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De oplossing van de woordzoe-
ker van vorige maand was: De 
beste wensen. Een verslagje van 
de uitreiking van de prijs leest u 
verderop in deze editie.
Ook komen het afscheid van 
Wijkverenigingslid Elly Patel, 
een oproep van de Bleerinck, 
een artikel over de verdwenen 
zoutbak en de Wijktafel aan 
bod. Op de redactie ontvingen 
wij het bericht van de bewo-
nerscommissie Holtingerbrink 
dat zij stoppen met hun activi-
teiten. Ria Siermans van de be-
wonerscommissie van de Hol-

tingerbrink schreef: ‘We hebben 
er alles aan gedaan, maar er is te 
weinig draagvlak.’

Verder is er informatie van de 
huurderfederatie en is er een 
bericht van het 15 jarig bestaan 
van Wijkzorg Tangenborgh. Ver-
der ontvingen we een bijdrage 
van Sedna Emmen Zuid over 
een nieuw opgerichte bewo-
ners initiatief: Bargeres Gezond. 
En weer mooie foto’s van Jarno 
Woltman en Noor Wijkniet.
Kortom, weer een goed gevulde 
editie. Heeft u vragen, opmer-

kingen, ideeën, klachten (liever 
niet natuurlijk), interessante in-
formatie voor Bargeres bewo-
ners, of wilt u een advertentie 
of oproep voor vrijwilligers of 
andere activiteiten plaatsen? 
Neem contact op via de mail. In 
overleg kan er heel veel.

Wijknieuws Bargeres is on-
derdeel van de Wijkvereniging 
Bargeres. Soms moeten we 
ingestuurde kopij helaas wei-
geren of inkorten. Ons doel is 
om de bewoners van Bargeres 
te voorzien van informatie, aan-

kondigingen van activiteiten en 
oproepen en of vragen e.d. met 
betrekking tot onze wijk.

Wij van de redactie bepalen in 
overleg met de Wijkvereniging 
Bargeres wat er geplaatst wordt 
in het wijknieuws.

De redactie van het Wijknieuws 
wenst u weer veel leesplezier. 
Raymond, Loes, Vitalina en 
Romilda.
Redactie@bargeres.com
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De winnaars van de 
woordpuzzel uit het janu-
arinummer zijn Gienus en 
Dina Letteboer. De juiste 
oplossing was DE BESTE 
WENSEN, en onder de 
juiste inzenders werd de 
winnaar geloot. De voor-
zitter van de Wijkver-
eniging, Jaap Bakker, ging 
onlangs bij de winnaars 
langs om het gewonnen 
boodschappenpakket ter 

waarde van €50,00 te 
overhandigen. Gienus en 
Dina, gefeliciteerd met jul-
lie prijs.

De redactie bedankt ie-
dereen die een juiste op-
lossing hebben ingestuurd 
voor het meespelen.

WINNAARS WOORDPUZZEL

Vitalina Bondar-Folkers

AFSCHEID ELLY PLATEL ALS BESTUURSLID
Op onze laatste bestuursver-
gadering van 2021 vond het 
afscheid van Elly Platel als be-
stuurslid plaats. Elly is vele jaren 
bestuurslid geweest. Zij heeft 
ook haar taken in de speelvoor-
zieningencommissie neergelegd.
Velen van jullie kennen Elly als 
juf Elly. 

Een vrouw met een hart voor 
kinderen. Zij heeft zich alle ja-

ren ingezet om speelvoorzie-
ningen in stand te houden, te 
vernieuwen en te versterken. 
Zij onderhield het contact met 
jullie, voerde gesprekken, en 
legde met veel enthousiasme 
de procedure uit hoe er een 
nieuwe speelvoorziening wordt 
aangevraagd. Daarnaast was zij 
altijd van de partij om leuke ac-
tiviteiten voor de kinderen van 
Bargeres te bedenken en te or-

ganiseren. Elly bedankt voor de 
jarenlange samenwerking en po-
sitieve energie.

Nu dat wij helaas afscheid van 
Elly hebben moeten nemen valt 
er wel een gat met betrekking 
tot de speelvoorzieningen. Lijkt 
het jou leuk om contactpersoon 
speelvoorzieningen te zijn, neem 
dan contact met ons op.



Voor deze terugblik heb ik nog 
even de tekst van 2020 terug ge-
keken. Deze tekst had ik zo voor 
dit jaar kunnen kopiëren. 2021 
een jaar van weinig verandering. 
Weer een jaar dat in de greep 
van Corona werd gehouden. Dit 
had veel invloed op onze agen-
da. Wij opereerden tussen de 
steeds wisselende maatregelen 
wat kan en mag.
Ons werk speelt zich af in de 
wijk, tussen de mensen. Jullie 
verhalen zijn onze input. En juist 
dit misten wij. Ontmoetingen 
waren niet of nauwelijks mo-
gelijk. Overleggen vonden onli-
ne plaats. Ondanks alles leest u 
hieronder waar wij onze energie 
hebben ingestoken.

Komen en Gaan
Eind 2021 hebben wij afscheid 
genomen van twee bestuursle-
den Greetje Lahuis en Elly Platel. 
Henk Bustra hebben wij mogen 
verwelkomen als nieuw be-
stuurslid. Wij zijn nog steeds op 
zoek naar meer bestuursleden.

Ledenwerving
Om goed te kunnen functione-
ren als wijkvereniging hebben wij 
leden nodig. Eind vorig jaar zijn 
wij met ledenwerving begonnen. 
Inmiddels hebben wij onze eer-
ste leden mogen verwelkomen. 
Maar wij hebben meer leden no-
dig om meer impact te hebben. 
Het lidmaatschap van de wijk-
vereniging staat open voor alle 

bewoners van de wijk Bargeres 
vanaf 16 jaar. U mag zelf weten 
hoeveel u bijdraagt. Lees meer 
op Bargeres.com

Woon- en Leefvisie
Afgelopen jaren hebben wij in 
de werkgroep woon&leefvi-
sie onze inbreng gedaan wat 
jullie en wij nodig achten om 
Bargeres leefbaar en toekomst-
bestendig te houden en te ma-
ken. Met gepaste trots kunnen 
wij dan ook zeggen dat er dan 
eindelijk een Wijkvisie ligt. Inmid-
dels vastgesteld door het Colle-
ge. Op deze visie en bijbehoren-
de uitvoeringsagenda hebben wij 
groot ingezet en is voor ons, en 
andere betrokken partijen, het 
spoorboekje voor de komende 
jaren. De gehele Wijkvisie is te 
downloaden op onze webpagina 
Bargeres.com/wijkvisie.

Infopunt/Wijktafel
Het Infopunt Bargeres is in 2021 
verder gegaan onder de naam 
Wijktafel Bargeres. Wijktafel 
Bargeres is het inloopspreekuur 
van de Wijkvereniging Bargeres. 
Heeft u iets te bespreken wat de 
wijk Bargeres aangaat? Dan bent 
u bij Wijktafel Bargeres aan het 
goede adres. Kijk op onze webpa-
gina Bargeres.com/wijktafel wan-
neer er een spreekuur staat ge-
pland. U bent van harte welkom.

Speelvoorzieningen
De in 2020 aangevraagde speel-

voorzieningen in de Slener- en 
Borgerbrink zijn geplaatst. Wij 
hopen dat veel kinderen hier ple-
zier van hebben. Daar doen wij 
het voor. Er zijn speelvoorzienin-
gen in de Oringer-, Orvelter- en 
Bruntingerbrink aangevraagd en 
deze hebben wij met een positief 
advies doorgestuurd en zijn nu 
in behandeling bij de gemeente. 
Over een aantal maanden weten 
we wat er geplaatst kan worden.

Kunstwerk
Helaas was ook het kunstwerk 
op de rotonde ons niet gege-
ven in 2021. De kunstenaar kon 
onder andere wegens prijsstij-
gingen het ontwerp dat hij had 
gemaakt niet binnen het budget 
dat wij ervoor hadden staan re-
aliseren. Daartoe hebben wij het 
harde besluit moeten nemen het 
kunstproject na 1,5 jaar stop te 
zetten.

Bloemzaadjes
In de aprileditie van Wijknieuws 
troffen jullie een zakje bloem-

zaadjes aan. Zaadjes voor plan-
ten die vooral vlinders, bijen en 
insecten aantrekken. Want dit is 
hard nodig. Biodiversiteit is be-
langrijk voor onze wijk. Wij gaan 
ervan uit dat jullie ze hebben 
geplant en er veel plezier aan 
hebben beleefd en wij hopen dat 
jullie er zelf een vervolg aan zul-
len geven.

Mijn positieve gezondheid
Sedna en MMGezond hebben 
in het kader van gezondheid in 
2021 een aantal bijeenkomsten 
gehouden om bij bewoners van 
Bargeres ideeën op te halen over 
hoe zij denken over gezondheid 
en wat zij graag gerealiseerd 
willen zien om gezondheid te 
bevorderen. De Wijkvereniging 
was bij deze bijeenkomsten aan-
wezig en adviseert waar zij kan 
de bewoners. Zie pagina 4.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Wijkvereniging 
Bargeres
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ZOUTBAK VERNIELD!
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Na de zoveelste vernieling 
heeft de gemeente de zoutbak 
die bij de fi etsersbrug over het 
Oranjekanaal ter hoogte van 
het winkelcentrum defi nitief 
verwijderd. De deksel dreef in 

het Oranjekanaal, de draadstan-
gen waarmee die aan de railing 
zat waren zelfs helemaal kapot. 
EEN SCHANDE
In de zoutbakken zit strooizout 
dat ‘s winters ter gladheidbe-

strijding op de wegen en brug-
gen wordt gestrooid. De ge-
meente heeft besloten dat er 
geen nieuwe bak komt.

WIJKTAFEL BARGERES
Wijktafel Bargeres is het in-
loopspreekuur van de Wijk-
vereniging Bargeres. Heeft u 
iets te bespreken wat de wijk 
Bargeres aangaat? Kom langs!

Heeft u een klacht of mel-
ding? Heeft u een vraag waar 
u het antwoord niet op weet? 

Kom langs!
Deze maand is het Inloop-
spreekuur op: 
Woensdag 9 februari 
van 19.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 12 februari 
van 13.00 tot 14.00 uur
Woensdag 23 februari 
van 19.00 tot 20.00 uur



Interview met Ria Bol - de Roo
56 jaar, 20 jaar werkzaam als 
verzorgende IG binnen Zorggroep 
Tangenborgh

Door: Sabrina Peters

In gesprek met Ria Bol, een be-
vlogen wijkzorgmedewerker 
binnen Zorggroep Tangenborgh. 
Ria is vanaf dag één werkzaam 
binnen de wijk in regio Klazien-
aveen. Dit heeft zij samen met 
twee collega’s in 2003 vanuit 
‘Woon- en zorgcentrum Dille-
hof’ opgestart. Zij zijn hiermee 
in ‘De Melde’ gestart, hier woon-
de destijds een aantal mensen 
met een kleine zorgvraag. Door 
hierop in te spelen was er voor 
de klant de mogelijkheid om 
thuis te kunnen blijven wonen. 
De eerste stappen in wijkzorg 
door Zorggroep Tangenborgh!

Op de vraag of Ria ervan op 
de hoogte is dat wijkzorg Tan-
genborgh 15 jaar bestaat, ant-
woordt ze dat ze zich hier niet 
van bewust is, omdat het 15 
jaar geleden klein is begonnen, 
naast het zorgwerk in de woon-
zorglocaties. De zorg in de wijk 
heeft zich daarna snel uitgebreid 
binnen de regio.

Ria vertelt dat het werken in 
de wijk veel vrijheid geeft. Er 
is ruimte om zorg naar eigen 
inzicht, binnen kaders, te ver-
richten. Doordat er over het 
algemeen weinig alarmeringen 
(oproepen om hulp) zijn, is er 
nog steeds tijd voor de klant. 
“Tijd staat ook voorop in het 
verlenen van zorg! Ik doe nog 

steeds dankbaar werk. Je geeft 
de liefde in de wijk, maar krijgt 
het ook terug. Dit maakt dat ik 
het al 15 jaar met zoveel plezier 
doe”.

“Mijn werkdag begint om 07.00 
uur op kantoor, Melde 91. Hier 
pak ik de pieper en de sleutel 
van de wijkauto. Ik kijk in de 
agenda welke afspraken er zijn 
voor de dag. Wanneer ik klaar 
ben met mijn ochtendroute rijd 
ik terug naar kantoor waar ik 
e-mails beantwoord, contact 
heb met huisartsen en ande-
re disciplines over behandel-
plannen van klanten. Ook heb 
ik contact met de apotheker 
wanneer er een wijziging in of 
aanvraag voor de medicatie is 
én ik archiveer in de medica-
tielijsten. Hierna vervolg ik mijn 
route en begin ik aan het mid-
dagdeel. Om 15.30 uur schrijf ik 
een korte overdracht voor mijn 
collega die het avonddeel in de 
wijk verzorgt.

Zorggroep Tangenborgh heeft 
als voordeel dat het naast de 
wijkzorg ook een mooi groot 
intramuraal werkgebied heeft: 
dat is zorg ín onze woonzorglo-
caties. Daardoor er een fi jne 
wisselwerking mogelijk wan-
neer iemand bijvoorbeeld moet 
revalideren of anders kortdu-
rend opgenomen moet worden. 
Wij hebben hierin korte lijntjes, 
zodat na een revalidatie of ver-
blijf in één van onze woonzorg-
centra de zorg in de wijk snel 
weer overgenomen wordt. Dus 
bij de klant weer in het eigen 
huis. Dat is het voordeel voor 

de klant van Zorggroep Tangen-
borgh: de zorg wordt binnen 
dezelfde organisatie verleend.

Ik merk dat klanten veel praten 
over het ‘thuis kunnen blijven 
wonen’. Het is fi jn om daarin 
te helpen. De zorginzet is daar-
in vaak toereikend. Een WLZ 
indicatie is tegenwoordig ook 
aan te vragen wanneer men nog 
thuis woont. Hierdoor springen 
wij goed in op de zorgvraag. 
Daarnaast verlenen wij van-
uit Wijkzorg Tangenborgh ook 
terminale thuiszorg, dus in de 
stervensfase, nachtzorg en zijn 
wij 24 uur per dag bereikbaar 
en inzetbaar.
Ik vind het dan ook belangrijk 
om klanten het ‘thuis gevoel’ te 
laten houden: hen ‘mens’ te la-
ten voelen en juist geen patiënt 
of nummer van hen te maken. 
Partners moeten partners kun-
nen blijven, familie mag familie 
blijven. Ik zet graag een extra 
stapje, zodat de zorg warm, lief-
devol en huiselijk blijft.

In de afgelopen 15 jaren in de 
wijkzorg heb ik veel zien veran-
deren, zo is er qua tijd, regel- en 
wetgeving en zorgverzekeraars 
veel gekort. De klant is mon-
diger geworden. De (zorg)we-

reld is gedigitaliseerd en dit is 
een positieve ontwikkeling: de 
communicatie met de klant en 
zijn/haar naasten is hierdoor 
vergemakkelijkt, de lijntjes zijn 
korter. Klanten en contactper-
sonen kunnen meelezen in het 
zorgdossier, waardoor er meer 
samenspraak is. Maar wat altijd 
gelijk is gebleven, is dat wij zorg 
op maat willen geven. Dus wat 
past bij de klant en zijn/haar 
omgeving?”

Op de vraag wat Ria wil zeggen 
tegen mensen die binnenkort 
wijkzorg nodig hebben, is het 
resolute antwoord:

“Kom naar Wijkzorg Tangen-
borgh, want met steeds meer 
teams zijn wij altijd in de buurt. 
Wij staan open voor nieuwe 
klanten, zowel jong als oud. 
Wijkzorg is ook juist voor jon-
ge mensen! Wij merken dat wij 
soms weinig bekendheid heb-
ben bij huisartsen, apothekers 
en andere specialisten. Dat mag 
zeker veranderen. Ons team is 
divers, met weinig verloop, De 
klant in de wijk krijgt dus vaste 
gezichten te zien, collega’s met 
allemaal een eigen deskundig-
heid. Bel ons gerust om eens 
kennis te maken… Graag!”

WIJKZORG TANGENBORGH VIERT 15 JARIG BESTAAN

2022: NIEUWE INKOMENSGRENZEN 

foto door Sabrina Peters.

Een nieuw jaar betekent vaak dat 
er dingen gaan veranderen. Ook 
voor huurders zijn er weer re-
gels aangepast. Wij zetten voor 
u de belangrijkste veranderingen 
voor 2022 op een rij. 

Nieuwe inkomensgrens soci-
ale huurwoning
Bent u op zoek naar een soci-
ale huurwoning? Om hiervoor 
in aanmerking te komen mag u 
jaarinkomen niet hoger zijn dan 
€ 40.765 (alleenstaanden) en 
€45.014 (meerpersoonshuis-

houdens). Daarnaast is de huur-
prijs van een sociale huurwoning 
niet hoger dan €763,47.

Een speciale huurverhoging 
of niet? 
Het percentage voor de jaarlijk-
se huurverhoging is niet bekend. 
Wel is er voor dit jaar besloten 
door de overheid dat niet alle 
groepen huurders een procen-
tuele huurverhoging krijgen. Zij 
krijgen een huurverhoging met 
een maximumbedrag. Dit geldt 
in de volgende situaties: 

Huurders met een maandhuur 
onder de 300 euro krijgen een 
huurverhoging van maximaal 25 
euro per maand. Huurders met 
een middeninkomen krijgen een 
huurverhoging van maximaal 50 
of 100 euro per maand. Welke 
huurverhoging zij krijgen is af-
hankelijk van het type huishou-
den en inkomen:
Woont u alleen en heeft u een 
jaarinkomen tussen €47.077 en 
€55.500? Of heeft u een meer-
persoonshuishouden met een 
gezamenlijk inkomen tussen 

€54.196 en €74.000 ? Dan krijgt 
u een huurverhoging van maxi-
maal 50 euro per maand. 
Woont u alleen en heeft een 
jaarinkomen hoger dan €55.500?
Of heeft u een meerpersoons-
huishouden met een gezamenlijk 
jaarinkomen hoger dan €74.000? 
Dan krijgt u een huurverhoging 
van maximaal 100 euro per 
maand.
De Huurdersfederatie komt op 
voor de belangen van huurders 
van Lefi er. Wilt u meer weten? Kijk 
op www.huurdersfederatie.nl. 



Naar aanleiding van een bewo-
nersbijeenkomst in juni 2021 
zijn een aantal aandachtspun-
ten naar voren gekomen om de 
wijk Bargeres te verbeteren. Eén 
van deze punten heeft ervoor 
gezorgd dat er nu een kern-
groep vrijwilligers is die zich 
inzetten om in Bargeres een 
ontmoetingsplaats te realiseren.

Bargeres Gezond
Initiatiefnemers van Bargeres 
Gezond zijn vier inwoners. Het 
plan van Bargeres Gezond gaat 
over het bij elkaar brengen van 
mensen in de buitenlucht om 
samen te bewegen, sporten, ont-
spannen of te ontmoeten. Deze 
plek moet gelegenheid bieden 
voor zowel groepen als voor 
individuele inwoners. Er wordt 

gedacht aan een groen gelegen 
locatie die goed bereikbaar is 
voor iedereen. Hier kan dan 
gratis gebruik worden gemaakt 
van outdoor fi tness beweegtoe-
stellen. Denk aan een outdoor 
crosstrainer of hometrainer. Zo-
dat ook mensen die geen geld 
hebben voor dure fi tness abon-
nementen toch lekker kunnen 
sporten. Verder is het de bedoe-
ling om de plek zo in te richten 
dat ook anderen worden gesti-
muleerd om met initiatieven te 
komen die passen bij deze plek. 
Denk aan Yoga, Tai Chi, wandel-
groepen of misschien wel Jeu de 
boules of ontmoetingen voor 
boekenclubjes.   

Watertap
De bewoners van Bargeres Ge-

zond willen ook graag een wa-
ter tap, al weten ze ondertussen 
ook, dat hier wat haken en ogen 
aan zitten. Dit wordt nog verder 
uitgezocht op haalbaarheid. Wat 
wel heel fi jn is, is dat er door 
een subsidie van Zon MW, ruim-

te is om de plannen verder uit 
te werken en te realiseren in sa-
menwerking met de gemeente, 
de buurtsportcoaches en buurt-
werkers. 

Oproep voor meedenkers
Charlene de Vries en Warner 
Hopman: “Wij, als inwoners, zijn 
erg enthousiast en hopen dan 
ook dat andere inwoners hier 
ook blij van worden. Mensen die 
mee willen denken over de in-
vulling van Bargeres Gezond vra-
gen we dan ook om contact op 
te nemen. Via e-mail van Char-
lene de Vries vriescharlene@
gmail.com  , of telefonisch via 
Warner Hopman 06 40626445. 
Vragen, opmerkingen en tips zijn 
van harte welkom!

SUBSIDIE VOOR PLANNEN BEWONERSINITIATIEF BARGERES GEZOND
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Op zoek naar...
De Clientenraad van De 
Bleerinck is op zoek naar een 
nieuw lid voor de Clientenraad 
uit de wijk Bargeres. Als lid van 
De Clientenraad ben je als het 
ware de ogen en de oren voor 
de bewoners van De Bleerinck 
die dat zelf niet meer kunnen, 
jij geeft ze een stem. Heb je 
affi niteit met de ouderenzorg, 
bijvoorbeeld door eigen erva-
ring of opgedane kennis, dan 
wel omdat je in de ouderenzorg 
hebt gewerkt. Wellicht wil je dan 
jouw kennis en kunde inzetten 
ten behoeve van de bewoners. 
Wonen, Zorg en Welzijn is voor 
het verpleeghuis van wezenlijk 
belang. Door mee te praten, 

mee te denken en mee te beslis-
sen kun je voor de Clientenraad 
van toegevoegde waarde zijn 
en voor waardevolle zorg voor 
de bewoners. De Clientenraad 
vergadert eens per maand op 
de donderdagmiddag. Samen 
met de regiomanager van De 
Bleerinck komen tal van onder-
werpen aan de orde. Meer we-
ten? Neem gerust vrijblijvend 
contact op voor een informatief 
gesprek met leden van de raad. 
Dat kan via de Klantenservice 
van De Bleerinck,bleloket@
tangenborgh.nl.
Grt. Tinus. 

Bericht van de Bleerinck
Voor alle buurtgenoten de al-

lerbeste wensen in het nieuwe 
jaar!
Een nieuw begin van het jaar, 
een schone lei! Zoveel nieu-
we dingen om te ontdekken. 
Of juist oude gebruiken die in 
vergetelheid zijn geraakt weer 
nieuw leven in te blazen.
Het herontdekken van de lol die 
je vroeger had bij het tokkelen 
op je gitaar, de piano of welk in-
strument je ook maar bespeel-
de. Misschien zong je wel in een 
bandje lang geleden.
Het plezier dat  muziek teweeg 
kan brengen ervaren wij in de 
Bleerinck elke dag. Of dit nu 
de operetteklanken van Strauss 
zijn of de oude Top-Pop Jingles 
uit de 60- er en 70- er jaren, het 

zorgt voor een feest van her-
kenning.  

Het is daarom dat we naar mo-
gelijkheden zoeken om meer 
muziek in huis te halen. Hier-
voor willen we graag onze 
buurtbewoners de mogelijkheid 
geven om samen met andere 
muzikanten uit de wijk bij ons 
te komen ‘jammen’(akoestisch)
Bespeelt u een instrument en 
lijkt het u wel wat om eens met 
andere mensen te spelen?

Laat dan van je horen en 
reageer naar ihidding@
tangenborgh.nl  of laat een be-
richtje achter op 06-12946585

VAN DE BLEERINCK


