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VAN DE REDACTIE
We zitten midden in de winter
en het is vroeg donker, maar we
hebben voor u een goedgevulde
december editie. Loes Masseree
heeft de eigenaren van de stadsboerderij ‘t Nije Hof geïnterviewd en het is zeker de moeite
waard om daar eens een kijkje
te gaan nemen.
De Opgang en De Bron zetten
hun deuren open om Bargeres
bewoners de mogelijkheid te

bieden elkaar te ontmoeten.
Heeft u meer zin om te bewegen en lekker ﬁt te worden of te
blijven, dan vindt u in deze editie uitgebreide informatie van
de studenten van het Drenthe
College. Ook dit jaar hebben ze
weer een leuk project.
Helaas ook een -voorlopiglaatste inzending van De Zonnebloem en Fit Zuid-Emmen

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur van Wijkvereniging
Bargeres zet zich vrijwillig in om,
voor zover en indien mogelijk,
met hulp van de gemeente en
bewoners een mooie wijk te realiseren.
Dit kan echter niet zonder
uw hulp
Wij zouden het op prijs stellen
om met jullie in contact te komen
en te horen op welke eigen manier jullie je ook graag voor een
mooie leefbare wijk willen inzetten. Misschien zijn er mensen die
al voor hun buurt regelmatig gezamenlijk de handen ineen slaan.
Hoe groter de groep, hoe meer
we gezamenlijk kunnen bereiken.

Heeft u mooie initiatieven en
inspirerende ideeën om de wijk,
of een bepaalde plek in de wijk,
te verfraaien (en heeft u ook de
daadkracht om hieraan mee te
werken) laat het ons weten.Wellicht wilt u de schakel zijn tussen
bewoners, denk hierbij aan uw
eigen buurt/brink en de Wijkvereniging, zonder zich aan te willen
aansluiten bij ons bestuur, meld u
zich bij ons! Zo krijgen wij ook
meer in beeld wat er leeft en
speelt in onze wijk. Alleen met
jullie hulp is het mogelijk. Dus
laat van u horen!

zoekt vrijwilligers. We ontvingen van de huurderfederatie
uitslagen van een onderzoek
omtrent geluidsoverlast
Bestuurslid van de Wijkvereniging Bargeres Greetje Lahuis
heeft haar taak neergelegd.
We wensen u veel leesplezier
en heeft u opmerkingen, suggesties, ideeën of aankondigingen
van activiteiten, stuur een mail

naar redactie@bargeres.com
We danken iedereen voor hun
bijdrage in het afgelopen jaar,
met name de bezorgers van het
Wijknieuws.
De redactie wenst u alvast ﬁjne
feestdagen.
Raymond, Vitalina, Loes
Romilda

en

WIJKTAFEL BARGERES

Wijktafel Bargeres is het inloopspreekuur van de Wijkvereniging Bargeres. Heeft u
iets te bespreken wat de wijk
Bargeres aangaat? Kom langs!

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 star-

ten, 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?
Kom langs!
Deze maand is het Inloopspreekuur op:
dinsdag 14 december
van 19.00 -20.00 uur

Bestuur Wijkvereniging Bargeres
Het inloopspreekuur vindt plaats op Rolderbrink 98.

HARTELIJK DANK VOOR (BIJNA) VIJF JAAR INZET
Op onze vorige vergadering
hebben wij afscheid genomen
van bestuurslid Greetje Lahuis.
In februari 2017 kregen wij een
enthousiast mailtje van Greetje

waarin zij te kennen gaf interesse te hebben ons bestuur
te versterken. Dit heeft zij met
passie de afgelopen 5 jaar gedaan. Velen van jullie zullen haar
kennen haar als het gezicht van
het voormalige Infopunt.
Als bestuur willen wij Greetje
heel hartelijk bedanken voor al
haar inspanningen.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Bestuur Wijkvereniging:
Jaap
Bakker
(voorzitter@bargeres.com),
Mia Stulen (penningmeester), Wies Goudriaan,
Elly Platèl.
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 1/2022
verschijnt eind december. Dinsdag 7
december is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

BERICHTEN VAN DE OPGANG

VIP EMMEN ZUID

Wil jij iets betekenen voor een
ander? Woon jij in Emmen Zuid
(Bargeres, Delftlanden, Noordbarge, Parc Sandur, Rietlanden,
Wilhelmsoord,
Zuidbarge)?
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.
Heb jij wel eens een uurtje over
en wil je graag buurtbewoners
helpen? Een tuintje opknappen,
kleine klusjes in en om het huis,
een praatje maken met een lekker bakkie kofﬁe of thee erbij,
een stukje wandelen of ﬁetsen
of een keertje gezellig winkelen,
ook dan kan je bij VIP! Emmen
Zuid terecht.

Bovendien kan je als vrijwilliger
gratis deelnemen aan (online)
trainingen van het VIP! College.
Wil je helpen of zoek je hulp,
neem gerust contact op, dan
maken we een afspraak voor
een gesprek.
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.
Tijdens de kerstvakantie, van 27
december tot 10 januari, is VIP!
Emmen Zuid gesloten.
Iedereen prettige feestdagen
gewenst.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Deze keer geen goed nieuws.
Omdat we niet voldoende nieuwe vrijwilligers kunnen krijgen
zijn we genoodzaakt om van de
afdeling Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer een zogenaamde “slapende” afdeling te
maken. Dit gaat in op 1 januari
2022.

met de Regiobestuurder,
Cédric van den
Berg. Zijn telefoonnummer is
06-51616513.
Dit nummer kunt u ook bellen
als u andere vragen heeft of informatie wilt hebben.

Dit houdt in dat we geen activiteiten en dergelijke meer organiseren. De bestuurstaken gaan
over naar de Regio.

Onze geregistreerde gasten
hebben of krijgen persoonlijk
bericht van ons omtrent de
gang van zaken.

Zijn er enthousiastelingen die
de afdeling te zijner tijd weer
nieuw leven willen inblazen, dan
kunnen zij contact opnemen

Namens de vrijwilligers van de
afdeling Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer wensen we u
alle goeds toe.

BIBLIOTHEEK BARGERES

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

DINSDAGAVOND
DONDERDAGMIDDAG
VRIJDAGMORGEN

18.00 - 20.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00

u vindt ons in het Brinkenhoes

Geloven in de Buurt, voor
hulp en gezelligheid
Komen de muren op u af, heeft
u geen netwerk om u heen, of
vindt u het gewoon gezellig om
samen met anderen kofﬁe te
drinken en spelletjes te spelen?
Dan is er nu een nieuw initiatief
van de kerken in de Bargeres:
Geloven in de buurt. Omdat we
als kerken graag geloven in de
buurt waar we als kerken staan
en omdat we geloven in hoe we
samen een warme buurt kunnen zijn, hebben we de handen
ineen geslagen en bieden we
hulp bij die zo nodig is en bieden we samen met andere organisaties als het Brinkenhoes
en Holtingerhof open inloop
bijna de hele week door. Voor
een lekker (gratis) kopje kofﬁe,
een goed gesprek, of juist stilte
en spelletjes. De open inloop
is in De Bron aan de Hesselterbrink elke donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur, in het
Brinkenhoes elke donderdagmorgen van 09.30 uur tot 12.30
uur. In de Holtingerhof kunt u
dagelijks terecht voor het ‘Gouden kofﬁemoment. De Opgang
aan de Mantingerbrink is open
op de dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag,
telkens van 13.30 uur tot 17.00
uur. Met als speciale acties op
elke 1e en 3e donderdag van de
maand klaverjassen en elke 2e
donderdag van de maand sjoelen. En om alvast te noteren: op
donderdag 30 december gratis oliebollen tussen 14.00 en
16.00 uur! Voor verdere info zie
www.gelovenindebuurtemmen.
nl, of bel 06-27911377. U bent
van harte welkom en neem gerust vrienden en familie mee!
Tot ziens!
Feestje bij de Pioniersplek
Voor hen die nieuwsgierig zijn
naar de grote vragen van het
leven en naar het christelijke

geloof starten we vanuit de Pioniersgroep van de Protestantse
kerk van Emmen voor iedereen
tussen de 18-40 jaar de cursus
“vieren”. Rond de christelijke
feesten ontmoeten we elkaar
en ontdekken we samen wat
ons in ons leven kan inspireren
en ondersteunen.
Deelname is gratis maar meld
je even bij mij aan via luimesjose@gmail.com of stuur een berichtje naar 06-40107797 Ook
kan je daar terecht voor eventuele vragen
Kerst in de Opgang
Graag willen wij u allen van
harte uitnodigen voor de kerstdiensten in de Opgang! Wat is
er mooier om na een jaar vol
corona en verdeeldheid, samen
te vieren dat hoop altijd klein
begint, samen te vieren dat Jezus werd geboren in een stal.
Drie vieringen zijn er tijdens
de kerstdagen. De eerste is de
kerstnachtviering op vrijdag 24
december om 22.00 uur, vol
sfeer, bekende kerstliederen en
medewerking van zanggroep
ZinQ. De volgende morgen,
kerstmorgen, staat er een kerstdienst voor jong en oud op het
programma. We beginnen om
10.00 uur. Op zondag 26 december, tweede kerstdag zal
de nadruk liggen op samenkomen. Er is kofﬁe en kerstbrood
en gezelligheid, voor iedereen
die op die tweede kerstdag niet
alleen wil zijn. Tussendoor is er
een kort laagdrempelig morgengebed. We beginnen ook
dan om 10.00 uur. U ben allen
van harte welkom! Natuurlijk is
er één onzekerheid en dat is
corona en de maatregelen rond
kerst. Voor de actuele informatie daarover kunt u kijken op
Graag
www.emmen-zuid.nl.
wensen wij u allen een mooie
kerst toe en als het even kan:
tot ziens in de Opgang!

‘T NIJE HOFF: DE STADSBOERDERIJ
EN EEN OPROEP VOOR EEN KOK

Door Loes Masseree
Het is zeker een jaar geleden
dat ik een interview had met de
broers Rick en Gert-Jan Nijhoff.
Elke keer als ik langs reed en
naar de boerderij keek, vroeg ik
mij af hoe het er nu voorstaat.
Vanavond zit ik met hen aan tafel in het prachtige en gezellige
theehuis en vraag ik: ‘Hoe gaat
het met jullie en jullie plannen?’
‘De bouwvergunning is in de zomer van 2019 verleend en wij
zijn nu twee jaar verder.Van buiten lijkt het gebouw klaar, maar
in de stal is de bouw nog niet
helemaal afgewerkt. Dat heeft
verschillende redenen. Ten eerste de stikstofcrisis waar Nederland in zit en vervolgens was
het probleem dat de aannemer
failliet ging en de bouw tot de
bouwvak in 2020 stil heeft gelegen. Het was ook heel moeilijk om een aannemer te vinden,
maar uiteindelijk hebben we er
toch een uit Sleen gekregen, die
twee timmermannen voor ons
had. De vorige aannemer had
ons er tien beloofd, dus dat we
er slechts twee kregen, was wel
een tegenvaller. Maar samen
met die twee timmermannen,
vrienden en familie en wijzelf
hebben we de bouw voortgezet. Uiteindelijk heeft het een
jaar langer geduurd en is nu
het theehuis waar we in zitten
en de ruimte voor het kaasmaken en de keuken klaar. Nu is
het wachten op de vergunning
die vanwege de stikstofcrisis
nog afgegeven moet worden. In
onze stal ligt nu een emissiearme vloer, dat is een vloer met
kunstof cassettes, wat goed is
voor de klauwen van de koe en
qua gezondheid voor het dier
heel goed is. Door ons vloer-

systeem scheelt het de helft
van onze ammoniakuitstoot, de
urine loopt sneller weg ten opzichte van de mest en omdat de
urine niet vermengd wordt met
de mest, ontstaat er ook haast
geen ammoniak. Als koeien op
het land lopen, verdwijnt de
urine direct in de grond, maar
de mest blijft liggen, daarom is
er ook minder ammoniak als
een koe in de wei loopt.’

‘Hoeveel koeien komen er op
jullie bedrijf?’ vraag ik.
‘Zo’n dertig stuks Jersey koetjes. Dit is een kleiner ras dan
de Nederlandse koe. Ook daardoor is er minder stikstofuitstoot. Het plan is geen melk af
te zetten naar buitenaf, maar
onze eigen melk te gebruiken
voor onze eigen producten. We
beginnen met de kaasmakerij en
met de kazen hier in het theehuis te serveren. Daarnaast krijgen we hier een winkelhoekje,
waar in eerste instantie onze
eigen kaas verkocht wordt en
wellicht later ook andere zuivelproducten en producten uit
de omgeving. ‘
‘Kunnen jullie wel kaas maken?’
vraag ik.
Rick en Gert-Jan beginnen te lachen en antwoorden: ‘We hebben meegelopen bij een aantal
bedrijven en ook cursussen gevolgd, dus we hebben het nu in
de vingers.
‘Jullie waren ook van plan om er
een educatieve boerderij van te
maken?’ vraag ik.
‘Ja, dat zijn we nog steeds van
plan. De intentie is dat we een
dag of vier, vijf open zijn voor
publiek zodat mensen vrij de
stal in kunnen lopen om van
nabij het proces van melken

te kunnen zien. Er komt een
melkrobot, die zelf door middel
van een laser de spenen van de
koe kan schoonmaken en ook
kan melken. De koe wandelt
dus naar de robot, krijgt automatisch brokjes zodat hij rustig
blijft en de robot zoekt met
behulp van laser de spenen van
de koe. Hij borstelt middels een
arm eerst de spenen schoon
en kan de koe dan melken. Het
voordeel is, dat de koe dus zelf
kan bepalen wanneer zij gemolken wil worden. ‘
Daar gaat mijn romantische
beeld van de boer die met een
krukje onder de koe melkt!
Ik krijg een rondleiding door
de toekomstige kaasmakerij,
de hypermoderne keuken en
dan naar de stallen. De stal is
immens groot. Iets dat je aan
de buitenkant niet kan zien. In
het midden komen matrasjes
voor de koeien waar ze lekker op kunnen uitrusten. Maar
wat ik het aller ﬁjnste voor de
koeien vind is, dat ze zelf naar
buiten kunnen als ze dat willen.
De deur naar de weide staat gewoon open en ze kunnen vrij in
en uit lopen.

Ik vind het een prachtig bedrijf, gerund door twee jonge
enthousiaste boeren. Straks als
het weer zomer wordt kan men
na een wandeling in het bos
binnen of op het grote terras
aan de rand van het bos, gezellig kofﬁe of thee drinken (of
een wijntje) en een hapje eten.
Er komt buiten nog een speelgelegenheid voor de kinderen
en het theehuis kan afgehuurd
worden voor feesten, trouwerijen en andere bijeenkomsten
met meer dan 25 personen. De
eerste trouwerij staat al op de
agenda. En ze hebben nog meer
ideeën voor de toekomst… en
misschien, op mijn verzoek, eigen gemaakt ijs?
Nog een laatste oproep doen
de broers: ze zoeken nog een
kok voor de keuken van het
theehuis.
Stadsboerderij ‘t Nije Hoff
Nieuw Amsterdamsestraat 140
Tel.: +31 6 21 94 67 82
E-mail: info@hetnijehoff.nl

FOTO’S UIT DE WIJK

Om te functioneren als wijkvereniging
hebben wij leden nodig.

STEUN ONS EN WORD LID

De prachtige herfstcollage (foto links) is gemaakt door Anja Bakker.
De foto rechts is gemaakt door Daisy Medas. Heeft u ook een foto
uit de wijk? Dit mag u altijd mailen naar ons e-mailadres: redactie@
bargeres.com

Fit in zuid

Opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk Bargeres en om
gezamenlijk van alles te organiseren.Om dit succesvol te doen
geldt: hoe meer leden hoe meer impact. In principe kan iedereen die 16 jaar of ouder is en woont in de Bargeres, lid worden
van de wijkvereniging.
Dit doet u door een email te sturen naar voorzitter@bargeres.
com of door een door uzelf gekozen bedrag over te maken
naar bankrekening IBAN NL70INGB0001759407 t.n.v. Wijkvereniging Bargeres o.v.v. uw straat en huisnummer. De wijkvereniging respecteert uw privacy en zal uw gegevens nooit
aan derden ter beschikking stellen zonder uw nadrukkelijke
toestemming vooraf.

FIT IN ZUID
Hallo inwoners van Bargeres.
Bent u klaar om de stap naar
een gezonde levensstijl te zetten? Wij zijn op zoek naar mensen die enthousiast zijn om hun
levensstijl te verbeteren!
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Om je op te geven, of voor meer informatie hierover, kunt u mailen naar: fitinzuid@gmail.com
Kijk ook op onze Instagram: buurtsportcoaches_emmenzuid
U heeft zelf de leiding, wij zijn alleen het laatste zetje in de goede richting.

