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VAN DE REDACTIE
Met de zomer in aantocht maken
we in mei deze juni editie. Hierin
kunt u o.a. een interview lezen
met een ondernemer in de wijk.
Er is nieuws van het bestuur van
de wijkvereniging, van de Zonnebloem, De Bleerinck en we ontvingen een oproep van de Tennisclub Bargeres.

In onze vorige editie plaatsten we
een oproep om mensen te vinden,
die willen vertellen over hun ervaringen met het wonen en werken
in het buitenland. Daar is goed gehoor aan gegeven. Het resultaat
leest u in deze en onze volgende
editie. Wilt u ook met uw verhaal in het wijknieuws? Meldt dit

dan via redactie@bargeres.com.
Het juli nummer zal de laatste zijn
voor onze zomerstop en we hopen dat we met uw bijdrage, het
septembernummer weer kunnen
samenstellen.
Hebt u opmerkingen, suggesties,

ideeën, vragen, foto’s, oproepen
of aankondigingen van bijv. activiteiten, laat het ons weten, wij
kunnen hier wellicht melding van
maken in een volgende editie.
Alvast bedankt en veel leesplezier,
De redactie: Loes, Raymond,Vitalina en Romilda.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Afvalproblematiek
Wij hebben als bestuur een brief
naar het College van B&W van
de Gemeente Emmen gestuurd
over het aanhouden van het
dumpen van afval naast de on-

dergrondse vuilcontainers met
name, in het winkelcentrum. Dit
is, op z’n zachts gezegd, al lange
tijd een doorn in ons oog.
Wij vragen het college om
actiever op te treden tegen

mensen die hun afval naast de
container zetten en actiever te
monitoren om te voorkomen
dat de containers overvol raken.
Als laatste vragen wij om wat de
mogelijkheden zijn om deze illegale afvaldumping tegen te gaan.
Zodra wij antwoord hebben
kunt u het lezen in Wijknieuws.
Infopunt Bargeres weer
open
U kent het Infopunt als de plek
om je vraag te stellen over zorg,
groenbeheer, speeltoestellen, of
wat er ook in jouw buurt speelt.
Wij vinden het tijd dat u weer
fysiek bij ons terecht kan. Dus

vanaf 1 juni zijn wij weer open.
Wij hebben gekozen voor een
andere opzet dan wat u van
ons gewend bent. Elke dinsdag
van elke even week, houden wij
spreekuur van 19:00 tot 20:00
uur. Twee bestuursleden zitten
dan klaar om u te ontvangen en
te horen wat uw vraag, klacht of
idee is.
Schema spreekuur juni/juli:
Dinsdag 1 juni, 15 juni en 29 juni
Dinsdag 13 juli en 27 juli
Tot ziens aan de Rolderbrink 98.
Bestuur Wijkvereniging
Bargeres

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Bestuur Wijkvereniging:
Jaap
Bakker
(voorzitter@bargeres.com),
Mia Stulen (penningmeester), Wies Goudriaan,
Elly Platèl, Greetje Lahuis.
Redactie Wijknieuws: Romilda Wijkniet,
Loes Masseree, Vitalina Bondar-Folkers
en Raymond Waninge.

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 7/2021
verschijnt eind juni. Dinsdag 8 juni
is de uiterste inleverdatum voor kopij.
Mail
naar
redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

INTERVIEW MET ALIDA SPIJK
door Loes Masseree
Na een oproep in het Wijknieuws reageerde er een aantal
mensen. Hier het eerste interview van Alida Spijk.
Alida was bijna negentien toen
ze in begin jaren zeventig van
de vorige eeuw, vanwege het
werk van haar man, naar het
buitenland verhuisde. Dat was
een heel avontuur. Ik vraag haar
of ze een avontuurlijk karakter
had.
Ze antwoordt: ‘Nee, helemaal
niet. Ik ging gewoon met mijn
man mee, want dat deed onze
generatie in die tijd. Ik vond
het wel opwindend. De eerste
plaats waar we naar verhuisden
was Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Het was toen
een heel klein plaatsje. Er waren
geen andere Nederlanders en

ik kwam bepaald niet in een gespreid bedje. Het hoofdkantoor
zat in Dubai en toen wij met het
vliegtuig aankwamen zei onze
contactpersoon van het hoofdkantoor: ‘Je moet daar en daar
een taxi nemen en dan neem je
die en die afslag en dan is het
nog ongeveer 180 km en daar is
een hotel. We geloven dat daar
een huis is, maar we weten het
niet zeker.’ Nou ja, de volgende
dag kwam er iemand van de fabriek waar mijn man ging werken en moest hij gelijk mee en
ik bleef achter in het hotel. Een
uur later was er geen stroom
meer, want dat gebeurde om
de haverklap. De volgende dag
ging ik ook mee. Daar stond een
huisje dat half opslagplaats voor
de turbine en half woning was.
Dus het was bepaald geen luxe,
maar wel heel spannend.’
‘Wat deed je de hele dag zo alleen,’ vraag ik haar. ‘Er was in die
tijd geen internet en even naar
Holland bellen was natuurlijk
heel duur?’
‘Ik schreef op een ouderwetse
typemachine,’ antwoordt Alida
en ik had een hond en kippen
en een tuin en daar vermaakte ik mij mee. Ik naaide mijn
eigen kleren en ik zwom heel
graag. En er moest natuurlijk gekookt worden en dat was niet
van, even naar de winkel om
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boemboe te halen om een rijst
tafel te koken want kant en klare kruiden waren er niet. De
keuken was ook niet veel, de
kakkerlakken liepen overal.’ Ze
wijst tussen duim en wijsvinger
zo’n 10 centimeter aan, hoe
groot ze waren. ‘Maar als mijn
man op een vrijdag vrij was, dan
gingen we de woestijn in, dat
was pionieren zonder gids en
heel spannend.’
Ik vraag haar of het niet moeilijk
was om vanuit onze cultuur in
een mohammedaanse cultuur te
komen.
‘Ik zal je eens wat leuks vertellen,’ antwoord ze. ‘Het was een
heel klein bedrijfje waar mijn
man voor werkte, wij wisten
echt niets, ik was negentien en
liep daar in een mini-jurk met
open rug. Maar ik heb daar in de
begin jaren nooit problemen gehad. Dat veranderde later. Toen
we daar weggingen werden
we wel agressiever behandeld.
Niet door de oudere generatie, maar wel door de jongere
generatie. Daarna heeft mijn
man voor Shell gewerkt en zijn
we naar Qatar gezonden. Daar
hebben we zes jaar gewoond en
zijn onze drie kinderen geboren. Na die zes jaar werd mijn
man overgeplaatst naar Oman.
Daar was het heel ﬁjn en ik was
zwemjuf en kon daar zwemles
geven. ’s Ochtends de kinderen
naar school brengen en de jongste mee naar zwemles. In Qatar
en Oman woonde we op een
gesloten compound waar alle
werknemers van Shell woonden. Dat was ook heel gezellig,
maar niet te vergelijken met de

eerste jaren in Al Ain.
Toen de oudste naar de middelbare school moest zijn we terug
naar Nederland gegaan. Ik wilde
niet dat de kinderen naar kostschool moesten. De kinderen
hebben het wel redelijk moeilijk
gehad na het leven in het buitenland. We hebben dus al met al
vijftien jaar in Azië gewoond. Terug in Nederland woonden we
in Schiedam. Toen de kinderen
allemaal volwassen waren en
het huis uit, zei iemand tegen mij:
Waarom ga je niet weer met
je man mee? Maar mijn man
werkte toen in Syrië en daar
kon ik niet mee. Hij werkte ook
28 dagen op en 28 dag af, dus
dan kwam hij weer thuis en na
die 28 dagen ging hij weer terug
naar Syrië. Uiteindelijk besloten
we om naar Spanje te gaan, na
de belofte van mijn man om na
een jaar te stoppen. Maar dat
gebeurde niet. We hebben daar
een prachtig huis in het buitengebied gebouwd, waar ik met
heel veel liefde en plezier in een
dierenasiel werkte, maar toen
onze oudste dochter zwanger
was, begon het te kriebelen. Ik
heb me nooit helemaal thuis gevoeld in Spanje en na rijp beraad
besloten we terug naar Nederland te gaan.’
We nemen afscheid en Alida
zegt: een mooi huis is niet altijd
een thuis. Ze heeft een bewogen leven gehad waar ze met
haar man met plezier op terugkijkt en zijn nu heel gelukkig
met hun drie Spaanse honden
en alle kinderen en kleinkinderen in de Bargeres.

INTERVIEW MET CLARINA VENEMA
door Loes Masseree
Als ik bij Clarina binnenstap in
de gezellige huiskamer, zie ik
wel dat er nog een aantal dozen uitgepakt moeten worden.
Clarina is met haar twee kinderen nog maar net in Nederland
terug.
‘Twaalf jaar geleden was ik op
wintersport in Oostenrijk, Tirol. Daar leerde ik een Tiroler
kennen en werd verliefd. Hij
heeft daar een hotel. Ik ben van
beroep sportlerares en hij had
iemand nodig voor het hotel,
voor de animatie, bediening en
eigenlijk voor alles. Dus het was
zogezegd perfect. Ik ben bij hem
ingetrokken en had ook gelijk
werk,’ lacht ze.
‘Gelijk erbij ingetrokken?’ vraag
ik. Want diep in mijn hart kan ik
dat wel begrijpen als je verliefd
bent.
Ze grijnst: ‘Nee, na een maand
of vier. Heen en weer reizen van
Oostenrijk naar Nederland en
weer terug, is geen doen. Ik heb
mijn baan opgezegd een ben er
heen gegaan. Zonder verwachtingen maar wel heel spannend.
Maar ja, ik kwam natuurlijk wel
in een gespreid bedje. We hadden ook veel Nederlandse gas-

ten dus dat was ideaal, de taal
was geen probleem en voor de
Nederlandse gasten was het
ook ﬁjn om in het Nederlands
begroet te worden. Dus van het
begin af aan paste het gewoon.
We kregen twee kinderen, maar
na zeven jaar zijn we toch uit elkaar gegaan. Ik ben in dezelfde
stad blijven wonen. Maar toen ik
onder de echte Tirolers kwam
wonen, was dat heel anders. Het
was niet eenvoudig. De mentaliteit lag mij niet. Ik ben te open
en te makkelijk en dat paste gewoon niet.’
‘Kon je wel snel werk vinden?’
vraag ik haar.
‘Jawel,’ antwoordt ze, ‘Ik wilde eigenlijk graag weer op een
school werken, zoals ik in Nederland deed, maar mijn diploma geldt niet in Oostenrijk. In
Oostenrijk moet je in twee vakken lesgeven. Dus dat betekende
dat ik weer vijf jaar moest studeren en dat vond ik te moeilijk
met twee kinderen. Ik heb nog
op een sportschool als trainer
gewerkt, maar dat betaalde heel
slecht en toen iemand vroeg of
ik in haar caféhuis wilde werken
en ik het dubbele betaalt kreeg
was dat ideaal. Het caféhuis ging
’s ochtends om negen uur open
en ik werkte tot vijf uur. Dat
was heel ﬁjn met het oog op
de kinderen. Ik leerde daar een
Nederlandse vrouw kennen,
die werkte in Alpbach een heel
toeristisch dorpje, bekend van
bloemen en historische boerderijen. Zij zochten iemand voor
hun sportzaak. Zij verkochten
kleding en verhuurde skies en

ZOMERLIDMAATSCHAP BIJ TENNISCLUBBARGERES
TCB biedt ook dit jaar weer
de mogelijkheid om voor
een klein bedrag kennis te
maken met tennis, de tweede sport van Nederland.
Voor € 45,00 kun je vanaf nu tot
1 oktober 2021 iedere dag en
ieder moment gebruik maken
van hun banen.
Ook tennislessen nemen kan uiteraard. Op de site van TCbargeres (TCBargeres.nl/zomerchallenge) kun je alle info en het

het inschrijfform vinden.
Bestuur, vrijwilligers en leden
van TCBargeres hebben er veel
zin in om jou te laten kennismaken met de leukste club van
Drenthe!
Tot ziens aan de Brinkenhalte
10A.
PS. Natuurlijk neemt TCB nog
steeds alle corona maatregelen
in acht; gelukkig kan tennissen
veilig.

werkten ook samen met een
hotel. Dus toen ben ik daar
heen gegaan. Het was op zich
wel heel leuk maar toch niet uitdagend genoeg voor mij. Waar
ik mij helemaal niet bewust
van was, was dat ik ziek was. Ik
kreeg de diagnose melanoom
en ben gestopt met werken,
want ik moest geopereerd worden. Daarna volgde bestralingen
en immuuntherapie. Dat heeft
een jaar geduurd. Ik heb van die
tijd best genoten, omdat ik ook
veel tijd met de kinderen kon
doorbrengen. Dit jaar heb ik de
laatste immuuntherapie gehad
en alles is goed gegaan en ik ben
nu helemaal gezond verklaard.
Uiteindelijk besliste Clarina om
terug naar Nederland te gaan.
Ze zegt: ‘Ik heb altijd een beetje
heimwee naar Nederland gehad.
En in goed overleg met de vader
van mijn kinderen, heb ik besloten om terug te gaan.’
Clarina heeft inmiddels een
Duitse partner die nu op zoek
is naar een baan in de buurt
van de Duitse grens en daarom leek Emmen haar de beste
plaats. ‘Bargeres ligt in een hele
mooie omgeving en er zijn hier
veel scholen. De kinderen gaan
naar een leuke school hier en

zijn ook heel tevreden,’ zegt ze.
Clarina wil heel graag weer
werken en heeft zich inmiddels
opgegeven bij DAAN, een detacheringsbureau. Zij adviseerden
haar om zich om te scholen tot
lerares Duits. Ze heeft tenslotte
al een docentenopleiding en kan
werken en leren tegelijk.
Ik neem bijna afscheid van haar
en vraag haar of ze nog een
leuke anekdote voor de lezers
hebben. ‘Ja hoor,’ antwoordt
Clarina. ‘Toen ik in Tirol woonde vroeg iemand aan mij of ik
Römisch Katholisch was, waarop ik antwoordde: Nein Ich bin
unglaublich.’
In de auto terug naar huis, schiet
ik weer in de lach. Die Clarina is
echt ongelooﬂijk.

EEN COLLAGE VAN DE OOIEVAARS

door Anja Bakker

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Dit is ons laatste berichtje voor
de zomervakantie. Nog steeds
kunnen we niets organiseren
in verband met Corona. We
hopen nu toch echt dat we na
de vakanties (dus waarschijnlijk vanaf september) weer wat
kunnen doen. Laten we met

elkaar zorgen dat we gezond
blijven en de Corona eronder
krijgen! Ons volgende bericht in
het Wijknieuws komt pas over
een paar maanden. Voor informatie of andere vragen kunt u
de bekende nummers bellen.
We wensen u allen een ﬁjne en

mooie zomer toe.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger bij de Zonnebloem,
neem dan gerust contact op
met Melanie Schievink, tel.nr.
06-48356082 of Geb Bril, tel.nr.
632106.

Een hartelijke groet van de vrijwilligers van De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/deel
Bargermeer.

uit de tuin te kunnen halen, of
lekker tussen de bloemetjes van
het mooie weer te genieten.
Onze bewoners gaan hier heel
veel plezier van krijgen! Dit jaar
gaan we de werkzaamheden
verrichten met onze eigen trouwe vrijwilligers zodat Corona
buiten de deur blijft. We gaan er
van uit dat we volgend jaar weer
een beroep op onze buren kunnen doen voor een gezellige dag
met elkaar in de tuin werken in

het kader van NL-DOET. Deze
goeie gewoonte willen we er
wel graag in houden!

luisterend oor is voor iedereen
belangrijk.Wanneer u geïnteresseerd bent of meer wilt weten
over mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de Bleerinck,
stuur dan even een mailtje naar
ihidding@tangenborgh.nl, dan
neem ik contact met u op.

VAN DE BLEERINCK
Dit jaar gaat de landelijke vrijwilligers dag van het Oranjefonds NL-DOET gelukkig wel
door, deze keer niet half maart
maar eind mei.
In de Bleerinck gaan we op 28
mei alle terrassen die bij de
huiskamers horen in de zomerbloeiers zetten en zorgen we
ervoor dat onze moestafels er
weer mooi bij staan. Heerlijk
om binnenkort zo een krop sla

Gelukkig wordt de situatie
steeds soepeler en durven mensen weer de stap te maken om
zich te melden als vrijwilliger in
de Bleerinck. Wij kunnen deze
hulp heel goed gebruiken, vooral in de ochtenduren. Een goed
begin van de dag met aandacht
voor de kleine dingen, als een

Ida Hidding, coördinator vrijwilligerswerk in de Bleerinck.

VAN DE ONDERNEMER
door Loes Masseree
Ik ga buiten spelen
Als ik bij Karlien Obispo binnenstap rennen er drie kinderen om mee heen, die
onmiddellijk door moeder gesommeerd worden om buiten
te gaan spelen. Ik ben hier om
meer te willen weten over het
project dat Karlien met behulp
van haar man heeft gestart. Hoe
komt zij erbij om een webwinkel te beginnen met speelgoed?
En bij mij kwam de vraag ook
op. Hoe doe je zoiets?
‘Het was het begin van Corona
en de winkels waren gesloten
en de kinderen gingen niet naar
school,’ antwoordt Karlien.
‘Mijn man en ik kwamen er al
snel achter, dat wij veel te weinig buitenspeelgoed voor ze
hadden. En na wat zoeken op
het internet besloten wij om
zelf een webwinkel voor buitenspeelgoed te ontwerpen, dat is
voor ons niet moeilijk, wij zijn

beiden IT’ers. Wij wilden met
name buitenspeelgoed verkopen, zodat kinderen ook gestimuleerd worden om buiten te
spelen. Wij zijn op zoek gegaan
naar leveranciers die werken
met drop shipment. Drop shipment is een handeling waarbij
de klant op mijn website een
bestelling doet, maar het speelgoed direct via de leverancier
geleverd krijgt. Het handige
hiervan is dat de klant sneller
zijn product in huis heeft en de
garantie en retours gewoon via
de leverancier lopen. Ik hoef
dus niet het probleem te beoordelen. Er moet altijd wel
bij mij aangegeven worden dat
er iets mis is met het artikel.
Misschien wil de klant het gekochte retourneren, dus dan
moeten ze geld terugkrijgen
en dat loopt wel via mij. Maar
de garantiebepalingen zijn van
de leverancier. We hebben een
aantal leveranciers gevonden
die in Nederland gevestigd
zijn, dus wij werken alleen met
Nederlandse leveranciers, het
speelgoed is goedgekeurd door
de Nederlandse wetgeving
en door de EU. De klant kan
via Ideal betalen en zien ook
de verzendkosten. Levering is
binnen 1 à 2 werkdagen. Het

speelgoed is voor kinderen
van 0 – 12 jaar, maar sinds kort
hebben wij ook de spellen van
Nintendo, de Xbox en Playstation op onze webwinkel en die
zijn tot de leeftijd van 18 jaar.
Ook sportartikelen, nodig voor
basketbal, tennis en hockey zijn
te bestellen. Na een paar dagen
doe ik een follow up om te weten hoe de ervaringen van de
klanten zijn en vraag ik hen of
ze een review op de webwinkel
willen zetten. Als ze dat doen,
krijgen ze een code en bij de
volgende bestelling 10% korting. Wij hebben Whatsapp for
business aangezet en zo kun-

nen de klanten mij direct via
Whatsapp bereiken. Mijn nummer staat op de website en als
ze dat nummer in hun eigen
Whatsapp toevoegen, kunnen
ze mij direct een vraag stellen.
En op de website zelf kan men
ook met mij chatten.’
Ik zit tegen over een hele professionele vrouw die zeer beslagen ten ijs komt, mede door
haar cursus Online marketing.
Ik wens haar heel veel succes en heb het gevoel dat
als ik iets voor mijn achterkleinkind wil kopen, zeker naar hun webwinkel ga.
www.ikgabuitenspelen.nl

