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VAN DE REDACTIE
Dit is alweer de januari editie,
we kijken nog even terug op
het bewogen jaar 2021. Omdat
activiteiten en evenementen
werden afgelast door Corona,
viel het niet mee om het Wijknieuws te vullen met interessante, informatieve of relevante
artikelen. Toch zijn wij van de
redactie trots op de edities van
afgelopen jaar. Dankzij de inzet
van u, de lezer, maar zeker ook
door onze vaste kopij inzenders: de Bleerinck, Holtingerhof, Brinkenhoes, Zonnebloem,
Uitbureau, de Opgang, de Bron,
Fit-zuid, e.v.a, konden wij u toch
leuke artikelen laten lezen. Hartelijk dank voor een ﬁjne samenwerking.
Loes interviewde o.a. bewoners
van Bargeres met een eigen

onderneming, met een eigen
geschreven boek, met een buitenland ervaring of zoals in deze
editie te lezen valt, met iemand
met een bijzonder beroep.
Vitalina maakte mooie foto’s en
Raymond knipte en plakte de
aangeleverde kopij en zorgde
ervoor dat alles er mooi uitzag
en goed te lezen was. Ik, Romilda, beantwoordde de e-mails
en herinnerde mensen aan de
uiterste inleverdatum voor kopij. Ook schreef ik alle Van de
redactie. Mijn dank is groot
voor jullie inzet en gezellige samenwerking, Loes, Raymond en
Vitalina!
Ook de wijkvereniging Bargeres, waarvan het Wijknieuws
onderdeel uitmaakt, heeft veel

activiteiten moeten afgelasten.
Maar, met een nieuw jaar in het
vooruitzicht, hopen we dat het
vanaf nu weer beter gaat. Zodat straks alles weer opengaat,
dat evenementen en activiteiten
doorgaan, dat er genoeg vrijwilligers zijn voor alle instellingen, zodat mensen bijvoorbeeld
weer leuke uitstapjes kunnen
maken. En dat het Wijknieuws
weer volstaat met agenda’s,
aankondiging van activiteiten of
verslagen van afgeronde evenementen en nog meer interessante artikelen.
Onze dank gaat uit naar onze
vaste foto leveranciers, Daisy,
Jarno en Noor, en naar iedereen
die af en toe een mooie foto instuurde.
Namens de redactie van Wij-

knieuws Bargeres én de Wijkvereniging Bargeres, gaat onze
grootste dank uit naar de bezorgers. Die willen we ontzettend
bedanken voor het door weer
en wind én zon, bezorgen van
dit krantje. Toppers zijn jullie!
Ook voor volgende edities
geldt: heeft u opmerkingen,
aankondigingen, vragen, (liever geen) klachten, suggesties,
ideeën of foto’s, mail ze naar
redactie@bargeres.com
Natuurlijk wensen we iedereen
de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Loes, Raymond,Vitalina en
Romilda

NATUURLIJKSPORTIEF EMMEN
Mijn naam is Evelien Blanken, ik
ben 36 jaar en samen met mijn
gezin woon ik aan de Slenerbrink
in onze mooie groene wijk. Eind
2021 ben ik als Buitenspeelbaas
gestart met het geven van groepstrainingen buitenspelen in het
Noordbargerbos. Dit doe ik onder de vlag van NatuurlijkSportief. Samen met een club enthousiaste natuurliefhebbers runnen
wij door het hele land buiten-

speelstekken en maken wij van
sporten weer buitenspelen. Niks
moet, bijna alles mag en echt iedereen kan meedoen! Graag laat
ik Bargeres en omstreken kennismaken met NatuurlijkSportief
Emmen. Iedereen is van harte welkom om een keer mee
te doen. Elke zondagochtend in
het Noordbargerbos is er een
groepstraining. Om 9:00 uur
starten wij vanaf de parkeer-

plaats bij de volkstuintjes aan
de Nieuw Amsterdamsestraat.
Een proeftraining is altijd helemaal gratis, dus zeg het voort.
Voor meer informatie en een
beeld van wat NatuurlijkSportief nu precies is, kijk op www.
natuurlijksportief.nl/emmen of
de Facebookpagina van NatuurlijkSportief Emmen. Via Facebook laat ik het ook weten als ik
speciale activiteiten organiseer
zoals Ouder en kind buitenspelen. Natuurlijk mogen jullie mij ook altijd bellen, mailen
of appen, want er is nog veel
meer mogelijk. Graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Evelien
evelien@natuurlijksportief.nl
0683876257

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Bestuur Wijkvereniging:
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Mia Stulen (penningmeester), Wies Goudriaan,
Henk Busstra.
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 2/2022
verschijnt eind januari. Dinsdag 11
januari is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en
Holtingerhof.

ENGEL IN HOOGVEEN
Een poos geleden heeft in het
Wijknieuws Bargeres een interview gestaan met mevrouw
Henny Moes. Zij is schrijfster en
had eerder een boek uitgegeven
‘Engel in het hoogveen’. Daarin
vertelde zij ook dat er een vijfde
herdruk komt. Er zijn weer 500
exemplaren van deze herdruk
te koop. Er is veel belangstelling in zuid- oost Drenthe om
de verhalen en anekdotes in dit
boek.Velen hebben zuster Engel,
in de volksmond, gekend en ze
heeft veel goede daden verricht
Ze heeft mensenlevens gered,
hygiëne gebracht in Nieuwamsterdamseveld, waar ze woonde, werkte, leefde en bad in het
RK klooster in Weiteveen. Dat
klooster is nu Woongroep Vitez.
Het boek kost 15,95 en de opbrengst is nog steeds vanaf de
1e druk in 2001, voor de straatkinderen van Cambodja o.l.v. pater Johan Visser en pater Soto.

FOTO’S UIT DE WIJK

Er zijn ruim 1800 boeken al verkocht voor dit goede doel.
Deze 5e, herschreven druk met
meer info en meer kleurenfoto’s
is te koop via museum Janning in
Nieuw-Schoonebeek
RK pastorie Nw-Schoonebeek
Europaweg 143a
7766AE Nieuw- Schoonebeek
Omdat wegens Corona het
museum gesloten is, gelieve te
bellen met de directeur van museum Janning: Margareth Eikens,
tel. 06 46223374.

WOORDZOEKER
In de onderstaande woordzoeker staan woorden die betrekking
hebben op Bargeres. Woorden kunnen van links naar rechts, van
rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal... De overgebleven letters vormen een zin. Heb jij
de zin gevonden? Stuur de oplossing onder vermelding van naam
en adres naar redactie@bargeres.com.Onder de juiste inzendingen verloten wij een boodschappenpakket t.w.v. €50,00.
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Bovenstaande foto’s zijn van Jarno. Heb jij ook een leuke, mooie
of kenmerkende foto gemaakt die onze wijk laat zien? Stuur hem
gerust naar redactie@bargeres.com en wie weet, staat jouw foto in
de volgende editie van het Wijknieuws

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

INTERVIEW MET ALICE ROBBEN:
DIALYSEVERPLEEGKUNDIGE

Door Loes Masseree
Ik sta midden in de kamer puin
te ruimen. Want mijn keuken
en kamer worden verbouwd.
Mijn buurvouw, Alice Robben,
belt aan. Ik denk gezellig en
zeg: ‘Kijk, ik heb al dit puin al
geruimd en wijs naar buiten
waar al een ﬂinke berg en zakken met puin staan. ‘Ik ben niet
naar de sport gegaan, want ik
ga elke keer in de squat, pak
de stukken steen, doe ze in
de emmer en breng het naar
buiten. Snap je? Dat is trainen
hoor.’ Ze kijkt mij aan en zeg:
‘We kunnen ook wel naar mijn
huis gaan.’
Ik moet haar vreemd aangekeken hebben, want ze zegt: ‘Je
zou me toch interviewen voor
het Wijknieuws?’
Stom, stom, stom, helemaal
vergeten. Alice helpt mij uit
de brand en stelt voor om zelf
een stuk te schrijven.
Hieronder de tekst die ze dus
zelf geschreven heeft. Ik vermeld nog even dat Alice dialyseverpleegkundige is en dit
stuk over haar werk gaat.

De dialyseafdeling is, zoals wij
altijd zeggen, een ander soort
zorg die we verlenen. Onze
patiënten komen 3 keer per
week 4 uur bij ons om te dialyseren. Dit kan maanden,
jaren of zelfs vele jaren zijn.
Hierdoor zie je de patiënten
vaak en krijg je ook een speciale band met je patiënten,
maar het heeft ook een enorme invloed op het leven van
onze patiënten. Want stel je

maar eens voor dat je 3 keer
per week 4 uur naar ons toe
moet komen en dan heb ik het
alleen nog maar over de behandeling en niet over onderzoeken, dieet, vochtbeperking
of het vele moe zijn.
Gisteren vroeg een patiënt:
‘Hoe lang werk jij hier nu al?
We zijn hier tegelijk begonnen hé!’ Dit geeft een speciaal
gevoel. Ik heb hem mogen begeleiden in de eerste periode
van zijn behandeling. Dit was
voor de patiënt erg hectisch,
maar ook voor mij, want hij
was ook voor mij mijn eerste
acute patiënt. Je krijgt dan toch
een speciale band met elkaar.
Maar wat is dialyse nou eigenlijk? Er zijn 2 manieren om te
dialyseren. Bij peritoneaaldialyse (PD) ﬁltert je buikvlies afvalstoffen uit je bloed; je krijgt
daarvoor een katheter in je
buik. Bij hemodialyse (HD) ﬁltert een kunstnier (zie foto)
in een machine je bloed; deze
machine sluit je aan op een
bloedvat.
Dialyse heeft een behoorlijke invloed op het lichaam. Je
kunt niet oneindig blijven dialyseren, omdat het hart en de
bloedvaten hier erg onder lijden. In het beste geval neemt
HD 15% nierfunctie over, het
is geen levensreddende behandeling. Het verlengt enkel je
leven.
Ik werk vooral met de hemodialysepatiënten. Elke dienst
ben je verantwoordelijk voor
3 à 4 patiënten. Voordat onze
dienst begint, hebben we een

gezamenlijke overdracht en
wordt je meegedeeld waar je
staat ingepland en wat de bijzonderheden zijn van die dag.
Ook hebben we nachtpatiënten die, de gehele nacht bij ons
in het centrum slapen en tegelijkertijd de behandeling krijgen. Hierdoor kunnen mensen
overdag meer hun eigen gang
gaan en hebben ze iets meer
vrijheid.
Sommige patiënten staan op
de wachtlijst voor een niertransplantatie. Het kan dus zijn
dat als ik op mijn werk kom,
mijn patiënt niet meer zie…
hij/zij is opgeroepen want er
is een donor!! Dit is natuurlijk
altijd fantastisch, als het goed
gaat krijgen ze hun leven weer
een beetje terug. Helaas zijn
er ook patiënten die zijn opgeroepen, maar in het UMCG
toch niet voor transplantatie
kunnen, om welke redenen
dan ook. Dit zijn verdrietige
momenten. Een patient van
mij is al 3 keer opgeroepen geweest, maar uiteindelijk komt
zij steeds niet door de laatste
keuring. Je gunt het haar zo,
maar we blijven hopen. Twee
andere patiënten worden ingepland voor een levende donor, fantastisch, maar erg spannend!! Het is beide van een
familielid, extra beladen voor
beide partijen.
Op dit moment ben ik lek-

ker stampot boerenkool met
worst aan het maken, want
jawel… straks ga ik even voorslapen, ik heb twee nachtdiensten. Mijn twee dochters nog
even knuffelen, want als ik
wakker wordt, zijn zij alweer
in dromenland. Om 21.45 uur
ga ik naar mijn werk en dan
sluiten we de nachtpatiënten
aan op de dialysemachines en
blijven ze de gehele nacht bij
ons slapen.
We doen met regelmaat een
controle ronde en rond half 6
sluiten we de mensen weer af
van de dialysemachine, zodat
ze weer naar huis kunnen.
Hopelijk blijft het een rustige
nacht en hoeven we onze collega niet uit bed te trommelen.
Er is namelijk altijd iemand die
oproepdienst heeft voor de
acute gevallen. Elk moment
kan er een telefoontje komen,
dat een patiënt kortademig is
of acuut naar het ziekenhuis
moet komen. We moeten dus
altijd paraat staan.
Hopelijk stap ik morgenvroeg
lekker voldaan in mijn bed, nadat ik de kinderen nog even
heb kunnen knuffelen.Voor het
gezin begint nu de dag. Manlief
naar het werk en de kinderen
naar school en ik lekker slapen
met uiteraard de ramen goed
dicht, want er komt hierna nog
een nachtdienst aan.

OPEN INLOOP
Alleen? Of wil je even tijd
om alleen te zijn? Of samen
even er tussen uit?
Open Inloop biedt het allemaal!
Open Inloop is een initiatief
van het Brinkenhoes, de Bron,
de Holtingerhof, het Leger des
Heils en de Opgang, in samenwerking met Sedna en Toegang.
Je kunt de gezelligheid opzoeken op deze locaties, tijd voor
ene kopje kofﬁe of thee, een
bordspel doen of kaarten, even
met elkaar gezellig babbelen,
een wat diepergaand gesprek of
(in de kerkgebouwen) even een
rustpuntje zoeken en een kaarsje branden.
De adressen en openingstijden
op een rijtje:
Brinkenhoes (Mantingerbrink
140), elke donderdag 9.30 –
12.30 uur, De Bron (Hesselterbrink 2), elke donderdag
14.00 – 16.00 uur, Holtingerhof

(‘Gouden kofﬁemoment’, Holtingerbrink 62), elke dag, van
10.00 tot 12.00 uur, Leger des
Heils (Van Schaikweg 42-44), op
werkdagen van 10.00 tot 15.00
uur. Behalve op maandag, dan is
de locatie geopend vanaf 12.00
uur. De Opgang (Mantingerbrink 199), elke middag (behalve maandag en het weekend),
13.30 – 17.00 uur.
Wilt u meer weten, kijk op
www.gelovenindebuurtemmen.
nl of bel met 06-27911377
Graag tot dan.

BERICHT VAN DE BLEERINCK
Op de valreep nog even een
berichtje uit de Bleerinck

Hele ﬁjne feestdagen gewenst
en een gelukkig nieuwjaar.

Een laatste mogelijkheid in 2021
om onze buurtgenoten te bedanken voor alle lieve berichtjes
en ondersteuning die we in dit
vreemde jaar van jullie hebben
mogen ontvangen.

Ida Hidding, Coördinator vrijwilligerswerk de Bleerinck.

We hopen op een gezond en
voorspoedig 2022 waarin we
ons weer vrijer mogen bewegen, en we de deur naar de wijk
open kunnen zetten.

Alle vrijwilligers, die zich het
afgelopen jaar hebben ingezet,
ontzettend bedankt. Jullie maken het verschil!
Wil jij ook vrijwilligerswerk
doen, iets voor een ander betekenen? Neem dan contact
op met VIP! Emmen Zuid. Wij
kijken samen naar een passen-

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

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!

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

Deze maand is het Inloopspreekuur op:
woensdag 12 januari 2022
woensdag 19 januari 2022
woensdag 26 januari 2022
van 19.00 tot 20.00 uur.

Het inloopspreekuur vindt plaats op Rolderbrink 98.

Om te functioneren als wijkvereniging
hebben wij leden nodig.

STEUN ONS EN WORD LID

VIP! EMMEN ZUID
VIP! Emmen Zuid wenst
jou het beste voor het
nieuwe jaar.

WIJKTAFEL BARGERES

de vrijwilligersplek voor jou.
Samen wandelen, (duo)ﬁetsen,
klusjes doen, dieren verzorgen
of een praatje maken met een
kopje kofﬁe of thee erbij.
Zoek je een vrijwilliger of wil
je helpen? Neem dan contact
met ons op.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

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.

