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VAN DE REDACTIE
Hier is de laatste editie voor de
zomervakantie. Het september
nummer verschijnt eind augustus,
en we hebben goede hoop dat
die weer gevuld zal zijn met aankondigingen van leuke activiteiten
en evenementen. Desalniettemin
staan er in deze editie toch ook
weer interessante artikelen en interviews die Loes Masseree hield
met o.a. mensen van de huurdersfederatie van LeFier en een Bargeres bewoner die in het buiten-

land gewoond en gewerkt heeft.
Ook vestigen we de aandacht op
het artikel van KNIP, en meldt de
Wijkvereniging verruimde openingstijden van het infopunt.
Wij van de redactie danken iedereen die een bijdrage heeft
geleverd om het wijknieuws van
interessante kopij te voorzien
en we doen bij deze meteen een
oproep. Heeft u leuke foto’s van
plekken in Bargeres; opmerkin-

gen, aanvullingen, ideeën; aankondigingen van activiteiten of iets
dergelijks, stuur uw mail naar
redactie@bargeres.com, dan nemen we contact met u op. Wij
doen een speciale oproep voor
ondernemers in de wijk. Wilt u
vertellen over uw bedrijf(je), laat
het ons weten. Een advertentie plaatsen op A6 formaat, kost
€ 50,--.
Speciale dank aan Jarno Woltman,

Daisy Medas en Noor Wijkniet
die regelmatig mooie foto’s insturen, en natuurlijk de bezorgers van het wijknieuws, die door
weer en wind (en zon) dit blad
elke maand weer bij u bezorgen.
Rest ons alle lezers een fijne vakantieperiode te wensen en tot
september!
Veel leesplezier, namens de redactie; Loes, Raymond,Vitalina en
Romilda

VAN DE WIJKVERENIGING
Zoals vorige editie in Wijknieuws aangekondigd draait de wijkvereniging vanaf 1 juni spreekuren.
Spreekuren Wijkvereniging Bargeres
dinsdag 13 juli van 19:00 tot 20:00 uur
dinsdag 27 juli van 19:00 tot 20:00 uur
Voor data in augustus en september houdt onze website bargeres.
com in de gaten.
Tijdens dit uurtje kunt u vragen stellen en opmerkingen plaatsen
aangaande de wijk Bargeres.
Wij zitten aan de Rolderbrink 98. Tot ziens.
Bestuur Wijkvereniging Bargeres
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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.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 8/2021
verschijnt eind augustus. Dinsdag 10
augustus is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

DE HUURDERSFEDERATIE VAN LEFIER
door Loes Masseree
Bij velen is het onduidelijk wie
en wat een Huurdersfederatie
is en doet. Daarom heb ik een
afspraak gemaakt met de heer
Wouda, één van de drie vrijwilligers van het bestuur van de
Huurdersfederatie LeFier en
de heer Pijnacker, consulent bij
LeFier. Eerst heb ik een gesprek
met de heer Wouda.
‘Waarom is er een huurdersfederatie?’ vraag ik hem.
‘De woningwet zegt dat iedere woningcorporatie (in de
gemeente Emmen zijn dat dus
LeFier, Domesta en Woonzorg)
verplicht is om een afvaardiging
van de huurders als gesprekspartner te nemen. De woningcorporaties en de gemeente
financieren de huurdersfederaties. Los van de woningcorporaties zijn er natuurlijk ook huizen
die particulier verhuurd worden
en dus geen huurdersfederatie
hebben. LeFier heeft ongeveer
10.000 woningen in de gemeente Emmen en daar komt redelijk
veel werk uit. Wij hebben vier
betaalde part time kantoor
kantoormedewerkers die iedere dag
de problemen van de huurders
proberen op te lossen.
Het bestuur van de Huurdersfederatie onderhoudt het contact
met het bestuur van, in dit geval,
LeFier. In die vergaderingen praten we over de huurverhoging,
over verduurzaming van de woningen, over nieuwbouwprojecten en over sloopprojecten, etc.
Om een voorbeeld te noemen,
foto’s door

de WOZ-waarde stijgt de laatste paar jaren fors en dat heeft
dus ook invloed op de huur.
Aan de ene kant proberen we
de echte kale huur naar beneden te krijgen, maar die wordt
weer omhooggetrokken door
die WOZ-waarde, waar je niets
aan kunt doen. Ook LeFier kan
dat niet.
Wij hebben ook jaren gepraat
over de krimp binnen de gemeente Emmen, minder groei
en minder mensen in de buitendorpen. Dat is nu een beetje stilgezet, want die krimp die men
voorspelde valt gelukkig nog wel
mee. Maar er is ook al die jaren
niet veel nieuw gebouwd. Nu
zeggen we dus: in plaats van dat
de bevolking iets naar beneden
gaat, stijgt hij weer. Dus slaan
wij op de trom en zeggen dat er
meer eengezinswoningen moeten komen, meer woningen voor
éénouder gezinnen en ook voor
mensen die ouder worden en
thuis (moeten) blijven wonen en
dus hulp en voorzieningen nodig
hebben, zodat bijvoorbeeld een
rolstoel naar binnen kan.
En dan hebben we nog de vragen vanuit de huurders die iets
willen en dan komen ze dus bij
de mensen van het kantoor terecht en bij de heer Pijnacker.
We nemen afscheid en met een
kopje koffie wacht ik op mijn
gesprek met de heer Pijnacker,
consulent van de Huurdersfederatie van LeFier.
‘Wat is uw taak als consulent,’

Noor WijkNiet

vraag ik de heer Pijnacker.
‘Als consulent kom ik op voor
de belangen van de individuele
huurder,’ antwoordt hij.
‘Stel, ik heb een probleem met
betrekking tot waar ik woon.
Hoe kan ik dan met jullie in
contact komen. Hoe kom ik te
weten dat jullie bestaan?’ vraag
ik hem.
‘Als nieuwe huurder krijg je een
boekje van LeFier,’ antwoordt
de heer Pijnacker, ‘met daarin de
folder van de Huurdersfederatie
‘Gefeliciteerd met uw nieuwe
woning.’ Maar als je die folder
niet hebt of bent vergeten dat
je hem ooit gekregen hebt, dan
wordt het moeilijk. Dan moet
je gaan zoeken op internet en
vragen aan vrienden en kennissen. Ik ben naast consultent ook
energie coach. Dat betekent dat
ik presentaties geef hoe je jaar
jaarlijks energie kan besparen. Dat
doe ik namens de Stichting Knip.
Tijdens die presentaties ontmoet ik natuurlijk ook huurders
van de verschillende woningcor
woningcorporaties die, als ze mij horen
over de Huurdersfederatie, vragen wat te doen als ze een klacht
hebben. Ik adviseer dan: Neem
altijd eerst contact op met de
verhuurder. Dat is de allereer
allereerste stap. Als je als huurder van
LeFier niet het gevoel hebt, dat
je serieus genomen wordt, dan
kan je contact opnemen met mij.
Ik luister naar je en maak een
verslag en dat leg ik neer bij LeFier. Daar heb ik afspraken mee
gemaakt en die afspraak is zo,
dat de medewerker van LeFier,
op het moment dat hij of zij de
klacht heeft gelezen en mij heeft
geantwoord, er een periode
gaat lopen van ongeveer twee
maanden. In die periode kijken
we naar het probleem en of we
het kunnen oplossen. Ik wil niet
dat zo’n periode eindeloos gaat
duren, dan wordt het een gebed
zonder eind. Het is niet zo, dat
binnen die twee maanden alles
opgelost kan worden. Voor een
aantal dingen kan dat niet. LeFier heeft ook te maken met
bedrijven die op dat moment
bijvoorbeeld geen tijd hebben.
Soms moeten er dingen ver
vervangen of gerepareerd worden
wat alleen na de winter kan ge-

beuren. Na twee maanden moet
je weten welke kant je opgaat
en anders ga je naar de Huur
Huurcommissie. De Huurcommissie
is een landelijk orgaan en helpt
huurders en verhuurders door
o.a. voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen
bij een conflict of indien nodig,
een uitspraak te doen over het
conflict, dat bindend is. Dat kost
eenmalig € 25,--, De woningbouwvereniging moet een paar
honderd euro betalen. Uiteindelijk komt er een uitslag en op
het moment dat je je zaak hebt
gewonnen geeft de Huurcommissie je een huurkorting, dat
kan wel 30 tot 40 procent zijn,
net zo lang tot het probleem is
opgelost en als je de zaak wint,
krijg je je € 25,-- terug. Er is ook
nog een mogelijkheid om naar
de Geschillencommissie te gaan.
De Geschillencommissie is een
commissie waarin huurdersor
huurdersorganisaties zitten maar ook woningcorporaties. Dat kost niets.
En die zou je misschien eerst
kunnen gebruiken voor je naar
de Huurcommissie gaat.
We leven in een tijd dat we
energie moeten besparen. LeFier is ook bezig met een aantal woningen te verduurzamen.
Dan heb je het over dubbele
beglazing, een nieuwe keuken,
badkamer of zonnepanelen. Als
consulent ben ik bij de start van
zo’n project nauw betrokken. In
overleg met de bewoners probeer ik een bewonerscommissie
op te richten waar een aantal
huurders in zitten. Die huurders
zijn dan de oren en ogen van
de bewoners. Ik ben daar dan
voorzitter van en samen gaan
we in overleg met LeFier en de
aannemer kijken: hoe gaat het
proces? Het voordeel van een
bewonerscommissie is dat LeFier, volgens de Overlegwet, ver
verplicht is om te luisteren en je als
individu sterker staat richting de
verhuurder en je als gesprekspartner serieus wordt genomen.
Informatie over de Huurdersfederatie kunt u hieronder vinden.
info@huurdersfederatie.nl
www.huurdersgederatie.nl
Facebook.com/Huurdersfederatie,
0591-622226, Dingspellaan 173,
7824 GH Emmen

INTERVIEW MET KLAAS JAN SCHRAM
Als ik binnenstap bij de familie
Schram, staat er een klein meisje
voor mij en zegt: ‘Schoenen uit.’
Nu heb ik in Turkije gewoond
en daar doet iedereen altijd de
schoenen uit als je bij iemand binnenkomt. Dus ik doe keurig mijn
schoenen uit. De familie is laat en
Klaas Jan heeft pizza gebakken
voor de kinderen. Zijn vrouw
Ivy komt uit Indonesië, het is
Ramadan en zij is aan het vasten.
Ik vraag aan Klaas Jan hoe hij in
Indonesië terecht kwam.
‘In 2012 ging ik op vakantie naar
Indonesië om een vriend te bezoeken die werkte in Bandung
op Java. Ik had niets te doen op
dat moment en dacht ik ga daar
maar eens kijken. Ik heb Ivy voor
het eerst gezien op de luchthaven waar zij werkte in de coffeeshop. We hadden toen geen
contact of zo. Een jaar later, ik
was zelfstandig keukenmonteur
op dat moment sloot mijn op-

drachtgever zijn winkel en had
ik haast geen werk meer. Ik was
vrijgezel geworden en woonde
in een veel te groot huis. Ik dacht
ik ga eens kijken hoe het op Java
is.Vakantie is prachtig, maar daar
wonen is natuurlijk wel wat anders. Ik heb daar drie, vier weken
rondgereisd en die toch wel hele
bijzondere cultuur en de eigenschappen eens goed bekeken
en toen dacht ik: ik denk dat ik
dit wel kan. Ik ben gaan kijken of
ze niet ergens een expat nodig
hadden. Mijn vriend was projectmanager bij een Nederlandse
tapijtenfabriek in Indonesië, die
daar grote projecten als kantoren, stoffeerden. Hij raakte daar
zijn baan kwijt en wilde eigenlijk wel voor zichzelf beginnen.
Samen zijn wij een sourcing bedrijf, gespecialiseerd in het zoeken van nieuwe producten voor
importeurs in Europa/Amerika/
Australië, of het zoeken van

STICHTING KNIP HELPT U GRATIS!

Aan het einde van de maand heb
ik altijd nog een stukje maand
over. Deze uitspraak komt van
de poster van Loesje en hing ik
in de begin jaren tachtig aan de
muur van het kantoor waar ik
werkte, om mij eraan te herinneren dat ik soms aan het einde
van de maand geen of te weinig
geld meer had.
Wie heeft er niet eens te kampen met een tekort aan het einde van de maand? Maar wat als
dit structureel is, wat als er omstandigheden in uw leven zijn geweest of nog zijn en u altijd aan
het eind van de maand niet meer
weet, hoe rond te komen. Of
altijd rood staat. Gelukkig is er
licht aan de horizon in de vorm
van Stichting KNIP.
Stichting KNIP houdt zich bezig
met activiteiten die de financiele zelfredzaamheid van mensen stimuleert. Dat doen ze in
de vorm van budgettrainingen,
-coaching, e-learning, geldlessen
en andere activiteiten waarmee
ze het bewustzijn willen vergroten. Ook zie je Stichting KNIP
regelmatig op markten, beurzen en scholen. Overal waar ze
de mensen kunnen informeren
over het voorkomen van schulden, kun je hen tegenkomen!
Maar ik hoor u al zeggen: Daar heb

door Loes Masseree
geschikte fabrikanten voor gezochte producten. Tevens deden
wij de controles van prototypen,
productie en documenten. Als
laatste de eindcontroles wanneer de productie klaar was en
de verlading in de containers
ging. Uiteindelijk ging dat niet
goed en was het vinden van een
baan met toekomst moeilijk. Al
was het oorspronkelijk en ook
door Klaas Jan beloofd aan de
familie van Ivy toen hij met haar
trouwde, om niet naar Nederland te vertrekken, hebben ze
uiteindelijk, ook voor de kinde-

ren, die ondertussen vier en tien
zijn, gekozen voor een betere
toekomst in Nederland. Dat was
een moeilijke en heel verdrietige tijd voor de familie van Ivy. In
Nederland moest Klaas Jan natuurlijk weer een baan vinden.
Hij is nu terug bij de keukens en
is vestigingseigenaar van Grando
Keukens in Emmen.
Ik neem afscheid van Ivy en Klaas
Jan en als ik naar de voordeur
loop, staat hun dochtertje keurig
met mijn schoenen in de hand
mij op te wachten.

door Loes Masseree

ik dus geen geld voor! Stichting
KNIP helpt u met onderstaande cursussen geheel GRATIS.
E-learning
Wat hebben studeren, op jezelf wonen, verhuizen, werken,
werkloos worden, samenwonen/trouwen, kinderen krijgen,
uit elkaar gaan, pensionering en
overlijden met elkaar gemeen?
Ze hebben effect op je persoonlijke financiële situatie.Tijd om je
financiële huishoudboekje (opnieuw) op orde te maken dus!
De nieuwe e-learning van Stichting Knip gaat jou helpen om
meer inzicht te krijgen in jouw
financiën. Overzicht: Zeg eens
eerlijk: heb jij een goed overzicht
van alle inkomsten en uitgaven?
Budgetcoaching
In onze budgettrainingen sturen
we de cursisten aan op zelfredzaamheid, leren om vooruit
te kijken en te plannen. Na het
volgen van de training heeft de
deelnemer (meer) inzicht in de
financiële situatie. Verder weet
hij/zij welke toeslagen er zijn,
waar hij/zij recht op heeft, weet
de deelnemer waar aanvullende
informatie gevonden kan worden
en hoe je deze regelingen kan
aanvragen.

Budgettraining
Elk financieel huishoudboekje is uniek. De budgettraining
van Stichting Knip is gericht
op het inzichtelijk maken van
wat de (verwachte-) inkomsten en uitgaven zijn. Door gebruik te maken van praktisch
trainingsmateriaal,
worden
de trainingen gegeven waaraan iedereen kan deelnemen.
Tijdens de trainingen hoeft er
niets over de persoonlijke financiële situatie verteld te worden.
Door middel van allerlei voorbeelden, haal je zelf eruit wat
persoonlijk van toepassing is of
wat je kunt.
Geldlessen
Samen met de gemeente Emmen vindt Stichting KNIP het
belangrijk dat kinderen en jongeren in een vroeg stadium bewust worden van de waarde
van geld en hiermee leren omgaan. Daarom wijzen we scholen op de mogelijkheid van het
verzorgen van geldlessen voor
leerlingen op school. Aan de
lessen zijn geen kosten verbonden; de lessen worden door de
gemeente Emmen aangeboden.
Alle geldlessen zijn afgestemd
op de leeftijd van het kind of de
jongere.

Workshops
Een avond, middag of een paar
uurtjes, samen met een groep
gelijkgestemden de wereld van
budgetteren en besparen induiken? Of als club, klas, vereniging
of groep collega’s behoefte aan
een presentatie over geld, sparen en financieel inzicht? Stichting KNIP doet het! Wij verzorgen regelmatig workshops,
interactieve
lezingen
en/of
presentaties op maat. Dat kan
bijvoorbeeld gaan over hoe te
besparen op je uitgaven, budgetteren en plannen of het maken
van een financiële jaarplanning.
Aarzel niet om op onderstaande website verder te lezen hoe
u zich kunt aanmelden en wat
de cursussen nog voor u kunnen betekenen en nogmaals alle
cursussen zijn gratis en worden
door de Gemeente, Domesta
en Lefier betaald. In Bargeres
beginnen de cursussen na de zomer in de week 35 (laatste week
augustus en begin september).
Meer informatie nodig?
Heb je een vraag over de stichting en over de training neem
dan contact met ons op.
Marga Plas marga@stichtingknip.nl of meldt u aan en aarzel
niet! www.stichtingknip.nl/

VAN DE ONDERNEMER: LE BARON, HERENKAPPER
Ik heb een afspraak bij Le Baron, de nieuwe herenkapper
sinds een maand of twee. Hij is
gevestigd in het winkelcentrum
van Bargeres, in de ruimte waar
eerst het Infopunt van de Wijkvereniging zat. Ik ben er niet
om mijn haar te laten knippen,
maar om de nieuwe eigenaar te
ontmoeten en te interviewen.
Iemand van het bestuur van
de Wijkvereniging attendeerde
mij op deze nieuwe zaak. Haar
kleinzoon laat zich daar ook
knippen en zij waren vol lof.
De Syrische Majd Joussef
scheert net het haar van een
jongeman. Het is een modern

kapsel, hoop opgeschoren. Dat
is mode en ik snap dat, want liepen mijn vrienden in mijn hippiejaren niet allemaal met lang
haar tot op hun schouders en
met snor en soms baard? Dus
mij is qua mode, niets vreemd.
Majds’ vriend, die meer tijd
heeft en goed Nederlands
spreekt vertelt:
‘Majd is ongeveer zes jaar geleden, samen met zijn vrouw, met
achterlating van hun ouders en
familie, uit het door oorlog geteisterde Syrië gevlucht. Eerst
naar Turkije, dat was het makkelijkste. Maar daarna moesten
ze op een boot vol vluchtelingen naar Griekenland. Dat was
heel gevaarlijk en moeilijk. Vanuit Griekenland is hij samen met
zijn vrouw, te voet, door vier of
vijf landen gelopen om uiteindelijk in Nederland terecht te
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komen.’
Op mijn vraag of Majd al kapper
was in Syrië, beaamt zijn vriend
dat: ‘Hij heeft ook in Emmen en
in Assen stage gelopen.’
Ik kijk naar Majd die alle aandacht voor zijn klant heeft en
stel mij dat voor. Te voet door
landen lopen op weg naar een
veilige plek. Met achterlating van
alles wat je kent en je familie.
Hoeveel kracht moet je hebben
om na alle ontberingen uiteindelijk de mogelijkheid te zoeken
én te vinden om in een vreemd
land voor jezelf te beginnen. Het
is een mooie kapperszaak, veel
zwarte en gouden bekleding
en het voelt er goed en vriendelijk. De klant in de stoel zegt
lachend dat Majd een hele goeie
kapper is. Dat geloof ik direct.
Ik kan niets dan bewondering
voor Majd hebben, die net tot

grote vreugde, vader is geworden. Ik wens hem en zijn gezin
in ieder geval heel veel geluk en
een mooie toekomst en veel
succes met de nieuwe zaak.

NIEUWS VAN DE BLEERINCK!

OOIEVAARSJONG TE ZIEN

In
Woonzorglocatie
De
Bleerinck is op 1 juni jl. een ‘nieuwe’ maar al bekende afdeling
geopend, genaamd Loohoogte.
Loohoogte biedt plaats aan 30
bewoners. Op de Loohoogte
zal plaats zijn voor hoog complexe zorg, crisissituaties en
voor bewoners die wachten op
een zorgplek die past bij hun
wensen en voorkeuren. In De
Bleerinck wonen ouderen met
een vorm van dementie. Daarnaast biedt de locatie ruimte
voor tijdelijk verblijf aan.
Bij het binnenlopen van de
Bleerinck heeft het niet de sfeer
van een verpleeghuis, maar eerder van een dorpskern, met een
kleine supermarkt, een kapsa-

Onderstaande foto’s kregen wij van wijkbewoonster Lia. Ze liet weten dat je de ooievaarsjongen al kunt zien.

lon, een café, een bloemenwinkeltje en een binnentuin. De
hele week worden er diverse
activiteiten aangeboden, zowel
in verenigingsverband als individueel. Ook voor mensen die
tijdelijk in De Bleerinck wonen,
zijn alle voorzieningen en activiteiten beschikbaar.
Natuurlijk zijn we altijd op zoek
naar mensen die op één of andere manier vrijwilligerswerk
willen verrichten, er is van alles
mogelijk en dankbaarder werk
is er bijna niet! Mocht u hier
belangstelling voor hebben kunt
u zich melden bij de vrijwilligers coördinator Ida Hidding:
ihidding@tangenborgh.nl of via
telefoonnummer 0591-681616

NIEUWS VAN HET BRINKENHOES
De maatregelen zijn versoepeld
en het Brinkenhoes is weer beperkt open. Maandag t/m donderdag van 12.00 tot 16.30 uur
en vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur. Met de kennis van nu gaan
wij er vanuit dat alle activiteiten
in september weer kunnen star-

ten. Wij wensen iedereen een
mooie zomervakantie en graag
tot september.
Mocht je vragen of meer
informatie willen, bel of mail ons
(e-mail info@brinkenhoes.nl).

