
Maart
2022

Met het voorjaar voor de deur 
(zie de foto’s van Jarno en Daisy) 
presenteren we u de maart 
editie. Een bijzondere editie, 
want eenmalig bestaat deze 
weer uit zes pagina’s. In de bin-
nenkant treft u een plattegrond 
van Bargeres aan met de plan-
nen omtrent de ‘opfrisbeurt’ 

van de wijk.

Loes had een interview met de 
heer Jan van der Meer. Hij expo-
seert momenteel zijn schilderij-
en in het Brinkenhoes. 
De Bleerinck zoekt mensen die 
zich begin maart willen inzetten 
met NL-Doet en de Wijkver-

eniging zoekt vrijwilligers en u 
vindt de nieuwe data voor de 
wijktafel, om mee te praten over 
zaken die spelen in Bargeres.
Verder een leuk artikel over 
de vrije peuterspeelzaal 
in Noordbarge, waar veel 
kinderen uit Bargeres naartoe 
gaan.

Voor vragen, ideeën, aankon-
digingen, opmerkingen, klachten 
e.d. neemt u contact op met 
redactie@bargeres.com

Veel leesplezier namens de
redactie, 
Raymond, Loes, Vitalina en 
Romilda 

VAN DE REDACTIE

Nummer 3

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter@bargeres.com), 
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 4/2022
verschijnt eind maart. Dinsdag 8 maart 
is de uiterste inleverdatum voor kopij. 
Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en 
Holtingerhof.
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Niets in het leven is zeker maar 
de kans is groot dat we binnen-
kort weer volledig teruggaan 
naar het oude leven. Dat we 
weer kunnen leven zoals we 
dat gewend waren. Zoals het nu 
lijkt kunnen we en mogen we in 
de zomer weer terug naar het 
oude normaal.

Na bijna twee jaar van stilstand 
en beperkingen lijkt het er op 
dat we weer met elkaar kunnen 
leven zoals we dat gewend wa-
ren. En het zal tijd worden. Ein-
delijk weer met zijn allen naar 
sportwedstrijden een rommel-
markt, een buurtfeest. En zo kun 
je nog veel andere zaken die het 

leven leuk maken, bedenken. En 
ik weet zeker dat we daar met 
zijn allen aan toe zijn.

Misschien ben je ook moe van 
de ellende die ons massaal is 
overkomen en leeft bij jou de 
gedachte om er tegen aan te 
gaan, Om ideeën die bij jou in 
de afgelopen tijd naar boven 
zijn komen drijven en waarvan 
je denkt dat het misschien wel 
leuk zou kunnen zijn, met ande-
ren te delen. De mogelijkheden 
zijn misschien niet altijd uitvoer-
baar, maar vaak is er meer mo-
gelijk dan je denkt. Maar zonder 
enthousiasme en samenwerking 
gaat er niets gebeuren. Daar-

om deze oproep. En de oproep 
geldt voor iedereen. Zonder 
uitzonderingen. Bargeres, samen 
en voor elkaar! Heb je een idee, 
een plan of zie je verbeteringen 
om van  Bargeres een nog leu-
kere, mooie en vooral sociaal 
vriendelijke wijk te maken, meld 
je dan aan. Het bestuur van de 
Wijkvereniging is ook van u 
afhankelijk, omdat wij er met 
zijn allen iets leuks van willen 
maken. En het kan van alles zijn. 
Of het nou om de leefbaarheid 
van de wijk gaat, een sociaal ge-
beuren, het maakt niet uit. We 
moeten de wijk leefbaar hou-
den. Heb je ideeën over groen-
voorziening, biodiversiteit, of 

gewoon iets leuks organiseren 
in het Brinkenhoes.  Misschien 
heb je wilde dromen over eve-
nementen bij het Oranjekanaal, 
een rommelmarkt langs het wa-
ter of een muziekfestival met 
meerdere muzikanten langs het 
kanaal, een soort van gooi maar 
in mijn pet idee. Een multicultu-
reel evenement., jeu-de-boulen 
met bejaarden, bedenk het maar 
en laat het ons weten.

Al je ideeën, wensen en  plan-
nen, ook eventueel actief lid wil-
len worden, kun je kenbaar ma-
ken bij Jaap Bakker, voorzitter 
Wijkvereniging Bargeres. voor-
zitter@bargeres.com
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Hoe zorgen we ervoor dat de 
wijk Bargeres een fijne plek 
blijft om te wonen, werken en 
ontspannen? Die vraag stond 
centraal in gesprekken met 
u als inwoner en gesprekken 
tussen de samenwerkende par-
tijen: Wijkvereniging Bargeres, 
woningcorporaties Domesta en 
Lefier, welzijnsorganisatie Sedna, 
waterschap Vechtstromen en 
Gemeente Emmen.

Tijdens het maken van de wijk-
visie bent u als inwoner van 
Bargeres meerdere keren ge-
vraagd naar uw ervaringen en 
meningen. Mede hierdoor heb-
ben we inzicht gekregen in wat 
voor u als bewoner belangrijk 
is om met plezier in de wijk te 

wonen, nu en in de toekomst.
Het resultaat heeft een plek ge-
kregen in de wijkvisie ‘Bargeres 
Verrast!’. Hierin staan idee n 
die helpen bij het maken van 
keuzes.

De wijkvisie geeft richting wat 
we gaan doen. Wat willen we 
wel in de wijk en wat niet en 
hoe gaan we dat bereiken. We 
gaan stapsgewijs aan de slag en 
dat doen we samen met u als 
inwoners en andere betrokke-
nen in de wijk. Sommige dingen 
kunnen we nu al oppakken, an-
dere dingen kosten meer tijd. 
De samenwerkende partijen 
onderzoeken met elkaar wat er 
nu opgepakt kan worden en wat 
nog niet. De financiële steun van 

het Volkshuisvestingsfonds van 
het Rijk helpt hier gedeeltelijk 
bij. Zo wordt Bargeres stukje 
bij beetje aangepakt en klaar ge-
maakt voor de toekomst.

Enkele zaken die in de (nabije) 
toekomst worden aangepakt 
zijn
• Het maken van een plan voor 

een aantrekkelijk en bruisend 
centrumgebied

• Het beteren van de leefbaar-
heid in de brinken. We starten 
hierbij met de Rolderbrink

• Het verbeteren van de ver-
keersveiligheid

• Meer woningen voor kleine 
huishoudens en senioren

• Meer mogelijkheden voor 
ontmoeting en ruimte voor 

initiatieven van inwoners
• Maatregelen die nodig zijn 

vanwege de klimaatverande-
ring

zoals verbeeld in de visiekaart 
hiernaast.

Via de website van de wijkver-
eniging (www.bargeres.com/
wijkvisie) kunt u de visie down-
loaden. 
Wilt u meer informatie? Neem 
dan gerust contact met ons op.
Marco Kamp, beleidsmedewer-
ker Wonen 
email: m.Kamp@emmen.nl
Lia Wilpshaar-Geraets, Gebieds-
coördinator Emmen-Zuid email: 
l.wilpshaar@emmen.nl

WIJKVISIE BARGERES VERRAST! VASTGESTELD
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Als je het paadje langs de vijver 
naast de Asserbrink volgt, kom 
je op de Huizingsbrinkweg. Een 
keer rechts, een keer links, nog 
een keer rechts en je staat op 
het schoolplein van vrijeschool 
De Stroeten. Kijk je naar links, 
dan zie je een op het oog wat 
saai, grijs gebouwtje.  Binnen is 
het allesbehalve grijs. Er is een 
zithoekje met gekleurde kus-
sens, een wand met allerhande 
spelmateriaal, een kast met pren-
tenboeken en speelgoed, een 
overdekt hutje met een speel-
goedkeukentje en zelfs een ech-
te keuken. Juf Irene en juf Char-
lotte, pedagogisch medewerkers 
van de Vrije Peuterklas, vertel-
len dat ze daar elke dag met 
‘hun’ peuters broodjes bakken.

Broodjes bakken met peu-
ters? Hoe gaat dat dan?
Heel simpel. Wij maken van 
tevoren brooddeeg, daar mo-
gen de kinderen dan allemaal 
zelf een bolletje van kneden. 
Dat doen ze heel serieus, heel 
geconcentreerd, soms met de 
tongetjes uit de mond. Dan gaan 
de bolletjes op een bakplaat, die 
schuif ik in de oven, tien minuten 
wachten en klaar zijn ze! De kin-
deren vinden het allemaal lekker. 

Maar als ik al dit mooie spelma-
teriaal zie, is dat vast niet het 
enige dat jullie doen op een dag
Klopt. We ondernemen van al-
les: schilderen, tekenen, boetse-
ren, noem maar op. We begin-
nen de dag altijd met een lied 
en een verhaal in de kring. Dat 
verhaal vertellen we en we laten 
het tegelijk ook zien, met popjes 
en diertjes. Zo werken we aan 
de woordenschat van de kin-

deren. Daarna gaan ze buiten 
spelen. Dat doen we bijna altijd, 
ook als het regent, de kinderen 
hebben allemaal laarzen en een 
regenpak mee. Lekker stampen 
in de plassen. 

Het peuterlokaaltje kijkt uit op 
een nogal wilde tuin. Er staan 
wat fruitboompjes, er is een 
heuveltje met een paadje dat 
naar de top slingert en een 
glijbaan om weer beneden te 
komen. Er staan twee enorme 
trekkerbanden rechtop half in-
gegraven, bedoeld om erop te 
kunnen klauteren. Achterin de 
tuin staat een hok waar wat kip-
pen en twee konijnen in rond-
scharrelen.

Jullie houden dus ook die-
ren?
Kippen en konijnen is een leuke 
combinatie. Ze kunnen prima bij 
elkaar in een hok zonder dat ze 
last van elkaar hebben. Ze moe-
ten natuurlijk dagelijks gevoerd 
worden, dat doen we altijd met 
de kinderen erbij, die vinden dat 
geweldig.

Voor welke leeftijd is de 
Vrije Peuterklas precies?
Kinderen zijn welkom van-
af 2,5 jaar. Ze komen dan drie 
dagdelen per week, twee och-
tenden en een middag. We zijn 
een door de gemeente erkende 

voorschool en we zijn ook net 
zo duur (of goedkoop eigenlijk) 
als alle andere voorscholen van 
de gemeente.

Voorschool? Betekent dat 
dat ze ook al echt moeten 
leren, zoals op school?
Nee. Kinderen van deze leeftijd 
leren door na te bootsen wat 
volwassenen in hun omgeving 
doen, en ze leren door vooral 
heel veel zelf te spelen. Wat wij 
heel belangrijk vinden, is dat het 
materiaal waarmee ze spelen 
ook echt uitnodigt tot creatief 
spelen. We hebben veel speel-
goed van natuurlijke materialen: 
hout, wol en vilt bijvoorbeeld. 

Wat betekent dat ‘vrij’ eigenlijk 
precies in de naam van jullie 
peuterklas en van de school? 
Betekent het dat alles mag, dat 
er geen regels zijn? Nee. Al-
lesbehalve. Op de vrijeschool 
wordt zelfs relatief veel ‘ou-
derwets’ klassikaal lesgegeven 
wordt. Bij ons op de peuterklas 
spelen de kinderen heel veel zelf, 
vrij dus, maar er zijn echt wel 
regels en die houden we scherp 
in de gaten. De kinderen leren 
daarbij wat wel en wat niet mag. 
Het vrije in onze naam betekent 
dat we de kinderen zo opvoe-
den dat ze, als ze volwassen zijn, 
vrije keuzes kunnen maken. En 
dat ze niet alleen passen in de 

maatschappij, maar dat ze de 
maatschappij ook kunnen hel-
pen vormgeven of vernieuwen.

En wat is dan in de praktijk 
het grootste verschil tussen 
jullie voorschool en andere 
voorscholen?
Wij hebben kleinere groepen. 
Op de meeste andere voor-
scholen staan 2 leidsters op 
een groep van 16 kinderen. 
Wij hebben maximaal 8 kinde-
ren per groep, met 1 leidster 
en daarnaast meestal nog een 
vrijwilliger of stagiair. Verder is 
al het eten dat wij aanbieden, 
biologisch. En waar ik erg trots 
op ben, is onze buitenruimte. 
Het heeft aardig wat tijd en 
moeite gekost om die zo mooi 
in te richten, elke dag maken 
we daar dankbaar gebruik van.

Zijn alle kinderen welkom? 
En als ik mijn kind zou wil-
len aanmelden, hoe werkt 
dat dan?
Ja, iedereen is welkom bij ons, 
ongeacht achtergrond, oplei-
dingsniveau of cultuur. Aanmel-
den kan via onze website: www.
vrijekinderopvangemmen.nl. Als 
je eerst een keer wilt komen kij-
ken, dan kan dat natuurlijk ook, 
bel dan voor een afspraak naar 
06-23373199. 
De buitenruimte is omgeven 
door een houten hek, waardoor 
de kinderen het terrein, dat ach-
ter het Oranjekanaal ligt, niet af 
kunnen. De enige uitgang is door 
een hekje dat weer naar het 
schoolplein van de vrijeschool 
leidt. Leuk om te weten dat hier, 
verborgen vanaf de straat, zo’n 
bijzonder minimensenparadijsje 
te vinden is. 

Op 11 en 12 maart is het weer 
NL doet, de grote vrijwilligers-
actie van het Oranjefonds.

Dit zijn de dagen dat veel men-
sen de handen uit de mouwen 
steken om samen met anderen 
een klus aan te pakken. Een klus 
die normaal blijft liggen omdat 
er geen tijd of geen geld voor is.
Met behulp van het Oranje-
fonds, subsidie en vaak bereid-
willige buurtgenoten, komen 

met NL-DOET mooie dingen 
tot stand.
Dit jaar gaan we in de Bleerinck 
op vrijdag 11 maart de 
binnentuin ‘Lente-klaar’ maken. 
Bij het eerste voorjaarszonne-
tje kunnen de bewoners dan ge-
nieten van een tuin vol kleur en 
geur waarin het fi jn vertoeven is.

Het lijkt ons heel gezellig deze 
klus dit jaar te klaren met be-
hulp van onze buren oftewel 

onze wijkgenoten.
Lijkt het U iets om een dag lek-
ker buiten bezig te zijn en met 
een groep mensen een klus aan 
te pakken?
We beginnen vrijdagmorgen 11 
maart om 10.00 uur met koffi e 
en het verdelen van de taken.
Om 10.30 uur zijn we aan het 
werk tot ongeveer 12.30 uur. 
Dan staat er een heerlijke lunch 
voor ons klaar. Na het eten gaan 
we weer aan het werk tot de 

klus is geklaard. We verwachten 
tegen 16.00 uur af te kunnen 
sluiten met een hapje en een 
drankje. U kunt zich opgeven 
met een mailtje naar ihidding@
tangenborgh.nl of een berichtje 
naar 06-12946585.

DE VRIJE PEUTERKLAS: EEN MINIMENSENPARADIJSJE

NIEUWS UIT DE BLEERINCK



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 samen-
werking met Sedna en Toegang.
Je kunt de gezelligheid opzoeken 
op deze locaties, tijd voor ene 
kopje koffi e of thee, een bord-
spel doen of kaarten, even met 
elkaar gezellig babbelen, een wat 
diepergaand gesprek of (in de 
kerkgebouwen) even een rust-
puntje zoeken en een kaarsje 
branden.

De adressen en openingstijden 
op een rijtje:
Brinkenhoes
Mantingerbrink 140, elke don-
derdag 9.30 – 12.30 uur

De Bron
 Hesselterbrink 2, elke donder-
dag 14.00 – 16.00 uur
Holtingerhof
 ‘Gouden koffi emoment’ Hol-
tingerbrink 62 elke dag 10.00 
tot 12.00 uur.
Leger des Heils
 Van Schaikweg 42-44, op maan-
dag 12.00 tot 15.00 uur en op 
de andere werkdagen, 10.00 tot 
15.00 uur
De Opgang
Mantingerbrink 199 elke mid-
dag (behalve maandag en het 
weekend) 13.30 uur.

Wilt u meer weten, kijk op 
www.gelovenindebuurtemmen.
nl of bel met 06-27911377
Graag tot dan! 

Door Loes Masseree
Ik ontmoet Jan van der Meer 
in het Brinkenhoes. Nadat we 
koffi e hebben gekregen, vraag ik 
Jan om iets over zijn werkzame 
leven te vertellen. Hij vertelt dat 
hij verpleegkundige in de psychi-
atrie is geweest en ook veel met 
ouderen gewerkt heeft. Later 
studeerde hij  nog informatica. 
Hij speelde fagot en heeft zijn 
opleiding in het conservatori-
um gevolgd, maar helaas laten 
zijn vingers het niet meer toe 
om te spelen. Momenteel is hij 
vrijwilliger in het hospice. Een 
veelzijdige man dus, die zo’n vijf 
jaar geleden het penseel oppak-

te en lid is van de AKE (amateur 
kunstenaars Emmen). We lopen 
langs de om en nabij zeventien 
schilderijen die verspreid over 
het Brinkenhoes hangen. Ik raad 
u aan eens een kijkje te gaan ne-
men in het Brinkenhoes. 

OPENINLOOP 

SCHILDERIJENTENTOONSTELLING 
BRINKENHOES

BEGINNENDE LENTE IN DE WIJK  DOOR DAISY MEDAS

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 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur
Woensdag 23 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur

Het inloopspreekuur vindt 
plaats op Rolderbrink 98.

BIBLIOTHEEK BARGERES

BIBLIOTHEEK SERVICEPUNT BARGERES

DINSDAGAVOND        18.00 - 20.00
DONDERDAGMIDDAG  14.00 - 16.00
VRIJDAGMORGEN          10.00 - 12.00

Fb: Bibliotheek Bargeres
E: klantenservice@bibliotheekemmen.nl

u vindt ons in het Brinkenhoes


