Nummer 9

Oktober
2021
VAN DE REDACTIE
Het oktobernummer staat weer
vol met -herfst- foto’s, aankondigingen, oproepen, een interview
van Loes en informatie van de
Wijkvereniging.
Op de redactie kwam een vraag
binnen van een wijkbewoonster
die zich afvroeg met welk papier

en op welke manier dit wijknieuws gedrukt wordt.
We hebben het uitgezocht, en dit
is het antwoord: Het wijknieuws
wordt gedrukt met papier met
een FCS keurmerk. Dit houdt in
dat het papier natuurlijk en gerecycled geproduceerd is. Drukkers
inkten zijn niet schadelijk voor

mens en natuur. De meeste drukkers hebben een UV droger ipv
chemicaliën voor het drogingsproces. Dit ‘krantje’ kan dus gerust bij het oud papier om weer
gebruikt te worden.
Hebt u vragen, opmerkingen,
ideeën, aankondigingen van activi-

teiten in Bargeres, of leuke foto’s,
stuur ze gerust naar redactie@
bargeres.com.
Wij van de redactie wensen u
weer veel leesplezier,
Raymond, Loes,Vitalina
en Romilda

VAN DE BESTUURSTAFEL
Erkend Overlegpartner (EOP) wat houdt dat in?
Wijkvereniging Bargeres is de ofﬁciële vereniging van bewoners van de wijk Bargeres.
De wijkvereniging werkt samen met andere
organisaties in de wijk samen aan een optimaal leefklimaat in de wijk en is een Erkende
Overleg Partner (EOP) van de gemeente Emmen. Dit betekent dat wij de ofﬁciële vertegenwoordiging van bewoners zijn.
Als wijkvereniging zien we onszelf niet als
‘vertegenwoordigers’ van de wijk, maar als
schakel tussen bewoners en gemeente/organisaties en als procesbewaker. We weten

Kom jij ons bestuur versterken
- je leert nieuwe mensen kennen
- je krijgt informatie over ontwikkelingen in de omgeving
- je kunt meedenken over deze ontwikkelingen

Het bestuur van
Wijkvereniging Bargeres
zoekt enthousiaste mensen die
eens per maand met ons willen
vergaderen over zaken die voor
de wijk belangrijk zijn

Interesse?
Wil je meer weten?
Een of twee keer proef meedraaien?
We horen het graag
voorzitter@bargeres.com

Help mee aan een mooiere wijk

dat we niet namens ‘de wijk’ kunnen spreken,
maar we zijn via ons communicatiekanaal wel
in staat bewoners bij te praten en ook de
mening van bewoners op te halen. Kortom
wij zijn de vaste gesprekspartner van de Gemeente Emmen en een belangrijke verbinding
tussen inwoners en gemeente. Hierdoor nemen wij als EOP een bijzondere positie in.
Wat doen wij als EOP?
• Wij behartigen bewonersbelangen in samenwerkingsverbanden;
• Wij vervullen een intermediaire functie
richting het gemeentebestuur;
• Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zaken die de
leefbaarheid in de wijk beïnvloeden;
• Wij hebben periodiek overleg met de
gebiedscoördinator, nemen zitting in het
wijkteam en ontvangen 1 keer per jaar
de burgemeester;
• Wij worden door het College op de
hoogte gehouden van ontwikkelingen in
de wijk.;
• Wij ontvangen een budget om in te zetten in de wijk.
Wat heeft u hieraan?
U kunt een beroep doen op ons ten aanzien
van bovengenoemde zaken.
Zit u met een bepaalt knelpunt of heeft u een
idee voor een project dan kunt u bij ons terecht.
Wij proberen uw en onze ideeën bij de gemeente onder de aandacht te brengen en te
realiseren.

Wijktafel Bargeres
Wijktafel Bargeres is het inloopspreekuur van de
Wijkvereniging Bargeres. Heeft u iets te bespreken
wat de wijk Bargeres aangaat? KOM DAN LANGS.
Twee bestuursleden zitten voor u klaar. Samen kunnen we kijken waar de mogelijkheden liggen.
Heeft u een klacht of melding? Heeft u een vraag
waar u het antwoord niet op weet? Heeft u een
goed idee en wilt u een initiatief starten, maar weet
niet hoe?Wilt u informatie over wat er in de wijk te
doen is? Of wilt u informatie over organisaties die
actief zijn in de wijk?
Inloopspreekuur is van 19:00 tot 20:00 uur op:
dinsdag 5 oktober, dinsdag 19 oktober.
Het inloopspreekuur vindt plaats op Rolderbrink 98

Als EOP hebben wij ook het recht om schriftelijk inlichtingen te vragen aan het College
over aangelegenheden die het algemeen belang van onze wijk raken. Hier kunt u ook
gebruik van maken door contact met ons op
te nemen.
Wanneer u een probleem of idee wilt
aankaarten dat van belang is voor Bargeres,
dan kunt u contact opnemen met voorzitter
Jaap Bakker via voorzitter@bargeres.com. Of
aanschuiven aan de Wijktafel tijdens één van
onze spreekuren. Voor data zie verderop in
dit Wijknieuws.
Bestuur Wijkvereniging Bargeres.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Bestuur Wijkvereniging:
Jaap
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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 10/2021
verschijnt eind oktober. Dinsdag 12
oktober is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

SERVICEPUNT BARGERES: UW BIBLIOTHEEK IN DE WIJK!
In het wijkcentrum ‘t Brinkenhoes is een Servicepunt van de
bibliotheek gehuisvest. Met een
lidmaatschap van de bibliotheek
kunt u gebruik maken van de
collectie boeken en tijdschriften
van het Servicepunt en heeft u
tevens toegang tot de gehele
collectie van de provincie Drenthe, inclusief E-books.
Er is een mooie collectie spannende, romantische of literaire romans aanwezig, voor elk
wat wils! De meeste titels zijn
nieuw en de collectie wordt
bovendien regelmatig aangevuld
met boeken die rouleren langs
de andere servicepunten in de
gemeente Emmen.

Voor mensen die wat meer
moeite met de kleine lettertjes
hebben, is er een collectie Grote Letter Boeken. Tijdschriften
zijn ook te leen, bijvoorbeeld:
de Libelle, VT Wonen of Linda.
Voor de allerkleinsten is er een
kleine collectie prentenboeken.
Met een lidmaatschap kunt u
vanuit huis materialen reserveren uit heel Drenthe via de
website van de bibliotheek. De
reserveringen kunt u laten bezorgen en afhalen in het Servicepunt.
Om te kunnen lenen heeft u
een
bibliotheekabonnement
nodig. Dit is voor kinderen tot
19 jaar gratis, vanaf 19 jaar kost
het 49,50 euro. U kunt met dit

abonnement overal in Drenthe lenen en terugbrengen. Een
lidmaatschap afsluiten kan elke
donderdag in de bibliobus, die
dan bij basisschool De Barg onder de rook van het Brinkenhoes - geparkeerd staat.
Bezorgservice
Kunt u door ouderdom, langdurige ziekte of een lichamelijke beperking zelf niet naar de
bibliotheek komen, dan kunt
u een beroep doen op de bezorgservice van de bibliotheek
in Emmen. Om voor bezorging
in aanmerking te komen kunt
bellen of mailen naar de bibliotheek. Er komt dan een medewerker op bezoek bij u thuis,

die vertelt wat de mogelijkheden zijn. In overleg wordt dan
bepaald hoe vaak en wanneer
bestellingen worden bezorgd.
Openingstijden
Het servicepunt is open op
dinsdag (18.00 tot 20.00 uur),
donderdag (14.00 tot 16.00
uur) en vrijdag (10.00 tot 12.00
uur). Meer informatie: bel 0591681444 of stuur een e-mail
naar
klantenservice@bibliotheekemmen.nl.
De enthousiaste vrijwilligers
Theresa en Coby beheren de
bibliotheek, en verwelkomen u
graag in het Servicepunt. Komt
u vooral een keer kijken!

GRATIS EN BETAALBAAR BIJLES IN BARGERES
Bijles en huiswerkbegeleiding is
niet voor iedereen te betalen.
Thuisbasisonderwijs vindt dat
bijles en huiswerkbegeleiding
voor ieder kind toegankelijk
moet kunnen zijn. Thuisbasisonderwijs heeft een platform
ontwikkeld waar vraag en aan-

bod van betaalbaar bijles- en
huiswerkbegeleiding bij elkaar
wordt gebracht. Thuisbasisonderwijs is een onderdeel van de
Stichting Thuiswerkcompany.
Wij bieden namens Thuisbasisonderwijs.nl door middel van

donaties en sponsorinkomsten
gratis bijles aan leerlingen uit
minimagezinnen in de gemeente
Emmen. Naast gratis bijles voor
leerlingen uit minimagezinnen,
bieden wij ook betaalbare prijzen voor de rest van de gezinnen. Als eerste locatie gaan wij

gebruik maken van ’t Brinkenhoes in Bargeres.
Voor meer informatie kunt u
bellen naar Emiel Verbeek op
nummer 06 31158879.
info@thuisbasisonderwijs.nl
www.thuisbasisonderwijs.nl

HERINNERING: EEN KLEIN FEESTJE IN HET ODENSEHUIS
Door Loes Masseree
Op de zonnige avond van 2 september mochten Gijs Ambrosius, Natasja van Dijk, Martin Rhebergen, Harrie Wegkamp, Harm
van Ballegooien en ikzelf, een
gezellige avond verzorgen voor
mensen en hun mantelzorgers
die worstelen met beginnende
Alzheimer. Het feestje werd gehouden in de achtertuin van het
Odensehuis, Rolderbrink 98.
Met ons optreden rond het thema ‘Herinnering’ probeerden
wij iets te betekenen of toe te
voegen voor deze mensen.
De avond begon met kofﬁe en
wat lekkers en werd gevolgd
door een vegetarische linzenpompoensoep die Harrie ge-

kookt had en kippensoep met
broodjes. Er was muziek van
Harrie op gitaar en Harm op
zijn zelfgemaakte bas -waarvan
de snaar gewoon waslijn wasen liedjes van Martin soms begeleid door Harm en Harrie.
Ik mocht twee korte verhalen
over vroeger voorlezen. Natasja heeft haar prachtige gedichten voorgelezen en Gijs liet
zijn twee eigengemaakte handpoppen nog even discussiëren
en toen was de avond alweer
voorbij.
Met dank voor de prachtige
roos die wij kregen en ook dank
aan Marja van Lottum en Margriet de Lange van het Odensehuis die dit allemaal mogelijk
maakten.

INTERVIEW MET DE HEER JOHANNES WESTRA
LESSEN

IN DUITS
Door Loes Masseree

Soms heb je van die interviews
die uitmonden in een gezellig gesprek waarvan je bij het
afsluiten denkt: Hoe maak ik
hier een goed stukje van! Dit is
precies wat er gebeurde bij de
heer Westra. We krijgen kofﬁe
en koek van zijn vrouw en ik
begin met: ‘Ik heb begrepen dat
u verpleegkundige bent geweest
in Duitsland.’
Dat klopt en vanaf dat moment
nemen Johan en zijn vrouw het
gesprek over.‘We woonden hier
in dit huis in Emmen en ik was
Hoofd Verplegingsdienst, dat is
een managementfunctie, al liep
ik nog dagelijks op de afdelingen
rond en werkte soms ook mee.
Maar, omdat de managementstijl veranderde, vond ik dat niet
leuk meer. Ik heb toen anderhalf
jaar bij een uitgeverij gewerkt
een daar ben ik niet gelukkig geworden. Wat wil ik nu eigenlijk
vroeg ik mijzelf af. Uiteindelijk
kwam ik tot de conclusie dat ik
toch weer de kant van de verpleging uit wilde.Vroeger, in een
vakantie, heb ik op de Intensive
Care van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gewerkt en
dat was mij heel goed bevallen.
‘Hoe kwam je in Duitsland terecht?’ vraag ik Johan.

Hij lacht: ‘Via de tennisvereniging. Iemand wist dat ik een baan
zocht en vertelde van een hartkliniek in Bad Rothenfelde, waar
iemand gezocht werd om een
verkoeverafdeling mee op te
zetten. Daar ben ik gaan praten
en aangenomen. Maar eigenlijk
wilde ik na een poos wel terug
naar Nederland. Maar toen wilden zij mij niet laten gaan. Mijn
vrouw, zij was verpleegkundige
in de wijk, is altijd in Nederland blijven wonen omdat zij
hier een ﬁjne baan had en die
niet graag wilde opzeggen. Maar
elke keer als ze naar het Teutoburgerwoud kwam was het gewoon vakantie.
In juli 2014 werd hij gepensioneerd.
‘Wat heb je daarna gedaan?’
vraag ik hem
‘Ik zocht vrijwilligerswerk. Ik
ben sinds 2018, lid van het afdelingsbestuur van de Partij
van de Arbeid. En daarnaast
ben ik vrijwilliger bij het AZC.
In Bad Rothenfelde was ik bezig geweest met taal. In 2015
ontstond er in Emmen kabaal
over het AZC en de vluchtelingen. Er werd toen een avond
georganiseerd en ik wilde daar
graag bij zijn. Daar sprak ik de
locatiemanager van het AZC en
vroeg of ik iets voor hen kon
betekenen. Dat kon en ik werd

gevraagd op het AZC les te geven in basaal Nederlands. Mijn
ervaring met tweetalig spreken
was er een die ik kon gebruiken.
Dit zijn uitgeprocedeerde asielzoekers en je kan je afvragen,
waarom leer je deze mensen
Nederlands, want daar hebben
ze in hun land van herkomst helemaal niets aan. Maar ik heb in
Duitsland de ellende gezien van
mensen die de omgangstaal niet
machtig waren. Mijn doelstelling
is: als zij hier in aanraking komen
met de gezondheidszorg, huisarts of ziekenhuis, dan kunnen
zij zich in ieder geval enigszins
redden. Het grootste compliment dat ik kreeg was, dat iemand zei: ‘Meester Johan, ik kon
naar de dokter, zonder tolk. En
die groep heb ik nog steeds.Wegens Corona heeft het allemaal
stilgelegen, maar 3 augustus ben
ik weer begonnen.’
Johan duikt in een kastje en
komt terug met een oorkonde
Kunst und Kultur, gekregen van
de burgemeester in Bad Rothenfelde. ‘Waarom heb je die
oorkonde gekregen?’ vraag ik
hem.
‘Als patiënten van de beademing
af komen dan moeten ze weer
oefenen met ademen. Hoe kan
je mensen leren goed te ademen?”
‘Zingen!’ roep ik.
‘Ja, zingen en praten. Ik zong dus
met de patiënten en we zeiden
Duitse gedichten op. En met die
ervaring ben ik lid geworden

van het Bad Rothenfelder Literaturforum’.
‘Kan je goed zingen?’ vraag ik.
‘Ik ben koordirigent geweest’,
grijnst hij.
Aan het einde van een interview vraag ik altijd of hij of zij
nog een leuke anekdote weet.
Johan heeft er een paar. ‘Er was
een man en die had een trombosebeen. Als daar een deken
op drukt doet dat zeer. Daar
moet op zijn Nederlands gezegd een dekenboog gebruikt
worden. Een arts vroeg mij:
‘Gibt es hier auch ein Bahnhof?’
(Is er hier ook een station?). Ik
begin hem uit te leggen waar
het station is. Hij schoot in de
lach want een dekenboog in het
Duits is ook Bahnhof.
De tweede was: Mensen moesten op de rand van het bed zitten om tot staan te komen. Dus
ik zeg tegen een patiënt: ‘Kommen Sie mal im Stehen.’ Dat was
ook heel fout want dat betekent: Krijg maar een erectie. In
goed Duits zeg je: Auf die Beine.
Ons kruis zit tussen de benen,
maar in het Duits zit Kreuz
onderaan je rug. Een patiënte
vroeg: ‘Können Sie mal mein
Kreuz einreiben, es tut so weh!’
Gelukkig dacht ik: dit is niet
goed, en vroeg haar waar het
pijn deed. Tot mijn opluchting
wees ze naar haar onderrug.
Ik neem afscheid van Johan. Als
ik in de auto zit ik nog te snikken van de lach. Het was een
heel leerzaam interview!

VELDBLOEMEN VOOR DE HOLTINGERBRINK
Onlangs heeft de bewonerscommissie ‘Holtingerbrink’ een
gesprek gehad met de groenbeheerder van de gemeente
Emmen met de vraag of wij een
stukje grond mogen gebruiken
om veldbloemen in te zaaien voor de gezelligheid en het
lokken van insecten en vogels.
Ook wilden we een egelhuisje
aanschaffen en een insectenhotel. De groenbeheerder ging akkoord en verwees ons voor het
egelhuisje en het insectenhotel
naar de gebiedscoördinator Lia
Wilpshaar. Lia vertelde dat er
sinds kort dagbestedingscentrum STOER is waar o.a. insectenhotels gemaakt worden.

STOER staat voor “Samen Talenten Ontwikkelen En Re-integreren”. De dagbesteding is geplaatst op de Phileas Foggstraat
nr.28 in Emmen. De doelgroep
die STOER bediend zijn mensen
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben wegens diverse
redenen. Wat wij hierbij zagen
was het grote enthousiasme
waarmee de deelnemers aan
het werk zijn. Duidelijk zichtbaar is hun eigen inbreng en
de voldoening die dit oplevert
voor hen. Het is een vrij nieuw
initiatief en mijns inziens is het
heel belangrijk dat dit bekend
wordt bij ons Emmenaren. Wij
hebben echt hele leuke insec-

VIP EMMEN ZUID

Wil jij iets betekenen voor een
ander? Woon jij in Emmen Zuid
(Bargeres, Delftlanden, Noordbarge, Parc Sandur, Rietlanden,
Wilhelmsoord,
Zuidbarge)?
Heb jij wel eens een uurtje over
en wil je graag buurtbewoners
helpen? 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.
Computerhulp.
Bovendien kan je als vrijwilliger
gratis deelnemen aan (online)
trainingen van het VIP! College.
VIP! Emmen Zuid is op maandag
en dinsdag telefonisch bereikbaar van 10.00 – 14.00 uur op
telefoonnummer: 06 - 100 39
155. Of mail naar p.koster@
sednaemmen.nl.
Vrijwilligerswerk geeft
energie!

DARTEN IN BRINKENHOES WEER
MOGELIJK
Het darten in het brinkenhoes
is alweer even mogelijk. U bent
dan ook van harte uitgenodigd
om eens een een kijkje te nemen op vrijdagavond.
Darten in het Brinknhoes is
voor alle niveaus, van beginner
tot aan gevorderde. Iedereen is
welkom.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Alwin
Wagner, op nummer 06 30 868
345 ( graag na 17.00) of de heer
Dennis Sandmann op nummer
06 83 711 119.

tenhotelletjes en een gezellig
egelhuisje kunnen bemachtigen
(Zie foto). Iedereen is daar welkom met vragen en wensen. Wil
je een vogelhuisje laten maken,
een egelhuisje aanschaffen of
een tuintafel, de mensen die

daar werken zijn superhandig
en creatief. Door bij hen aan te
kloppen geven wij hen erkenning en een kans.
BC Holtingerbrink
Ria Sierman

NIEUWS VAN DE BLEERINCK
In samenwerking met VIP-EMMEN is er op dinsdag 28 september om 19.00 uur een
thema-avond dementie in de
Bleerinck. Om deze avond te
bezoeken hoef je geen relatie te
hebben met de Bleerinck. Iedereen is welkom. Opgave hiervoor
kan via VIP-EMMEN. De avond
zal worden ingeleid door Tangenborgh psycholoog Mathieu
Klein Nienhuis, gelegenheid
voor vragen en tot slot vertelt
Ida Hidding over het verschil

dat vrijwilligers kunnen maken
in het welzijn van de bewoners.
Ben je geïnteresseerd of ken je
mensen die graag meer over dit
onderwerp zouden willen weten, geef je dan op dan zien we
jullie op deze avond.
Aanmelden bij Patricia Koster, maandag en dinsdag telefonisch te bereiken van 10.00
uur tot 14.00 uur op nummer 06 10039155 of mail naar
p.koster@sednaemmen.nl

NIEUWS VAN BRINKENHOES
Hieronder een overzicht van de
planning 2021-2022 van de Activiteiten Commissie Brinkenhoes (ACB).
Mocht er iets veranderen dan
houden wij u natuurlijk op de
hoogte. In verband met de coronavoorschriften moet u zich
voor iedere activiteit van te voren aanmelden.
Vaste activiteiten:
Maandag tot en met vrijdag
kunt u biljaren (9.00 - 12.00
uur). Biljartwedstrijden worden
maandag tot en met donderdag
gehouden van 13.30 - 16.30 uur.

Verder is er op maandag schilder/tekencursus (09.30 - 12.00
uur) en bridge (13.30 - 16.30
uur).
En op dinsdag koersbal (09.30 11.30 uur).
Vrijdag wordt de week afgsloten met stijldansen (14.00 16.00 uur)
Wilt u meer informatie of heeft
u vragen neem dan contact op
met de ACB tel 0591-855280;
e-mail ac@brinkenhoes.nl Ook
kunt u de Facebookpagina in de
gaten houden.

