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Voldoening

Het is altijd weer een plezier om Wijk-

nieuws in elkaar te zetten. Dit komt

vooral doordat er altijd weer voldoende

respons uit de wijk is om het blad vol te

krijgen. En af en toe een spontane reactie

maakt het extra leuk (zie pagina 3). Ga zo

door, zou ik zeggen!

Herhaling oproep

Graag treden we in contact met wijkbe-

woners die het belang van een leefbare

wijk erkennen en gemotiveerd zijn om

tijd in de wijk te steken.

De vacature die is ontstaan is helaas nog

niet opgevuld .

U kunt meer info

krijgen of zich aan-

melden via 

wijkverenigingmarlies

@gmail.com.

Aanleveren kopij

In verband met de

feestdagen, is de inle-

vertermijn voor kopij

vervroegd. Graag

ontvangen we uw 

bijdragen op don-

derdag 15 decem-

ber. MZ

VO O RWO O R D

Wijkwinkel Bargeres

Alerderbrink 12, 648411

wijkwinkelbargeres@gmail.com

Openingstijden:

Ma., di., do.: 9.00 - 14.00 uur

Wo. en vrij.: ‘loket’ gesloten

Wijkvereniging online:

www.bargeres.org/wvbargeres

Volgende uitgave:

Wijknieuws Bargeres nummer 11/2011 

verschijnt eind december.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

donderdag 15 december bij ons binnen

zijn (brievenbus Naoberschapsbank of

mailen: wijkverenigingmarlies@gmail.com)

Bestuur Wijkvereniging:

Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),

Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penning-

meester),Wies Goudriaan (speelvoorzienin-

gen, mail naar speleninbargeres@live.nl of bel

858562),

Vacant: voorzitter uitvoeringsoverleg

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Opnieuw aanmelden

Vanaf 5 december worden deze tonnen

door Buurtsupport rondgebracht. Nu al

kunt u zich bij de Wijkwinkel aan de

Alerderbrink 12 melden of een telefoni-

sche aanvraag doen via 648411. Een aan-

vraag doen, betekent niet per definitie dat

u ook een ton geplaatst krijgt. Locaties

met de hoogste prioriteit krijgen voor-

rang (veiligheid en concentratie van min-

der valide bewoners).

Let op: ook als u vorig jaar een ton

heeft gehad, dient u zich opnieuw

aan te melden. Let daarbij op dat de

Wijkwinkel een nieuw mailadres heeft:

wijkwinkelbargeres@gmail.com.Als

u de ton persoonlijk wilt aanvragen, gaat

u natuurlijk naar de nieuwe locatie in de

Naoberschapsbank.

Spelregels

De gemeente – initiatiefnemer en finan-

cier van de uitgifte van de zouttonnen in

de gehele gemeente – is nog bezig met

het opstellen van instructies voor het

gebruik van de zouttonnen. Het is de

bedoeling dat de instructie van de

gemeente bij elke ton meegegeven wordt.

Ook hebben we besloten alle ‘tonbeheer-

ders’ briefjes mee te geven met daarop

het adres van de tonbeheerder en de

dagen/tijden dat er bij deze bewoner zout

opgehaald kan worden.

Totdat de instructie van de gemeente

bekend is, hanteren we dezelfde regels als

vorig jaar:

- het zout is niet bedoeld voor uw

eigen stoepje maar moet gebruikt

worden voor wandelpaden in uw hele

buurtje;

- de medewerker van de Wijkwinkel be-

paalt in overleg met de Wijkvereniging

en Buurtsupport of een aanvraag geho-

noreerd wordt. Bejaardenwoningen en

locaties met hoogteverschillen hebben

voorrang;

- de actie geldt niet voor bedrijven en 

instanties;

- er zijn een beperkt aantal tonnetjes 

beschikbaar, op=op.

In ieder geval is het de bedoeling dat het

zout efficiënter gebruikt wordt dan vorig

jaar. Bij misbruik wordt de zoutton weer

weggehaald.

De uitgifte van zouttonnen is een samen-

werkingsproject van Buurt-

support en Wijkvereniging

Bargeres.

ZO U T TO N N E N I N D E W I J K

Ook dit jaar worden er door Buurtsupport in onze wijk weer zouttonnen

geplaatst om te voorkomen dat de minder valide bewoners bij veel sneeuw-

val geïsoleerd thuis komen te zitten.

Foto: Deb's Album, via bargeres.org

Locatie: ‘t Brinkenhoes, aanvang: 20.00 uur

De opzichter van de gemeente, Karel Braams,

zal voorlichting geven over de criteria die er 

gelden voor vernieuwing of opknappen van 

speelvoorzieningen. Ook kunt u al uw vragen 

aan hem stellen.

Deze avond wordt georganiseerd door de 

speelvoorzieningencommissie van Wijk-

vereniging Bargeres.

Contactpersoon is Wies Goudriaan,

speleninbargeres@live.nl 

VO O R A A N KO N D I G I N G

Noteer alvast in uw agenda: 25 januari voorlichtings-

avond over de speelvoorzieningen.



Heeft u activiteiten van uw buurtvereni-

ging /school/buurt/ gezin ect.: meldt het

ons via beeldkrant-

bargeres@live.nl.

De beeldkrant is te

zien bij de ingang

van de Naober-

schapsbank.

Kijk ook op de site:

bargeres.org/beeldkrantbargeres

U kunt nog tot en met 30 november

uw ID€€kaart insturen!

Dus... aarzel niet langer, want dan

vist u achter het net!

Bent u uw kaart kwijt? In de Wijk-

winkel kan er nog eentje voor u uit-

geprint worden.

Voor het project ‘ Verrassend actief’

zoekt Sedna-jongerenwerk ouderen die

graag gratis een klus willen gedaan heb-

ben. Ook zoeken zij jongeren tussen 12

en 15 jaar oud die graag wat bij willen

verdienen. Zoals blad opruimen, container

aan de weg zetten, sneeuw scheppen,

noem maar op.

Interesse: even langs Sedna en vragen

naar Ellen Heijne, tel. 632324.
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We vinden het belangrijk u te informeren

over de inzet van het gebiedsgebonden

budget dat we in drie jaar tijd mochten 

besteden.

Gerealiseerde uitgaven

We hadden voor drie jaar 106.172,- te

besteden. Geld dat eind dit jaar op moet

zijn, omdat het anders terugvloeit naar de

algehele middelen van de gemeente.

Er is in de afgelopen drie jaar geld uitge-

geven aan speelvoorziening Oringerbrink 

(7.500,-) brinkenaanpak Buurtsupport

(5.000,-),Wijknieuws (22.600,-) brinken-

aanpak div. brinken (28.000,-).Totaal

63.100,-

Bestedingen

Een rekensommetje leert ons dat we nog

zo’n 43.072,- te besteden hebben. Een

vors bedrag nog.We hebben hiervoor

twee bankjes laten plaatsen bij een speel-

voorziening in de Deverbrink. Bewoners

hadden al lang deze wens.

Ook kiezen we voor een tijdelijke oplos-

sing voor het struikelblok bij de kruising

fietspad Oranjekanaal - groenzone. Deze

kruising wordt waarschijnlijk nog aange-

pakt bij de

verbeterin-

gen van

het winkel-

centrum,

maar we

vinden dat

dit obstakel al eerder verwijderd moet

worden, omdat het op dit moment alleen

maar hinderlijk en lelijk is. Het ‘ wybertje’

wordt daarom weggehaald en opgevuld

met klinkers. Er komen in het midden

witte klinkers, om een extra accent te

geven.

Er zal een AED (defibrilator) aangeschaft

worden die komt te hangen bij de Boni.

Het wordt een volautomatische AED, die

zelf het denkwerk doet. Het is de bedoe-

ling dat een aantal personeelsleden van

de Boni een training volgen.

We vinden het werk dat de Beeldkrant-

redactie doet belangrijk voor de wijk en

ondersteunen hen met de aanschaf van

een voicerecorder en een bankje om

voor de beeldkrant te plaatsen.

Dan willen we het centrum van de wijk

graag verrassen tij-

dens de feestdagen

en de kerstsfeer in

het winkelcentrum

verhogen. Dat merkt u

te zijner tijd vanzelf!

Ook zijn we met de gemeente in onder-

handeling over verlichting bij het nieuwe

fietspad achter de Hesselterbrink. Bewo-

ners hebben hiervoor actie gevoerd, maar

de gemeente heeft geen geld om dit ver-

zoek te honoreren.We hebben nog geen

groen licht van de gemeente.

Verder heeft Sedna een beroep op onze

middelen gedaan, omdat er voor de jon-

gerenactiviteiten geen geld vanuit de

gemeente komt.We willen hier wel aan

bijdragen, omdat we het belangrijk vinden

dat de jeugd activiteiten aangeboden

krijgt die ze leuk vinden en van de straat

houdt.We merken dat sinds Sedna zo

actief met de jeugd bezig is, er zeker min-

der overlast in de wijk is. Maar we willen

niet de enige partij zijn die Sedna hierin

ondersteunt.

Er moet nog wel het e.e.a. gebeuren om

alle bestedingen rond te krijgen, maar we

doen ons best dit allemaal voor het einde

van het jaar gerealiseerd of aanbesteed te

krijgen. MZ

Voor monumentale bomen, waardevolle

bomen en boomstructuren* blijft een

kapverbod gelden. Er is al een lijst waar

deze bomen op staan, maar deze lijst

moet aangevuld worden. Help de

gemeente deze lijst compleet te maken

door bomen aan te dragen die naar uw

idee beschermd moeten worden! Op

www.emmen.nl kunt u klikken op ‘Meld

een boom aan’.Vervolgens kunt u lezen

aan welke criteria de bomen moeten vol-

doen.

Vanaf het moment dat de bomen

zijn aangedragen, zijn ze beschermd

totdat vastgesteld is of de bomen

ook daadwerkelijk aan de criteria

voldoen.

Bij het aandragen van de bomen heeft de

gemeente de volgende gegevens nodig:

reden van aandragen, adres, groeiplaats

(foto of schets), soort, conditie van de

boom en indien bekend, ook de eigenaar.

De te beschermende bomen kunt u per

brief of e-mail aandragen met als onder-

werp ‘bomen’ via Postbus 30.001 7800

RA Emmen en gemeente@emmen.nl.

Na 1 januari 2012 publiceert de gemeen-

te de geactualiseerde lijst met bescherm-

de bomen op www.emmen.nl. Deze lijst

is dynamisch, dus ook na deze datum

kunnen bomen door Erkende Overleg-

partners of burgers nog aangedragen

worden.

Aanvulling van bestuur Wijkvereni-

ging Bargeres:

In onze wijk is vooral de houtwallenstruc-

tuur bijzonder. Ook zijn er enkele bijzon-

dere bomen die het waard zijn om be-

schermd te worden. Neem contact met

ons op als u een actieve rol wil spelen in

het in kaart brengen van bijzondere

bomen.We brengen u graag in verbinding

met de opzichter, die ook een goed beeld

heeft van de bijzondere bomen in onze

wijk.

B I J Z O N D E R E B O M E N E N D E K A P V E R G U N N I N G

De gemeenteraad van Emmen heeft in september de nieuwe bomenveror-

dening vastgesteld. De huidige kapvergunning wordt per 1-1-2012 afgeschaft.

VV A NA N D ED E B E S T U U R S TB E S T U U R S T A F E LA F E L

De afgelopen maanden hebben we uitgebreid nagedacht waar we het res-

tant van ons gebiedsgebonden budget voor willen inzetten.

BE E L K R A N T BA R G E R E S ID€€-K A A RT E N VE R R A S S E N D AC T I E F

*Waardevolle boomstructuren zijn bomen in

het landelijk gebied, laanbomen en bomen

langs kanalen. Deze zijn al in een lijst opge-

nomen. De gemeente is nog op zoek naar

boomstructuren die bijvoorbeeld geen door-

gaande lanen zijn, maar wel belangrijk zijn

voor de cultuurhistorie.



Hulpvaardige vrijwilligers van ‘Buren voor

Buren’ geven wat van hun tijd en hun har-

telijkheid aan inwoners van de Bargeres.

‘Buren voor Buren’ is voor iedereen die

het nodig heeft. U kunt een beroep doen

op deze vorm van burenhulp door te bel-

len naar Buren voor Buren / De

Naoberschapsbank, 610213.

Wat is ‘Buren voor Buren’?

Sommige mensen zien er tegenop om

alleen naar de dokter te gaan en vragen

om begeleiding. Handige vrijwilligers hel-

pen met een klusje in huis dat u niet

(meer) zelf kunt.Weer andere vrijwilligers

gaan naar iemand toe voor gezelschap en

gezelligheid, want er zijn mensen die vaak

alleen zitten.Andere voorbeelden van

hulp die vrijwilligers van ‘Buren voor

Buren’ kunnen bieden zijn: boodschappen

doen, samen 'iets leuks doen', kleine tuin-

klussen, hulp bij het bedienen of instellen

van de computer of andere apparaten,

samen wandelen, samen koken en eten,

enzovoorts.

Vanzelfsprekend probeert u zelf eerst een

oplossing te vinden voor uw probleem,

maar als dat niet lukt kunt u ‘Buren voor

Buren’ bellen. Dus als u om de één of

andere reden (tijdelijk) geen beroep kunt

doen op buren, kinderen, kennissen,

ouders of vrienden, staat ‘Buren voor

Buren’ kosteloos voor u klaar.

Ook als u niet zeker weet of uw hulp-

vraag wel thuishoort bij ‘Buren voor

Buren’ mag u bellen.Wij stellen een paar

vragen en mocht dat nodig zijn, dan ver-

wijzen wij u naar een instantie waar u wel

terecht kunt.

Hoe werkt het? 

U belt het telefoonnummer van ‘Buren

voor Buren’ 610213 en vertelt de mede-

werker welke hulp u nodig heeft. De

medewerker zoekt via de computer men-

sen die zich hebben opgegeven als deel-

nemer en kijkt of iemand voldoet aan de

gestelde vraag. Daarna wordt er tussen

hulpvrager en bieder contact gelegd.Wij

doen dit uiteraard met de grootste zorg.

Natuurlijk kan ieder die wel eens iets

voor een ander in de buurt wil doen, zich

ook opgeven!

Met ‘Buren voor Buren’ is het aloude

spreekwoord 'Een goede buur is beter

dan een verre vriend' nog steeds van toe-

passing.

Informatie

Voor meer informatie over ‘Buren voor

Buren’ kunt u contact opnemen met

Haikie Raterink of Anneke Schrik,

Alerderbrink 12, tel:610213 open maan-

dag t/m donderdag van 09.00 uur tot

15.00 uur.

Mail via burenhulp@welzijnburen.nl.

‘Buren voor Buren’ is onderdeel van de

Welzijngroep Sedna en is ondergebracht

bij de Naoberschapsbank.

Op zaterdag 17

december organi-

seert  ‘Buren voor

Buren’  een open dag!

Hou daarom de s ite

www.bargeres.org in

de gaten voor de

juiste t i jd !
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BU R E N VO O R BU R E N , BU R E N H U L P BA R G E R E S

‘Buren voor buren’ is een voortzetting van de Burenhulpcentrale. ‘Buren

voor Buren’ helpt bewoners elkaar te ontmoeten. Mensen die burenhulp

nodig hebben worden via de ‘Buren voor Buren’ in contact gebracht met

vrijwilligers die graag iets met andere bewoners willen doen. In augustus ben ik naar Emmen verhuisd

en hier getrouwd met mijn man, die hier

al vele jaren woont. Ik kom zelf uit

Noord-Brabant.

Ik heb het hier in Bargeres erg naar mijn

zin, maar vind het wel lastig om mensen

te leren kennen in mijn buurt. Ik werk

momenteel door omstandigheden niet,

dat maakt het extra moeilijk. De mensen

zijn hier ook best op zichzelf, vergeleken

met Brabant.

Ik ben gaan nadenken over vrijwilligers-

werk en kwam uit bij de Stichting

Vluchtelingenwerk-Noord. Ik ben daar

kortgeleden begonnen als ‘taalmaatje’. Je

begeleidt dan als vrijwilliger mensen die

de taal niet zo goed beheersen. Dat doe

je bij hen thuis.Voor veel mensen is het

ook echt moeilijk om sociale contacten te

leggen en is er soms ook wat schaamte of

een drempel om erop uit te gaan.

Ik realiseerde me, als ik het met mijn

goede Nederlands al best een beetje

moeilijk vindt om mijn plekje hier te vin-

den, hoe moeilijk is dat dan wel niet voor

mensen die de taal niet spreken? 

Als taalmaatje heb je een dubbel-functie:

het leren van taal en het zijn van steuntje

in de rug. De contactuurtjes zijn niet

bedoeld als inburgeringscursus of zo maar

bedoeld voor mensen die hier al wonen,

in Emmen. Je begeeft je zo zelf op het

sociale pad, leert over andere culturen, en

helpt een ander er weer op uit te gaan,

waarbij je begint bij het begin, namelijk de

taal van je land spreken.

Judith Hopster-Gerstmeijer

Lijkt u dit een leuk idee en nieuwsgierig

geworden? Neem contact op met Alinda

Bennink, Coördinator Integratie van

VluchtelingenWerk Noord-Nederland,

regio Zuid Oost Drenthe

tel. (0591) 649145, abennink@vwnn.nl

KE R S V E R S I N BA R G E R E S

N.a.v. de oproep om de omgang met

je buren/buurt in beeld te brengen,

ontvingen we onderstaande reactie.

De opdracht was het leukste van uw

buurt in beeld te brengen. Iedere inzen-

ding zou worden beloond met een kleine

attentie.

Tot op heden is de heer Gozefoort uit de

Ruinerbrink de enige geweest die een bij-

drage in beeld (een filmpje van een buurt-

activiteit) heeft ingestuurd. Daarom kreeg

hij uit handen van Marlies Zeeman een

attentie uitgereikt (een mok met het

‘Bargeres Verrast’-logo). Deze mok staat

klaar voor iedere inzending die nog bin-

nenkomt tot en met 31 december.

Dus… breng in beeld wat u met uw

buren/buurt doet en

stuur uw bijdrage in

naar beeldkrantbarge-

res@live.nl!

U I T R E I K I N G E E R S T E AT T E N T I E

In het kader van Burendag 2011 heeft Wijkvereniging Bargeres samen met

de Naoberschapsbank en Beeldkrant Bargeres een wedstrijd uitgeschreven.

TO BE CONTINUED
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Deze vredesmis is gecomponeerd door

Karl Jenkins en ging in 2000 in Londen in

première. Het werk wordt uitgevoerd

met het Drents Jeugdorkest en diverse

solisten rond de 4 mei-herdenking 2012

in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel.

Meer hierover was te lezen in

Wijknieuws Bargeres, oktober-editie.

Wilt u ook meezingen met het Jenkins

Project? Voor de uitvoering van The

Armed Man is een tijdelijke uitbreiding

tot een projectkoor van ongeveer 100

personen nodig.

De repetities worden gehouden in De

Opgang en vinden plaatsen van 2 februari

t/m 12 april. De aanvangstijden van de

repetitieavonden worden nog nader

bekend gemaakt.

Op de dag dat Wijknieuws Bargeres uit-

komt, is er een informatie-avond in De

Opgang (25 november om 19.30 uur).

Vindt u het jammer dat u deze avond

gemist heeft, vraag dan bij de voorzitter

informatie op.

Als u belangstelling heeft om mee te

doen, kunt u zich opgeven tot 1 januari

a.s. via:

www.kapellavocale.nl/inschrijfformulier.

Telefonisch opgeven of info inwinnen kan

bij Julia Rosenbaum (voorzitter): 0591-

548499 of 06- 40807053.

We hopen u te ontmoeten op deze bij-

eenkomst, of tijdens de repetities van

Kapella Vocale.

U bent van harte welkom!

BIJZONDER PROJECT KAPELLA VOCALE

Kapella Vocale, is gestart met de voorbereidin-

gen voor de uitvoering van THE ARMED MAN -

A MASS FOR PEACE.

Heel Nederland gaat over op glasvezel.

Stad voor stad en dorp voor dorp. Met

glasvezel zijn we in één keer aangesloten

op de toekomst en dat is nodig. De hoe-

veelheid data die we elk jaar verbruiken

met internet en tv groeit enorm. Daarom

wordt het tijd om over te stappen op

glasvezel, een uiterst stabiel en betrouw-

baar netwerk. Met een haast onbeperkte

capaciteit en ongeëvenaarde snelheid.

Het huidige netwerk dreigt dicht te slib-

ben.Vooral in de piek uren is het merk-

baar dat de snelheid met internet aan-

zienlijk terug loopt.

Het is het beste hiermee te vergelijken: in

onze wijk zijn er veel gebieden waar 30

km snelheid van kracht is. In de ochtend

uren vertrekken er veel mensen op onge-

veer de zelfde tijd. Dat levert soms ver-

traging op. De twee uitvalswegen in onze

wijk raken soms ook wel eens verstopt.

Glasvezel biedt ons veel mogelijkheden. In

twee wijken van Emmen wordt er al ge-

bruik van gemaakt. Naast internet kan de

telefoon daarop worden aangesloten.

Ook de TV via de kabel zal dan niet meer

nodig zijn, omdat die signalen ook via

glasvezel kunnen worden aangeboden. De

kwaliteit zal dan aanzienlijk worden ver-

beterd. Ook zijn er nog meer mogelijk-

heden zoals het op afstand uitlezen van

gasmeters, elektriciteitsmeters en water-

leidingmeters, waardoor er een beter

inzicht verkregen kan worden over het

gebruik.Wat ook nog aardig is om te

weten is dat bij volledig gebruik van glas-

vezel nog geen 10% van de capaciteit

gebruikt wordt, dus ruimte en mogelijk-

heden genoeg. En wist u dat je in eens

kan beschikken over vele mogelijkheden

van aanbieders van radio en tv signalen

waarvan de kwaliteit een stuk beter is?!

Ik heb zeker niet alle mogelijkheden

opgenoemd, de ontwikkelingen volgen

elkaar in hoog tempo op. In plaats van de

langzame weg van 30 km komt er een

supersonische snelweg beschikbaar voor

internet en andere diensten. Er zijn al

veel internetproviders die het gebruik van

glasvezel aanmoedigen.

In onze wijk ligt er een ring van glasvezel

met verschillende vertakkingspunten

waardoor betrekkelijk snel de verdere

aanleg gerealiseerd kan worden. Enige tijd

geleden heb ik een artikel gelezen dat als

30% van de bewoners van een bepaalde

wijk te kennen geven van glasvezel

gebruik te willen gaan maken, de glasvezel

er ook daadwerkelijk komt.

Opgeven kan rechtstreeks via www.ein-

delijkglasvezel.nl maar het is ook prak-

tisch als u dit ook aan het bestuur van de

wijkvereniging meldt, zodat er inzicht

wordt verkregen over de belangstelling

en indien nodig het bestuur hierin een rol

kan spelen.

Henri Kiel     

Reacties kunt u mailen naar:

wijkverenigingmarlies@gmail.com

GL A S V E Z E L I N BA R G E R E S?
Een ingezonden stuk van een bewoner uit de Hesselterbrink over het belang

van glasvezel, ook voor onze wijk.

Gaat onze wijk over op glasvezel?

Het kan wel, maar het ligt aan u!

De Wijkwinkel is destijds officieel ge-

opend door toenmaling wethouder Ineke

Hoogland-Foppen. Het was een bijzonde-

re verrassing dat zij ook bij de afscheidse-

receptie aanwezig was.Verder waren er

veel professionals aanwezig waar Sieny

mee heeft samengewerkt. Ook meerdere

bewoners en een aantal winkeliers kwa-

men langs om afscheid te nemen.

Als dank voor haar inzet kreeg Sieny o.m.

een cheque voor aanschaf van een kip-

penhok.

AF S C H E I D S R E C E P T I E S I E N Y HE M M E

Na meer dan 12 jaar trouwe dienst in de Wijkwinkel, is medewerkster Sieny

Hemme middels een afscheidsreceptie flink in het zonnetje gezet.



De baptistengemeente De Bron kocht

het gebouw aan en met man en macht

werd er een jaar aan verbouwd. In het

najaar van 1986 werd het opgeleverd.

Niet alleen gemeenteleden hielpen mee

met de verbouw, ook veel mensen uit de

omgeving van de kerk waren betrokken.

De één kwam klussen aan het podium, de

ander bracht regelmatig hapjes en een

kunstenares maakte ramen voor de kerk-

zaal.

De naam De Bron werd bedacht door

één van de gemeenteleden. Bij de opleve-

ring van het gebouw verklaarde hij: eerst

kwamen hier mensen met hun dorstige

kamelen om te tanken, nu mogen dorstige

mensen komen en rust vinden bij de bron

van het leven, bij de Heer.

Tijdens het jubileumweekend op 11,12 en

13 november waren er activiteiten voor

jong en oud. Er was een kraampje tijdens

Sint Maarten, op de zaterdag een open

dag en 's avonds een ouderwetse koffie-

bar. De koffiebar was in de jaren '80 een

begrip. Het was een plek met veel (en

soms harde) muziek waar jonge-

ren elkaar ontmoeten.

Vele huwelijken vonden hier hun

oorsprong.

Op zondagochtend 13 november

was er een feestelijke jubileum-

dienst waarin werd teruggeke-

ken, maar ook vooruitgekeken.

De benzinepompen zijn weg,

maar hoe kunnen we een wer-

kelijke bron zijn?

In 25 jaar is er veel gebeurd. Mensen

komen, mensen gaan. Maar wat gebleven

is, is de bevlogenheid en bewogenheid. De

bevlogenheid over geloof. Geloof is meer

dan een paar woorden in een boekje.

Geloof is iets dat een kracht is in het

leven van alle dag. Daarnaast is er altijd

de bewogenheid geweest. Niet voor niets

werd het kerkelijk centrum een ontmoe-

tingscentrum genoemd. Het gebouw is

bedoeld als een plaats waar mensen God,

maar bovenal ook elkaar kunnen ontmoe-

ten.

Ook komend jaar zullen weer verschillen-

de activiteiten worden georganiseerd.

Door de vrouwengroep van De Bron

worden maandelijks maaltijden georgani-

seerd.Voor de kinderen is er elk half jaar

een Kidsfun, een feestmiddag. Daarnaast

komen er cursussen op allerlei gebied,

variërend van vragen omtrent opvoeding

t/m bijbels koken. Meer informatie over

de activiteiten - ook de diensten rondom

kerst - is te vinden op de website van De

Bron: www.debronemmen.nl.
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Sinds 1 juli 2010 heeft deze samengevoeg-

de gemeente haar onderkomen in kerke-

lijk centrum 'De Opgang', Mantingerbrink

199. Dit gebouw, dat al sinds de jaren 70

dienst doet als kerkelijk centrum, is vorig

jaar geheel gerenoveerd. Elke zondag om

10.00 uur viert de gemeente hier een

eredienst.

De wijkgemeente Emmen Zuid, die een

open gemeenschap wil zijn waar geloof,

hoop en liefde gedeeld worden, wil u van

harte uitnodigen voor alle diensten, met

name in de tijd van advent en kerst: op

kerstavond, 24 december, is er om 19.30

uur een oecumenische volkskerstzang,

m.m.v. harmonie 'Laus Deo'. Op kerst-

morgen, 25 december, viert de gemeente

twee diensten: om 9.30 uur m.m.v canto-

rij Laudate en om 11.00 uur een dienst

waarin een kerstspel van en voor de kin-

deren wordt uitgevoerd. Rond de jaarwis-

seling zijn er eveneens twee diensten: op

oudjaarsavond om 19.30 uur en op

nieuwjaarsmorgen om 10.00 uur.

Hartelijk welkom!

Mocht u meer willen weten over de

gemeente, kijk naar de website

www.emmen-zuid.nl of bel één van de

beide predikanten: Ds. Kajim (tel.

546017) of Ds. Fischer (532420).

WWELKELKOMOM ININ KKERKELIJKERKELIJK CENTRCENTRUMUM 'D'DEE OOPGANGPGANG ''
De protestantse wijkgemeente Emmen - Zuid is een samenvoeging van de

voormalige gemeentes Bargeres / Delftlanden en Rietlanden / Parc Sanduur.

25 JAAR ONTMOETINGSCENTRUM DE BRON

Dit najaar is het precies 25 jaar geleden dat de garage aan de Hesselterbrink

werd omgebouwd tot een kerkelijk centrum.

Onder één dak met Apotheek Mediq en

het Doktershoes zijn wij goed bereikbaar

voor een ieder die onderzoek, behande-

ling en advies nodig heeft op het gebied

van spraak, taal, gehoor, stem en slikpro-

blemen.

Wij behandelen op afspraak en u kunt

ons op werkdagen daarvoor bereiken op

06-50677751

Voor informatie en inlichtingen belt u het

algemene nummer 0591-642553 of

bezoekt u logopedischcentrumemmen.nl,

info@logopedischcentrumemmen.nl.

Direct naar de logopedist: dat kan zonder

verwijzing!

Logopedisch Centrum

Emmen en omgeving

Wanneer spreken niet

zo vanzelfsprekend is...

LOGOPEDISCH CENTRUM EMMEN OPENT HAAR DEUREN IN

DE ORANJERIE

Met ingang van 1 oktober is de locatie Bargeres van Logopedisch Centrum

Emmen (Carmen Smit, Maaike Pijkstra en Daphne Snakenborg) gevestigd

aan de Mantingerbrink 146 C.

Tel: 06-31762440

Mail: renata.bargeres@gmail.com

RRENAENATTAA KKUPERUPERUSUS ,, VERVER--

RASSENDRASSEND AANSPREEKBAARAANSPREEKBAAR

Alleen de maand december is Renata nog

actief in de wijk, daarna stopt haar dienst-

verband, waarover in een latere

Wijknieuws meer.



Begeleidings Commiss ie

Ouderen
Handwerkverkoop

Op 30 november is er de verkoop van

zelfgemaakte handwerkspullen in het

Brinkenhoes, zoals warme sokken, tafel-

kleden, gezellige portretjes en veel meer

zaken.

Kom eens kijken van 14.00 uur tot 16.00

uur. Denk ook aan Sinterklaas!

De handwerkgroep staat onder leiding

van Irene Wolthuis.

Open dag ‘Buren voor

Buren’
Op zaterdag 17 december organiseert

‘Buren voor Buren’ een open dag!

Hou daarom de site www.bargeres.org in

de gaten voor de juiste tijd!

Fest ival  of  Lessons and

Carols
Kapella Vocale (die De Opang in Bargeres

als thuisbasis heeft) geeft op zondag 11

december een FESTIVAL OF LESSONS

AND CAROLS in de Grote Kerk te

Emmen. Het concert van Kapella Vocale

heeft dezelfde traditionele inhoud als de

concerten in Engeland. Wethouder Henk

Jumelet uit Emmen verzorgt de lezingen.

Het concert begint om 17.00 uur.

De traditie van 'Festival of Nine Lessons

and Carols' is begonnen in Cambridge,

waar het King's College in 1918 startte

met The Christmas Eve Festival of Nine

Lessons and Carols. De carols worden

door in het Engels gezongen, soms in

samenzang met het publiek. De mee te

zingen teksten staan in het programma-

boekje.

Festival of Lessons and Carols is een

mooie gelegenheid om toe te leven naar

Kerstmis. U bent van harte welkom.

Toegangskaarten à €10,00 zijn verkrijg-

baar voor aanvang van het concert in de

kerk. De kaarten zijn in de voorverkoop

verkrijgbaar bij Tourist-Info in Emmen of

bij de koorleden.

Voor nadere informatie:

Mw. J. Rosenbaum, 0591- 548499

Diensten rond 

de feestdagen

Protestantse

kerk Emmen Zuid
Op kerstavond, 24 december, is er om

19.30 uur een oecumenische volkskerst-

zang, m.m.v. harmonie 'Laus Deo'.

Op kerstmorgen, 25 december, zijn er

twee diensten: om 9.30 uur m.m.v canto-

rij Laudate en om 11.00 uur een dienst

waarin een kerstspel van en voor de kin-

deren wordt uitgevoerd.

Rond de jaarwisseling zijn er ook twee

diensten: op oudjaarsavond om 19.30 uur

en op nieuwjaarsmorgen om 10.00 uur.

Locatie: De Opgang, Mantingerbrink 199.

Klaverjasclub

Brinkenhoes
Het nieuwe seizoen begint op 3 januari

2012. Iedere dinsag- en vrijdagmiddag is

er klaverjassen van half 2 tot half 5.

Gezelligheid staat voorop!

De contributie is 1,50 euro (incl. 1 kop

koffie).

Vijftig plussers die graag willen kaarten

zijn van harte welkom.

Aanmelden bij de heer Harm Borger

in het Brinkenhoes of bij de balie van het

Brinkenhoes.

Tot gauw,

dhr. Harm Borger

Vooraankondiging 35-

jar ig  bestaan BCO
Op 12 januari 2012  viert de Begeleidings

Commissie Oouderen het 35-jarig jubile-

um met het duo van Nul en Nix. Liedjes,

typetjes op geheel eigen wijze vertolkt,

heel grappig en vermakelijk! 

U bent van hart uitgenodigd voor een

kop koffie met iets lekkers en later een

glaasje met een hapje; om 14.00 uur in

het Brinkenhoes.

Noteer 12 januari alvast!
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AC T I V I T E I T E N AG E N DA

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!

Mail ze door naar wijkverenigingmarlies@gmail.com.

Nieuw in Bargeres: Studio Vanity

Donderdag 10 november heeft Danielle

Dekker-van der Lely haar geheel nieuwe

salon aan de Borgerbrink 69 te Bargeres

geopend onder de naam ‘Studio Vanity’.

Bij Studio Vanity kun je terecht voor Hair

Extensions,

Kunstnagels,

Nailart en

Manicure behan-

delingen tegen

zeer betaalbare

prijzen.

Studio Vanity wil

zich ten opzich-

te van haar con-

currenten

onderscheiden

op het gebied van kwaliteit, prijs en een

gemoedelijke sfeer.

U wordt voorzien van een kopje koffie of

thee zodat u heerlijk kunt genieten van

uw behandeling.

De salon is op de begane grond en dus

tevens goed toegankelijk voor mensen

met een handicap.

Danielle hoopt u binnenkort te verwel-

komen in haar nieuwe salon!

Voor een afspraak of nadere informatie

kunt u altijd bellen met Danielle.

Telefoonnr. 06-22808505, of stuur een

mail naar: danielle@studiovanity.nl

Studio Vanity

Borgerbrink 69

7812 NB  Emmen

Aanbieding voor

Bargeressers !
Voor alle inwoners van Bargeres 

is er tot eind december 

een openingskorting van 20% 

op een behandeling naar keuze.

ON D E R N E M E R S I N D E W I J K

Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze

wijk levendig en economisch gezond.


