen, tien in alle soor-
ten, maar daar heb ik niet veel 
aan. Ik zet koffi e met mineraal-
water en terwijl die doorloopt 
open ik de kast in de gang,  waar 
de ketel hangt. Er knippert een 
oranje lampje. Ik druk op de re-
setknop. Het rommelt wat in de 

ketel, even fl oept het lichtje op 
groen en dan weer op knippe-
rend oranje.

In de woonkamer is het iets 
warmer. Ik dank de hemel dat ik 
een houtkachel heb aangeschaft 
om gas te besparen. Een hout-
kachel is hier in de polder toch 
goedkoper en het is gezellig zo’n 
kachel waar levend vuur in zit. 
Ik stop kranten, houtjes en om 
verzekerd te zijn van snel vuur 
ook nog twee aanmaakblokjes 
in het zwarte gat. Als het brandt 
doe ik er een paar mooie blok-
ken hout op. Even later begint 
het al warmer te worden en met 
de warmte zie ik het probleem 
ook optimistischer tegemoet.

Waar zou de waterleiding be-
vroren zijn? Toen we hier kwa-
men wonen hebben we alle lei-
dingen die tegen de buitenmuur 
lagen verplaatst, behalve eentje 
in de kruipruimte. Maar die 
hebben we met speciale buizen 
van foam omwikkeld en vastge-
zet met tape. Ik haal het kleedje 
van het luik en ga op mijn buik 
liggen en kijk met een zaklan-
taarn naar de lege ruimte. Daar 
is de hoofdkraan en ...verdorie, 
heeft een beest het foam van 
de leiding afgeknabbeld. Ratten 

of muizen natuurlijk. Ik draai 
alle kranen in huis open en de 
hoofdkraan dicht en haal een 
elektrisch ventilatorkacheltje 
dat ik zo manoeuvreer dat het 
recht op de leiding blaast. Ik ben 
doodmoe en de dag is nog maar 
net begonnen.

 De geur van koffi e vult de keu-
ken. Ik schenk mijzelf een fl inke 
beker in en draai dan het num-
mer van de CV service. Ze zeg-
gen dat ze het heel druk hebben 
maar beloven zo snel mogelijk te 
komen. Of ik de kranen openge-
zet heb en de hoofdkraan dicht 
gedraaid. Ja, dat wist ik nog wel 
van vroeger. 

Met mijn kom koffi e en twee 
boterhammen besmeerd met 
dik roomboter en oude kaas 
laat ik me met een zucht in de 
diepe stoel naast de kachel val-
len. De zon breekt fl auwtjes 
door de grijze lucht en opeens 
zie ik een onverzadigde mus op 
het plateautje van het vogelvoer 
eten. Even later komen andere 
vogels een graantje meepikken. 
Ik neem een hap van mijn bo-
terham. Mmm heerlijk. Ik weet 
zeker dat alles vandaag toch nog 
goed gaat komen.

Een verhaal door Loes Masseree

HEEFT U MISSCHIEN WAT TIJD OVER? WORD VRIJWILLIGER!
Een tijdje geleden kwam ik een 
oproepje tegen op Facebook 
van een man die geheel belan-
geloos ouderen en hulpbehoe-
vende mensen van en naar een 
afspraak in het ziekenhuis of 
huisarts wil brengen. Dit omdat 
hij als zzp-er op het moment 
thuiszat en toch de behoefde 
voelt om iets voor z’n mede-
mens te doen.

Vrijwilligers worden ook nog 
steeds gevraagd bij diverse in-

stellingen in Bargeres, zoals de 
Bleerinck, de Zonnebloem, Vip-

zuid en de Noorderbrug. 

Bekijk de vorige editie voor 
meer informatie. Misschien is 
het iets voor u, om uw mede-
mens te helpen in deze rare 
tijd? Ze hebben uw hulp hard 
nodig.

Redactie@bargeres.com
Romilda Wijkniet



Het is tijd voor wat gezellig-
heid. De paashaas heeft vijftig 
eieren verloren in de wijk Bar-
geres. Hij is op diverse plekken 
geweest.
Wijkbewoners helpen jullie 
mee, zoeken? De paashaas 
hoopt dat alle eieren gevonden 
worden en heeft voor elk ge-
vonden ei een presentje. 
De gevonden eieren kunnen bij 
de winkel ingeleverd worden 
vanaf 31 maart t/m Goede Vrij-
dag 2 april.
Groet van Team Bloem&Zo.

PAASEIEREN ZOEKEN MET BLOEM&ZO

Mijn naam is Sebastian Kroezen 
en ik zit in mijn laatste jaar van 
mijn Hbo-opleiding Sportkunde 
op de Hanzehogeschool in Gro-
ningen. Dit schooljaar studeer ik 
af bij de gemeente Emmen op de 
afdeling Sport en Cultuur waar 
ik samenwerk met de buurtsup-
portcoaches van Emmen-Zuid. 

Op dit moment ben ik druk 
bezig met mijn project Fit in 
Zuid om de bewoners in de 
wijken Emmen-Zuid betrok-
ken te krijgen bij positieve ge-
zondheid van Machteld Huber 
en daarbij worden er gratis 
lifestyletrajecten aangeboden. 

Dit wordt in samenwerking 
gedaan met het Living Lab 
M&Gezond met Hbo-studen-
ten en MBO-studenten en do-
centen van het Drenthe Col-
lege (Sport en Bewegen) en 
andere partners zoals Sedna. 

De naam van het project Fit in 
Zuid zegt het dus al. Het pro-
ject probeert mensen actiever 
en vitaler te krijgen. Het project 
is bestemd voor alle inwoners 

uit de wijken: de Rietlanden, 
Bargeres, de Delftlanden en 
Parc Sandur. Het project vindt 
daarom ook plaats in deze wij-
ken. Fit in Zuid wordt gestart 
met een kennismakingsgesprek 
en er zal een vervolggesprek 
plaatsvinden in het Brinkenhoes 
in Bargeres. Waarbij er een li-
festyletraject op maat wordt 
gemaakt en aangeboden. Het 
traject bestaat uit een 0-meting, 
tussenmeting, een eindmeting 

en er zal 2 maanden nazorg 
worden geleverd. Het traject zal 
ongeveer 8 weken duren. 
Ben jij geïnspireerd geraakt en 
wil jij graag in deze tijd van co-
rona, onder leiding van professi-
onals, deelnemen aan een gratis 
lifestyletraject? Meld je dan nu 
aan! Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar dit e-mail-
adres: se.kroezen@st.hanze.nl 
Met sportieve groet, 
Sebastian Kroezen

Ervaart u geluidsoverlast 
door leef-geluiden van de 
buren? 
Uit onze achterban kregen wij 
signalen dat huurders geluids-
overlast ervaren door leef-gelui-
den van de buren. Leef-geluiden 
zijn bijvoorbeeld de voetstap-
pen van de buurman of buur-
vrouw of geren van hun kinde-
ren door het huis. Daarnaast 
heeft Lefi er eerder een onder-

zoek over leefbaarheid gehou-
den en daaruit blijkt dat geluids-
overlast een veel genoemde 
vorm van overlast is. Genoeg 
redenen om dit probleem 
meer in kaart te brengen. Om 
wat voor geluiden gaat dit en 
wanneer hebben huurders het 
meeste last van geluidsoverlast? 

Huurders van Lefi er kunnen 
vanaf begin maart een vragen-

lijst invullen en hun ervaringen 
met ons delen. Door uw mening 
te geven krijgen wij een beter 
beeld van de huidige situatie. 
Hoe meer mensen meedoen, 
hoe beter het beeld. De resulta-
ten van het onderzoek worden 
besproken met Lefi er, zodat we 
kunnen bekijken wat er op kor-
te-en lange termijn kan worden 
gedaan om geluidsoverlast zo-
veel mogelijk te beperken. 

De vragenlijst kunt u digitaal in-
vullen. Vanaf de eerste week van 
maart staat hij op onze website: 
www.huurdersfederatie.nl 

Heeft u vragen over de vragen-
lijst? Neem contact met ons op: 
Per e-mail: info@huurders-
federatie.nl of telefonisch op 
maandag, dinsdag en donderdag: 
0591-622226 

PROJECT FIT IN ZUID VAN SEBASTIAN KROEZEN

VAN DE HUURDERSFEDERATIE

Onlangs hebben de 3 win-
naars van de wijkverlichting 
wedstrijd die de Wijkvereni-
ging had uitgeschreven afge-
lopen november, hun prijs 
in ontvangst mogen nemen. 
De 3 winnaars zijn: het app 
kluppie van de Bruntingerbrink, 
mevr. A. Kemkes uit de Orvel-
terbrink en de familie Kroeze 
uit de Balingerbrink.

Elly Platel ging namens de Wijk-
vereniging op pad om de enve-
loppen met inhoud te overhan-
digen aan de winnaars. Uiteraard 
waren de winnaars blij verrast 
met deze prijs. Wellicht kan de 
rest van Bargeres aan het eind 
van dit jaar weer meedoen met 
het uitbundig versieren van 
onze wijk en meedingen naar de 
prijs voor de mooiste verlichting. 

KERSTVERLICHTING WEDSTRIJD
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Stukje voor de redactie Bargeres van de wijkkrant 
Project Fit in Zuid – Sebastian Kroezen 

 
Fit in Zuid – Gratis lifestyleprojecten in Zuid 
Mijn naam is Sebastian Kroezen en ik zit in mijn laatste jaar van mijn Hbo-opleiding 
Sportkunde op de Hanzehogeschool in Groningen. Dit schooljaar studeer ik af bij de 
gemeente Emmen op de afdeling Sport en Cultuur waar ik samenwerk met de 
buurtsupportcoaches van Emmen-Zuid.  
 
Op dit moment ben ik druk bezig met mijn project Fit in Zuid om de bewoners in de wijken 
Emmen-Zuid betrokken te krijgen bij positieve gezondheid van Machteld Huber en daarbij 
worden er gratis lifestyletrajecten aangeboden. Dit wordt in samenwerking gedaan met het 
Living Lab M&Gezond waar Hbo-studenten en Mbo-studenten en docenten van het Drenthe 
College (Sport en Bewegen) en andere partners zoals Sedna. 
 
De naam van het project Fit in Zuid zegt het dus al. Het project probeert mensen te actiever 
en vitaler te krijgen. Het project is bestemd voor alle inwoners uit de wijken: de Rietlanden, 
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gemaakt en aangeboden. Het traject bestaat uit een 0-meting, tussenmeting, een 
eindmeting en er zal 2 maanden nazorg worden geleverd. Het traject zal ongeveer 8 weken 
duren.  
 
Ben jij geïnspireerd geraakt en wil jij graag in deze tijd van corona, onder leiding van 
professionals, deelnemen aan een gratis lifestyletraject? Meld je dan nu aan! Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar dit e-mailadres: se.kroezen@st.hanze.nl 
 
Met sportieve groet, 
Sebastian Kroezen 
 

  
 
 
 

Stukje voor de redactie Bargeres van de wijkkrant 
Project Fit in Zuid – Sebastian Kroezen 

 
Fit in Zuid – Gratis lifestyleprojecten in Zuid 
Mijn naam is Sebastian Kroezen en ik zit in mijn laatste jaar van mijn Hbo-opleiding 
Sportkunde op de Hanzehogeschool in Groningen. Dit schooljaar studeer ik af bij de 
gemeente Emmen op de afdeling Sport en Cultuur waar ik samenwerk met de 
buurtsupportcoaches van Emmen-Zuid.  
 
Op dit moment ben ik druk bezig met mijn project Fit in Zuid om de bewoners in de wijken 
Emmen-Zuid betrokken te krijgen bij positieve gezondheid van Machteld Huber en daarbij 
worden er gratis lifestyletrajecten aangeboden. Dit wordt in samenwerking gedaan met het 
Living Lab M&Gezond waar Hbo-studenten en Mbo-studenten en docenten van het Drenthe 
College (Sport en Bewegen) en andere partners zoals Sedna. 
 
De naam van het project Fit in Zuid zegt het dus al. Het project probeert mensen te actiever 
en vitaler te krijgen. Het project is bestemd voor alle inwoners uit de wijken: de Rietlanden, 
Bargeres, de Delftlanden en Parc Sandur. Het project vindt daarom ook plaats in deze wijken. 
Fit in Zuid wordt gestart met een kennismakingsgesprek en er zal een vervolggesprek 
plaatsvinden in de Brinkenhoes in Bargeres. Waarbij er een lifestyletraject op maat wordt 
gemaakt en aangeboden. Het traject bestaat uit een 0-meting, tussenmeting, een 
eindmeting en er zal 2 maanden nazorg worden geleverd. Het traject zal ongeveer 8 weken 
duren.  
 
Ben jij geïnspireerd geraakt en wil jij graag in deze tijd van corona, onder leiding van 
professionals, deelnemen aan een gratis lifestyletraject? Meld je dan nu aan! Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar dit e-mailadres: se.kroezen@st.hanze.nl 
 
Met sportieve groet, 
Sebastian Kroezen 
 

  
 
 
 


