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VAN DE REDACTIE
Wanneer u deze editie leest, zit
de zomer er bijna op en
maken we ons klaar voor de
aankomende herfstperiode er
staan -gelukkig- weer activiteiten
op de planning van verschillende
organisaties. Om deze activiteiten
uit te kunnen voeren, zijn er wel
weer vrijwilligers nodig om te
assisteren. Heeft u tijd over en

lijkt het u leuk, neem dan contact
op met bijv. De Bleerinck, het
Brinkenhoes of De Zonnebloem.
(Contactinformatie elders in
deze editie).
In de laatste weken voor de
schoolvakantie had basisschool
Het Palet een paar feestjes te
vieren. Het verslag daarvan staat

verderop te lezen. Verder is er
nieuws en een oproep van de
Wijkvereniging. Ook zijn er
weer mooie foto’s ingestuurd
door Jarno en Daisy en doet het
Holtingerhof o.a. een oproep/
verzoek. Kortom weer genoeg
informatie.
Heeft u een opmerking, idee,
vraag, oproep, aankondiging, een

leuke foto van Bargeres of wilt
u vertellen over uw eigen lokale
onderneming, of heeft u een
boek geschreven, mail dan naar
redactie@bargeres.com.
Namens de redactie wensen we
u veel leesplezier.
Raymond, Loes,Vitalina en
Romilda.

VAN DE WIJKVERENIGING

STREEP DOOR KUNSTWERK ROTONDE BARGERES
Afgelopen mei berichten wij
u nog met volle trots dat het
kunstwerk in voorbereiding
is (fase 1). De technische tekeningen waren inmiddels
gemaakt en het was wachten op de deﬁnitieve offerte, hoeveel het kunstwerk
uiteindelijk ging kosten. Een
spannende periode voor ons.
Ondanks alle extra tijd en
inspanningen is het de kun-

stenaar niet gelukt om het
kunstwerk binnen het budget
te krijgen. Daarom moeten wij
met grote teleurstelling melden dat het kunstwerk niet
voor het taakstellend budget
van € 22.000,-- gerealiseerd
kan worden. Door grote onvoorziene prijs- en loonstijgingen afgelopen jaar, prijzen van
materialen zijn met 30-70%
toegenomen, valt het kunstwerk veel duurder uit dan een

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

jaar geleden gedacht. En dit zal
alleen nog maar meer stijgen.
Wij hebben naar alternatieven,
zoals een herontwerp, gekeken.
Evenals mogelijkheden voor
budgetverruiming, sponsering/
fondsen, e.d., maar dit heeft
niet tot verandering geleid.
Daarom hebben wij als bestuur
het besluit genomen om het
kunstproject voor nu te stoppen.
Dit valt bij alle betrokkenen
erg zwaar. Desalniettemin kij-

ken wij terug op een ﬁjne, creatieve samenwerking met Dick
Lubbersen en Ellen Kroeze
van Atelier Helderrood en wij
danken hun voor hun inzet en
mooie ontwerp dat zij gemaakt
hebben voor de rotonde. Tot
onze spijt zal het bij het idee
van het visitekaartje van Bargeres blijven.
Bestuur Wijkvereniging
Bargeres.

ONWEER LUCHT

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?
AGENDA
ons inloopspreekuur is van
19:00 tot 20:00 uur op:
• dinsdag 7 september
• dinsdag 21 september
• dinsdag 5 oktober
• dinsdag 19 oktober
LOCATIE
wij zitten aan de Rolderbrink 98

foto door Daisy Medas

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 9/2021
verschijnt eind september. Dinsdag 7
september is de uiterste inleverdatum
voor kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

INLOOPBIJEENKOMSTEN BARGERES
Mensen vereenzamen door
Corona en de animo voor activiteiten daalt. Daarom is dit
een goed moment om mensen samen te brengen en plekken te creëren waar iedereen
naar toe kan. De inloopbijeenkomsten zijn er niet alleen
om elkaar te ontmoeten maar
ook om de betrokkenheid van
de bewoners bij de wijk te versterken, het verminderen van
eenzaamheid en het vergroten
van de leefbaarheid. De inloopbijeenkomsten zijn laagdrempe-

lig en iedereen is er welkom.
Er is samenwerking gezocht
met verschillende partijen waar
gestart is (of al aanwezig is)
met het opzetten van inloopbijeenkomsten in de wijk Bargeres. Deelnemende partijen
zijn: het wijkcentrum ’t Brinkenhoes, de kerken ‘De Opgang’ en ‘De Bron’, het Leger
des Heils, woonwijkcentrum
Holtingerhof en de Wijkvereniging Bargeres. Verder zijn
betrokken de gemeente Emmen

en Sedna (zij zetten zich in voor
het welzijn van de inwoners van
Emmen).
Op 25 september om 10.00
uur zullen de inloopbijeenkomsten Bargeres met een
gezamenlijke
en
feestelijke aftrap de deuren openen.
Tegen die tijd is er een overzicht waar de deelnemende
locaties zijn, wie de contactpersonen zijn en de dagdelen
wanneer men open is. De voorbereidingen zijn in volle gang en

de plannen van de locaties in
ontwikkeling.
Voor de inloopbijeenkomsten
Bargeres zijn wij op zoek naar
vrijwilligers. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem
gerust contact met ons op.
Ita van Gaalen, T. 06 267 665
58; E-mail: ita.vangaalen@gmail.
com
Hans Boelen, T. 0591 610 201 ;
E-mail: info@brinkenhoes.nl

WIJKVISIE ‘BARGERES VERRAST’!
Van de gemeente
Begin maart is de voorlopige
wijkvisie Bargeres Verrast! met
u gedeeld. In de wijkvisie staat
wat er nodig is om Bargeres
ook in de toekomst een plek
te laten zijn waar u als bewoner ﬁjn kan wonen, werken en
recreëren. Het bevat ideeën, die
richting geven aan toekomstige
plannen. Waar willen we samen
naar toe? Wat willen we wel in
de wijk en wat niet. Het geeft
een beeld van waar we naar toe
willen. Dit betekent niet dat alles precies zo uitgevoerd wordt.

Maar als we iets in de wijk gaan
doen, moet het wel passen bij
dit beeld.
Reacties uit de wijk
Ongeveer 110 inwoners hebben hier een reactie op gegeven, waarvoor onze hartelijke
dank! Uit de reacties maken we

op dat verreweg de meeste inwoners die gereageerd hebben
zich kunnen vinden in de voorlopige wijkvisie. Ook hebben
diverse inwoners opmerkingen
gedeeld. Deze opmerkingen nemen we waar mogelijk mee in
de aanpassing van de wijkvisie.
De aangepaste wijkvisie wordt

voorgelegd aan het college van
burgemeester en wethouders.
De verwachting is dat zij de visie dit najaar vaststellen.

Ze is verwend met tekeningen,
optredens van alle groepen en
heel veel cadeaus. Van alle kinderen kreeg ze bloembollen en
bloemzaadjes, omdat juf Hanneke dol is op planten en bloemen.
Na schooltijd was er gelegenheid
voor oud-collega’s en ouders om
juf Hanneke gedag te zeggen. Al
met al een hele feestelijke dag!

fuseren met de Constantijn
school als CBS het Palet zetten
ze hun werkzaamheden op deze
school voort. Een aantal huidige
leerkrachten van CBS het Palet
hebben Nel en Rietje zelfs nog
als overblijfjuffen gehad in hun
eigen basisschoolperiode op de
Willem Alexander school.
Overblijfjuf Rietje helpt al 30 jaren, overblijf juf Nel al zo’n 25
jaren. Hoog tijd om beide dames
eens in het zonnetje te zetten.
De kleuters hebben een lied
voor ze gezongen, elke groep
had iets moois voor ze gemaakt.
Van een dienblad tot theedoos,
theezakjes, koekjes en chocolade. Ook kregen beide dames een
pot met mooie zomerplant erin.
Alle kinderen van de school zijn
langs de dames gelopen om ze
te bedanken. Op hun versierde
stoelen zaten ze beide te genieten van deze verrassing.
Nel en Rietje, bedankt!

Wilt u op de hoogte blijven? Via gemeente.emmen.nl/
bargeresverrast leest u de
meest actuele informatie.

CBS HET PALET
Op donderdag 8 juli heeft CBS
het Palet feestelijk afscheid genomen van Juf Hanneke. Zij is na 32
jaar onderwijs met pré pensioen
gegaan. Ze is feestelijk onthaald
door alle kinderen van school en
heeft een ereronde gelopen in
de kuil met groep 4. Deze groep
heeft juf Hanneke het afgelopen
jaar lesgegeven. Nordic walking
is één van haar hobby’s, dus haar

leerlingen hadden allemaal 2
stokken versierd om samen met
hun juf te wandelen. Met versierde Nordic walking stokken liep
juf Hanneke stralend, samen met
haar man, voorop in de rij met
kinderen, waarbij ze toegezongen werd door alle kinderen uit
de andere groepen die zich om
de kuil hadden verzameld.
Een feestelijk programma volgde.

Niet alleen was er feest voor juf
Hanneke ook de overblijfjuffen
Rietje Tijhuis en Nel Pals vierden
hun jubileum. Al heel wat jaren
helpen zij als vrijwilliger tijdens
het overblijven. Voorheen voor
alle groepen. Inmiddels al een
tijdje, vanwege het continurooster, alleen nog bij de onderbouw.
Hun werkzaamheden als vrijwilliger tijdens overblijven is begonnen op de Willem Alexander
school in Bargeres waar hun
kinderen destijds naar school
gingen. Toen deze school ging

FOTO’S VAN JARNO WOLTMAN

BIBLIOTHEEK BARGERES

BIBLIOTHEEK SERVICEPUNT BARGERES
Fb: Bibliotheek Bargeres
E: klantenservice@bibliotheekemmen.nl

DINSDAGMIDDAG
DONDERDAGMIDDAG
VRIJDAGMORGEN

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00

u vindt ons in het Brinkenhoes

NIEUWS UIT DE BLEERINCK
Na een lange tijd van beperkingen door corona hopen we in
september veel verenigingen
weer op te starten met nieuw
elan. Ik denk hierbij speciaal aan
ons maandagmiddag popmuziek
café . Wat zou het ﬁjn zijn wanneer we naast de muziek uit de
jukebox ook regelmatig livemuziek zouden kunnen horen. We
zijn op zoek naar een gitarist die
het genre pop / rockmuziek jaren 60 en 70 beheerst. Met zang
erbij zou helemaal geweldig zijn!
Met deze muziek kunnen we de
bewoners meenemen naar hun
jeugdjaren. Mooie herinneringen
en verhalen losmaken.
Misschien ben jij die muzikant

BRINKENHOES

die een feestje kan maken op de
maandagmiddag in ons café in de
Bleerinck. De beloning voor de
muzikant bestaat uit het genereren van een héél goed gevoel!
Ook als u het gitaarspel niet beheerst kunt u een verschil maken
voor onze bewoners. Zo zitten
enkele heren nog te wachten op
iemand die met hen komt schaken.
En wij kunnen nog altijd mensen
gebruiken die graag willen helpen
bij hand- en spandiensten op de
huiskamer.
Even een mailtje naar ihidding@
tangenborgh.nl voor meer info, of
een telefoontje naar 0591-681666
en vragen naar Ida Hidding.

BLOEM&ZO
4 augustus bestond Bloem&zo tien jaar! Dit laten we niet
zomaar voorbijgaan. De eerste week van september is het
feestweek! We hebben diverse
aanbiedingen en acties! Op de
hoogte blijven? Like onze Facebookpagina, daar zetten we de
acties op.
Wij willen ook iedereen bedanken voor het vertrouwen in
ons! We zien je graag in de winkel, tot dan!
Fleurige groet Bloem&zo

NIEUWS VANUIT HOLTINGERHOF
Expeditie Holtingerhof
Woensdag 1 september vindt
“Expeditie Holtingerhof” plaats
bij Treant Zorggroep locatie
Holtingerhof van 13:00 uur
tot 17:00 uur. De start is bij de
hoofdingang van locatie Holtingerhof. Deze middag is opgezet
door een student van de opleiding Sport en Bewegen en staat
in het teken van buiten sportief
bezig zijn.
Rondom locatie Holtingerhof
komt een parcours met ongeveer 10 gezelschapsspellen
en onderweg komt u ook een
smoothie bike tegen. Iedereen,
jong en oud, zijn van harte welkom en laten we er met elkaar
een hele gezellige middag van
maken! Je kunt zelfs een prijsje winnen als je aan alle spellen
deelneemt en dan de hoogste
score hebt. Tevens kunt u deze

middag heerlijke churros kopen
bij een echte Churroskraam!
45 jarig bestaan locatie Holtingerhof voorheen R.K. de Bargeres
Maandag 20 september bestaat locatie Holtingerhof
45 jaar! Dit wordt natuurlijk
gevierd met onze bewoners.
Helaas is het niet mogelijk, vanwege de huidige coronamaatregelen, dat er publiek vanuit
de wijk komt (m.u.v. bewoners
aanleunwoningen). Denk hierbij
aan het houden van 1 ½ meter
afstand. Dit houdt in dat wij
maximaal 34 gasten in de Brink
kunnen toelaten. Toch willen wij
jullie erbij betrekken d.m.v. live
stream. Onderstaande festiviteiten zijn te volgen:
Maandag 20 september om
19:00 uur wordt er een Bonte
avond georganiseerd door de
medewerkers met een optre-

WILDE BLOEMENZAAD KOMT UIT
Op de redactie kregen wij een
hele leuk mail van Hans en Astrid.
Het zal in het voorjaar geweest
zijn, dat er ‘n zakje wilde bloemenzaad bij de wijkkrant zat.

In eerste instantie hadden wij eigenlijk geen plaats meer in onze
overvolle tuin. Tot we het idee
kregen om de zaadjes in ‘n royale mand met grond te zaaien.
Want, het was toch zonde om
niets te doen, met zo’n leuke
geste.
En de zaadjes kiemden dat het
‘n lieve lust was. Natuurlijk waren we heel benieuwd wat er
allemaal uit zou komen. Het zag
er wel naar uit, dat het ‘n royale
sortering van soorten zou worden. Nu, weken verder, is het ‘n
prachtig veldboeket geworden.
(zie foto). En nog lang niet alle
soorten staan in bloei. Wijkvereniging Bargeres, bedankt voor
de superleuke actie.
Wij kijken nog dagelijks naar de
ontwikkeling van de plantjes.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Na een hele stille periode van
De Zonnebloem hopen we
toch zo zachtjes aan de draad
weer op te kunnen pakken.
Als we weer willen starten
met activiteiten hebben we uw
hulp echter dringend nodig. Dus
meldt u aan als vrijwilliger!!
Informatie hierover kunt u
krijgen bij Melanie Schievink,

tel.nr. 06-48356982 of Geb Bril,
tel.nr. 632106.
Vriendelijke groet,
Bestuur en vrijwilligers
De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer

den van André de Klein.
Dinsdag 21 september om
15:00 uur; optreden van Lucas
en Gea.
Wilt u bovenstaand graag volgen
dan kunt contact opnemen met
de activiteitenbegeleiding via de
mail. Zij mailen u dan een link,
zodat u via uw computer, laptop
of tablet mee kunt genieten.
Mailadres: a.looijen@treant.nl
Oproep
Voor een expositie zijn wij op
zoek naar oude foto’s vanaf de
bouw in 1975/1976. Wie kan
ons helpen aan oude foto’s?
Eetkamer Bargeres
Helaas kan eetkamer Bargeres
nog niet van start gaan omdat
er geen vrijwilligers zijn om uw
maaltijd te bereiden of te serveren. Dit vinden wij natuurlijk
heel jammer en we hopen dat

wij met jullie hulp toch vrijwilligers bereid kunnen vinden om
dit project weer op te starten.
Wij zijn dus op zoek naar: Een
enthousiaste
kookvrijwilliger
die elke woensdag vanaf 14.30
uur een maaltijd wil bereiden en
2 gastdames/heren die de maaltijd serveren.
U kunt bellen/mailen naar de
vrijwilligerscoördinator:
Mobiel: 0647051418
Mailadres: a.looijen@treant.nl
Evenementen locatie Holtingerhof
Helaas kunnen wij, vanwege de
1 ½ meter afstand houden, nog
geen gasten uit de wijk (m.u.v.
bewoners aanleunwoningen) laten deelnemen aan evenementen. Zodra dit weer mogelijk is,
dan laten wij u dat weten via
een evenementenprogramma in
Wijknieuws Bargeres.

WIL JIJ MEEDENKEN?
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

