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Versterking nodig
Als je ervaart dat alles lekker loopt in het 
bestuur, is dat nooit reden om achterover 
te gaan leunen. Dat doen we ook niet 
en kan ook niet. Want inmiddels is door 
omstandigheden een bestuurslid vertrok-
ken. Met vijf dames trekken we de kar nog 
wel, maar we hebben wel echt meer man/
vrouw-kracht nodig! De speelvoorzie-
ningencommissie is niet meer op sterkte, 
dus jonge (groot)ouders, laat van je horen 
(dit staat los van een plekje in het bestuur, 
dus beperkte tijdsinvestering)! 

Verder lazen we in de krant een bericht 
van Reggefi ber dat als Emmen-stad óók 
glasvezel wil, het verstandig zou zijn als 
wijkverenigingen hierin kartrekker zouden 
zijn. 
We hebben al eens zonder succes ge-
zocht naar sterke schouders die dit initia-
tief wilden dragen.  We kunnen als bestuur 
hierin geen initiatiefrol nemen vanwege 
tijdgebrek, maar willen wel meedenken 
met iemand die hierin een leuke uitdaging 
ziet - om samen de weg naar glasvezel 
voor Bargeres te plaveien! 
Mail voor interesse in wat voor taak dan 
ook: wijkverenigingmarlies@gmail.com.   

Ondernemers gezocht
Gratis eenmalig reclame voor onderne-
mers die in Bargeres wonen en werken, is 
nog steeds mogelijk! De rubriek ‘Onder-
nemers in de wijk’ treft u deze keer niet 
aan, omdat er geen aanmelding was bin-
nengekomen. Jammer! Wilt u in aanmer-
king komen, mail voor de voorwaarden 
naar wijkverenigingmarlies@gmail.com.

Gewijzigde inleverdatum kopij
Vanwege de kerstdagen wordt Wijknieuws 
januari eerder gemaakt. De deadline is 
daarom vervroegd naar donderdag 13 
december.           Marlies Zeeman

Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 12, 648411
wijkwinkelbargeres@gmail.com
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag:
9.00-15.00 uur
Vrijdag ‘loket’ gesloten

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, Wijknieuws), Mia Stu-
len (penningmeester), Mariska Huizing (voorzitter 
uitvoeringsoverleg), Stéphanie van der Gaag, Wies 
Goudriaan (speelvoorzieningen, mail naar spele-
ninbargeres@live.nl).

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 1/2013 ver-
schijnt op 1 januari. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
donderdag 13 december bij ons binnen 
zijn (brievenbus Naoberschapsbank of mail 
naar wijkverenigingmarlies@gmail.com).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
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FOTO’S VIJVER SLENER- EN 
ZUIDLAARDERBRINK

Foto’s van facebook ‘Bargeres oma 
Max’, met toestemming geplaatst. 
Waarvoor dank!

VAN DE REDACTIE 

ni  B ndndelelijijks

Werkzaamheden:
leegpompen van de vijver, 
begroeïng weghalen, oevers en 
kant vernieuwen, slib weghalen 
en de vijver weer vol laten 
lopen (als de vlonder onder 
water staat zit er weer genoeg 
water in de vijver).

Knipbon

1 pak grote speculaas t.w.v. 
€4,35 alleen tegen inlevering 
van deze bon voor slechts

€2,50.

Geldig t/m 5 december.

Versbakker Van Veenen 
Balingerbrink 245

Op=op!

Advertentie
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Plannen maken
De klankbordgroep is inmiddels voor de 
vierde keer bij elkaar geweest. Ontwerp-
ster Maren Süphke nam ons mee in het 
proces naar mogelijke oplossingen voor 
de herinrichting van het openbare gebied 
in het winkelcentrumen en gaf haar toe-
lichting op het uiteindelijke ontwerp.  Het 
blijft spannend om een keuze te maken op 
basis van een schets op papier, zelfs voor 
een ervaren ontwerpster!
Plannen maken is één ding, dat wil nog 
niet zeggen dat deze ideeën ook daadwer-
kelijk tot uitvoer gebracht kunnen gaan 
worden. Er moet op het gemeentehuis 
eerst nog gepuzzeld worden: alles moet 
in bestek gezet en doorgerekend worden.  
De defi nitieve uitwerking wordt toch in 
de eerste plaats bepaald door het be-
schikbare budget!
Als helder is wat wel en niet haalbaar is 
en er daarna dus ook defi nitieve tekenin-
gen gemaakt kunnen worden, is het tijd 
voor een inloop. Dat zal wel in de loop 
van volgend voorjaar worden. 

Verrassende kunst?
Wie van u kan zich de berichtgeving 
in Wijknieuws over een fontein in het 
Oranjekanaal nog herinneren? Het Fonds 
Wonen met Cultuur voor Mensen was in 
2010 op zoek naar vernieuwende ideeën 
en het idee van Marlies Zeeman voor een 
fontein in het Oranjekanaal werd gehono-
reerd met een bedrag van €7000,- . Al 
met al bleken er zoveel haken en ogen 
aan realisatie te zitten, dat inmiddels aan 
het Fonds gevraagd is of een gewijzigde 
aanvraag mogelijk is. Als er een goed al-
ternatief idee ingediend wordt, is de kans 
groot dat het bedrag alsnog toegezegd 
wordt. Vanuit de klankbordgroep is nu 
een werkgroepje samengesteld die wil 
gaan nadenken over een beeldbepalend 
element voor in het winkelcentrum c.q. 
op de brug.
We doen een oproep aan ieder met 
een kunstzinnige achtergrond om onze 
werkgroep te komen versterken. Laten 
we met elkaar komen tot een kunstwerk 
die helemaal past bij de slogan ‘Bargeres 
verrast!’ 
Informatie en opgave bij Marlies Zeeman,
wijkverenigingmarlies@gmail.com. MZ
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Advertentie

KLANKBORDGROEP WINKELCENTRUM BARGERES

De klankbordgroep winkelcentrum is weer bij elkaar is geweest. 
We praten u bij.

Aan de achterkant van de winkels aan de 
Alerderbrink is inmiddels een boom gekapt.
Deze telt niet mee met de bomen die rondom 
het Oranjekanaal geveld gaan worden (7 à 8).



Successen
De bewonerscommissie Balingerbrink 
heeft inmiddels al veel voor de Balinger-
brink kunnen betekenen. Niet alleen als 
het gaat om de openbare inrichting, maar 
zeker ook voor de huurders van Lefi er.
We hebben na een intensieve periode 
van klachtenverzameling en enquetes, met 
Lefi er de handen ineen geslagen, om de 
gesignaleerde problemen snel en juist aan 
te pakken.
Er is een pakket met verbeteringen uit-
gerold waar we als bewonerscommissie 
trots op mogen zijn. Dit pakket gaat Lefi er 
aan alle bewoners kenbaar maken op de 

speciale inloopavond die woensdag 28 
november georganiseerd is door Lefi er.  

Beetje tijd over?
Nog steeds is de bewonerscommissie 
op zoek naar uitbreiding, zodat we onze 
mooie buurt nog mooier kunnen maken 
en iedereen met plezier in de Balinger-
brink kan wonen!
Wilt u zich aanmelden of heeft u sugges-
ties, mail of bel naar één van de onder-
staande personen: 
Bas Blank, 0651706907
basblank9@hotmail.com
Gerda Schutten, 0591643276

gerdaschutten@kpnmail.nl
Monique Dol, 0616322997
moniquedol5@hotmail.com
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Tenslotte
Heeft u vragen of suggesties voor het
wijkteam? Heeft u ideeën over pro-
jecten of activiteiten in Bargeres? Wilt 
u hier graag met andere bewoners en 
betrokkenen over praten? Laat het ons 
weten! Leden wijkteam: 
Wobbe Katoen, ER, 652211
Marlies Zeeman,Wijkvereniging, 648411
Johan Ottens, Sedna, 632324
Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324
Jo Wubbels, Domesta, 570100
Karin Smeekens, Lefi er, 697841

Onderhoud fl ats Bruntinger- en 
Ekselerbrink
Lefi er start volgend jaar met onderhouds-
werkzaamheden aan de stijgleidingen van 
de CV in de fl ats aan de Bruntinger- en de 
Ekselerbrink. Daarnaast controleert Lefi er 
bij planmatig onderhoud de woningen 
op de aanwezigheid van asbesthoudend 
materiaal. Bij een vergelijkbare fl at aan de 
Oude Meerdijk zijn deze werkzaamheden 
onlangs uitgevoerd. Daarbij zijn in geen 
enkele woning asbestvezels aangetroffen. 
Lefi er verwacht, gezien deze uitkomsten, 
ook aan de Bruntingerbrink en Ekseler-
brink geen asbestvezels aan te treffen. 
Voordat deze onderhoudswerkzaamheden 
starten, organiseert Lefi er een inloop-
bijeenkomst voor de bewoners. Zij 
worden hier persoonlijk voor uitgenodigd. 

Seniorensport
Hilde van Slochteren is de nieuwe seni-
orensport-medewerker voor Bargeres. 
Enkele weken geleden presenteerde zij 
zich in het wijkteam. De resultaten van 
haar werk zijn in andere wijken groot 

en het wijkteam herkende de vraag naar 
sport voor ouderen in Bargeres. Daarom 
is Hilde enthousiast van start gegaan en 
organiseert zij op 5 december een fi ttest 
voor ouderen uit de wijk. Hoe dit precies 
in zijn werk gaat leest u elders in deze 
wijkkrant.

Groenaanpak Brinkenweg 
Het openbaar groen langs de Brinkenweg, 
van de Hesselterbrink tot een de Brun-
tingerbrink, voldoet niet aan de gewenste 
kwaliteit. Daarom starten vanaf maandag 
3 december de werkzaamheden in het 
groen om zo het groen weer naar de 
gewenste kwaliteit te brengen. Er wordt 
begonnen met het kappen van bomen en 
het rooien van beplantingsvakken. In het 
voorjaar van 2013 worden de beplant-
ingsvakken aangelegd. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door fi rma Donker-
groen. Daarnaast worden op een aantal 
plaatsen extra parkeerplaatsen aangelegd. 
De groenreconstructie kost in totaal 
€98.000,- .

Inloop Wijkwinkel
Speciaal voor bewoners die te maken 
hebben met de brinkenwegaanpak is er 
vanaf 6 december wekelijks op donder-
dag tussen 14.00-15.00 uur inloop in de 
Wijkwinkel. Voor al uw vragen over de 
uitvoering van de werkzaamheden kunt u 
dan terecht bij de aannemer (fi rma Donk-
ergroen) en een gemeenteambtenaar.  
Locatie: Wijkwinkel in de Naoberschaps-
bank, Alerderbrink 12).

Het wijkteam komt elke maand bij elkaar.We praten elkaar bij over 
de voortgang van projecten en waar nodig ondernemen we actie.We
stimuleren elkaar en kijken of er nieuwe onderwerpen opgepakt moeten
worden. Het wijkprogramma 2009-2014 is daarbij ons spoorboekje.

BEWONERSCOMMISSIE BALINGERBRINK

Al een aantal jaren is er een bewonerscommissie in de Balingerbrink actief 
die opkomt voor de huurdersbelangen van de bewoners. De commissie 
wordt ondersteunt door de Huurdersfederatie ZuidOost Drenthe en heeft 
regelmatig overleg met Lefi er. De commissie praat u graag bij.

De bewonerscommissie Balingerbrink com-
municeert met de brinkbewoners via een 
eigen nieuwsbrief.



Afgelopen voorjaar werd er voor het 
eerst door jong en oud gebreid in de 
Holtingerhof en is de tuin buiten een 
beetje versierd.  Toen met veel ‘oma’s’ en 
vier meisjes. Dit keer lieten de ouderen 
helaas verstek gaan en was er één ‘echte’ 
oma, die samen met haar kleindochter 
meedeed.
Dan zie je weer de betrekkelijkheid van 
het leven: van de vorige groep ‘oma’s’ 
waren een paar overleden. En de ou-
deren die voor een woonzorgcentrum in 
aanmerking komen, zijn vaak niet meer in 
staat om aan dit soort activiteiten mee te 
doen. 
In ieder geval: de jeugd heeft de toekomst, 

want deze jeugdige Brede School-meiden 
kunnen wat kleding maken betreft in hun 
eigen onderhoud voorzien: twee 
brei-naalden en een bol wol en ze 
breien zo een eind weg! 
Het waren weer vier hele gezellige 
uurtjes! MZ

Tijdens deze test worden o.a. de kracht, 
lenigheid en conditie van de deelnemers 

gemeten. Ook zal de wijkverpleegkundige 
voorafgaande de bloeddruk opmeten en 
bespreken welke testjes geschikt zijn voor 
de deelnemers. Na afl oop van de test 
geeft een sportmedewerker persoonlijk 
advies en wordt de mogelijkheid geboden 
in te stromen in een gratis en vrijblijvend 
beweeg- en kennismakingsproject van 10 
weken. 
Sinterklaas heeft voor iedere deelnemer 
na afl oop een verrassing in petto. 

Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt 

u alsnog meedoen aan de test of heeft u 
vragen? Bel of mail dan met de medewer-
ker seniorensport; Hilde van Slochteren. 
Telefoon: 06 52490425. 
E-mail: h.vanslochteren@emmen.nl

11 NOVEMBER IS DE DAG...
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 van basisschool ‘De Barg’ zijn donderdag 8 
november in optocht naar ‘De Bleerinck’ gegaan.

VERHUIZING VAN WINKELS

Beweging in het winkelcentrum: de 
eerste verhuizingen staan er aan te 
komen!

Verhuizing rijwielshop Bargeres
Het bord hangt al op de goede plaats, 
dus een oplettende passant had het al 
gezien: rijwielshop Bargeres gaat begin 
2013 verhuizen naar de locatie waar 
voorheen de DIO drogist zat. 

Haarmode Savaron gaat verhuizen!
Na 20 jaar op ons vertrouwde adres aan 
de Alerderbrink 16, gaan we verhuizen 
naar de andere kant van het winkelcen-

trum. Het winkelcentrum wordt gere-
noveerd en wij doen daar aan mee! De 
locatie van rijwielshop Bargeres wordt 
ons nieuwe plekje (waar heel vroeger de 
slager zat). 
In onze nieuwe salon vindt u naast de 
vertrouwde service straks alles om er 
heerlijk verzorgd en relaxed uit te zien. 
Een leuke gelegenheid om dan een ar-
rangement te boeken met je vriendinnen 
of collega’s. Meer nieuws daarover volgt 
zodra de verhuizing een feit is (houdt 
het nieuws via de verschillende media in 
de gaten).

Tot begin volgend jaar zien we u nog 
graag  in onze vertrouwde salon aan de 

Alerderbrink 16. Denkt u eraan dat u in 
verband met de verwachte  kerstdrukte 
vroegtijdig een afspraak maakt?
U kunt een afspraak maken door 
te bellen naar 0591 61884 of via 
www.1kapper.nl
We zijn van 18 t/m 21 december open 
van 09.00 tot 21.00 uur om u nog beter 
te kunnen bedienen.

Tot ziens,
team Haarmode Savaron

FITTEST 5 DECEMBER IN BARGERES

Al 135 Bargeressers tussen de 65 en 90 jaar hebben aangegeven op woens-
dag 5 december naar het Brinkenhoes te komen voor een fi ttest!

Hier zongen ze uit volle borst de Sint-
Maartensliedjes en lieten ze de bewoners 
vol trots hun zelfgemaakte lampion zien. 
Sommige bewoners zongen de liedjes 
mee. Uiteraard stond er na afl oop een 
traktatie klaar voor de kinderen.
Zowel de bewoners van ‘De Bleerinck’ 

als de kinderen van ‘De Barg’ hebben van 
deze middag enorm genoten.
Terug op school hebben de kinderen ook 
nog een rondje om de school gelopen 
voor de belangstellende ouders, de leer-
lingen van de bovenbouw en hun juffen en 
meesters.

TUIN HOLTINGERHOF WEER VERSIERD MET BREIWERK

In het kader van de Brede School-activiteit ‘straatbreien’ hebben zes meiden 
en één oma zich de afgelopen weken het zweet op hun voorhoofd gebreid...
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In het eerste artikel over 
totstandkoming van onze wijk, 
ontdekten we dat Noordbarge 
ingelijfd zou worden in de nieuw 
te bouwen wijk Bargeres. Hoe 
hierop gereageerd is, zullen we 
deze keer bekijken. Ook zagen 
we dat de planvorming voor de 
nieuwe wijken Emmerhout en 
Bargeres tegelijk in procedure is 
gebracht. Hierover meer in een volgende 
editie. 

Noordbarge erbij inbegrepen
In de gemeenteraadsvergadering van 
14-3-’63 gaat agendanummer 34 over de 
‘Vaststelling partiële herzieningen uitbrei-
dingsplannen voor Emmen, woonwijken 
Emmerhout en Barger-es’. Voor Bargeres 
gaat het om “een gebied, ter grootte van 
ong. 300 ha, aan de noordzijde ongeveer 
begrensd door de Ermerweg en de 
Noordbargerstraat, aan de west- en 
zuidzijde door de spoorbaan en aan de 
oostzijde door de Nieuw-Amsterdamss-
estraat. Dit gebied omvat derhalve mede 
het dorp Noordbarge.”
“Het noordelijke randgebied omvat het 
tegenwoordige agrarische Noordbarge; de 
agrarische bebouwing aldaar zal geleidelijk 
moeten verdwijnen, aangezien dit gedeelte 
van het plan is bestemd voor de vestiging 
van stedelijke en regionale instellingen 
(streekscholen, bejaardentehuizen e.d.). 
Zowel wat zijn ligging (vrij dicht bij het 
centrum) als wat zijn karakter betreft (het 
gebied is zeer bomenrijk) is dit gedeelte 
bij uitstek voor een dergelijke bestem-
ming geschikt.”
Bedoeld wordt hier de zuidelijke rand van 
Noordbarge, waar het AOC Terra College 

(Huizingsbrinkweg 9) is gevestigd, waar de 
villa’s aan De Boerhoorn zijn gebouwd.

Bezwaren
In totaal 13 bezwaarschriften werden 
tegen de plannen ingediend. Dit waren 
niet alleen bezwaren van individuele 
personen, maar ook van groepen, zoals 
54 grondeigenaren uit Noordbarge en 26 
bewoners uit Zuidbarge. Ook Plaatselijk 
Belang Zuidbarge diende een bezwaar in.
De 54 grondeigenaren waren ongerust 
over de onttrekking van landbouwgrond 
en daarmee de liquidatie van vele bedri-
jven “en zelfs van het hele agrarische dorp 
Noordbarge”. Zij verzochten om het 
tempo van de bouw afhankelijk te doen 
zijn van de bestaansmogelijkheden van 
de betrokkenen en daarom voorrang te 
geven aan de bouw van Emmerhout.
De gemeente erkende dat “opheffi ng 
van het agrarische dorp Noordbarge 
verstrekkende gevolgen zou hebben.” 
De gemeente zou meewerken aan het 
verkrijgen van compenserende grond. 
Een oplossing die ook genoemd werd, is 
ruilverkaveling: dat kon zelfs positief uitpa-
kken want veel bedrijfsgebouwen waren 
vaak ongunstig gelegen t.o.v. de gronden. 
De gemeente zegde maatwerk toe als het 
gaat om adequate oplossingen: vervan-
gende grond of schadeloosstelling. Tevens 
gaf de gemeente aan: “Wij zijn het – 
overigens niet uitsluitend om deze reden 
– met bezwaarde eens” dat de bouw van 
Emmerhout voorrang zou krijgen.

Een andere groep bewoners (26 uit 
Zuidbarge) was tegen het opnemen in het 
ontwerp van sportvelden. Deze zouden 
gesitueerd worden aan wat nu de over-
kant van de Rondweg is (die er in 1963 
nog niet lag). Deze locatie was cultuur-
grond dat vanuit Zuidbarge werd geëx-
ploiteerd en volgens bezwaarindieners 
niet opgeofferd zou mogen worden. De 
gemeente antwoordde dat het bezwaar 
gehonoreerd zou worden en dat voorals-
nog de cultuurgronden gehandhaafd 

zouden blijven. Met dien verstande dat dit 
geen toezegging was dat dit gebied altijd 
voor landbouw bestemd zou blijven.

Geen belanghebbende...
Het bezwaar van Plaatselijk Belang 
Zuidbarge lag in het verlengde van 

bovenstaande, maar werd niet 
ontvankelijk verklaard, “omdat 
Plaatselijk Belang geen eigena-
resse van het gebied is. Ze is 
geen belanghebbende in de zin 
van de woningwet.”
Dat het onderwerp leefde in het 
dorp, maken we op uit een ber-
ichtje over een vergadering van 
Plaatselijk Belang in de Emmer 

Courant d.d. 4 feb. 1963:  “…er werd een 
toelichting gegeven op het ontworpen 
bouwplan Barger-es. Daar verschillende 
leden hier zeer nauw bij betrokken zijn, 
lokte deze materie een levendige discus-
sie uit. Verschillende suggesties en be-
zwaren kwamen naar voren. Het bestuur 
zal een en ander bij het college van b&w 
van Emmen aanhangig maken.”

Eigenbelang
Tenslotte maakte de heer Haasken 
bezwaar tegen het feit dat “zeer goede 
landbouwgrond” opgeofferd zou worden. 
Hij zag liever de minder goede grond ten 
noorden van Noordbarge en ten westen 
van het Oranjekanaal als locatie voor een 
nieuwbouwwijk. De gemeente onder-
schrijft dat “de grond van het geplande 
gebied tussen Noord- en Zuidbarge van 
betere kwaliteit is.” De gemeente geeft 
echter aan dat “op grond van planolo-
gische overwegingen de geplande locatie 
logischer is dan een woonwijk nabij 
Westenes.” De gemeente is overigens 
goed op de hoogte van de achterliggende 
reden van dit bezwaar: het bedrijf van 
de heer Haasken dat uit 30 ha landbou-
wgrond bestaat, zal 6 ha. kwijtraken aan 
Bargeres, wat in feite maar een gering 
verlies is waar ook nog eens schadelooss-
telling tegenover stond.
Uiteindelijk was er geen enkel bezwaar 
dat de plannen konden tegenhouden...

Bronnen: 
GemeenteArchief gemeente Emmen

OUD BARGERES (2)
Als wijkbewoner van Bargeres sta je er niet bij stil, dat de plek die jij je 
‘thuis’ noemt en waar je leeft, lacht, huilt en bemint, ooit door stadsontwik-
kelaars is bedacht. Onze wijk is in de vorige eeuw op de tekentafel ontwor-
pen en ingepast in een gebied dat daarvóór een agrarische bestemming 
had. Enkele kenmerken daarvan zijn nu nog duidelijk zichtbaar, zoals de 
houtwallen met de oude eiken die nog te vinden zijn.

ga

– 

ge

grOp bargeres.org/deoudekoffer meer informa-
tie over ‘Oud Bargeres’, vanuit het gezichts-
punt van Bargeresser Geert Rabbers, wiens 
ouders gronden hadden op de Noord- en 
Zuidbargeres. Een volgende keer een inter-
view.

ge
va

og ij

 8 oktober 1963: provincie gaat akkoord, een belangrijke stap!

Leuke reacties

Deze nieuwe rubriek leverde drie mails op 
van bewoners die deze rubriek met plezier 
hadden gelezen. In de wandelgangen hoorden 
we meer positieve geluiden, dus daar zijn we 
blij mee. Het beeld dat we hebben, dat m.n. 
oudere bewoners dit interesseert, lijkt wel 
overeind te blijven. Het aantal jaren dat men 
hier woont, doet er minder toe. 
Reacties blijven welkom: 
wijkverenigingmarlies@gmail.com



ACTIVITEITENAGENDA

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wijkverenigingmarlies

Kerstvieren bij de Naober-
schapsbank
Doe mee op zaterdag 15 december tussen 
13.00-16.00 uur: gezelligeen kopje koffi e 
drinken en tegelijkertijd iemand vinden die 
een klusje voor je wil doen. Of misschien 
wil je zelf een klus in je buurt oplossen!
Kom gezellig langs! De Naoberschapsbank, 
Alerderbrink 12, tel.: 610213

Ruinerbrinkse akoestische 
huiskamer carrousel
Op zaterdag 15 december begint om 
20.00 uur (19.30 huiskamer open)  
Ruinerbrinkse Akoestische Huiskamer 
Carrousel.
Drie huiskamers, drie bands. De bands 
blijven op de plek en het publiek rouleert 
langs de huiskamers. Met medewerking 
van Dotan, Luna Q en Arjan Brandsma.
Het laatste optreden is een grote af-
terparty waar iedereen vanaf 23.00 uur 
samen komt in de vierde huiskamer, ook 
een akoestische carrousel, in samenwerk-
ing met Satter Blues, 2Wolves en in de 
tuinkamer Mr. Jones Band.
Kaarten €12,50 inclusief de drankjes. 
I.v.m. het beperkte aantal kaarten, deel-
name alleen via inschrijving. Na betaling 
kom je op een lijst en krijg je na doorgave 
van je mailadres, bericht op welk Ruiner-
brinknummer je ‘s avonds vanaf 19.30 uur 
verwacht wordt. 
Opgave: Ruinerbrink eMMen. 
Telefoon: 610634,  
E-mail: ruinerbrink@gmail.com 

Festival of Lessons and 
Carols door Kapella Vocale
Kapella Vocale geeft op zondag 16 decem-
ber een FESTIVAL OF LESSONS AND 
CAROLS in de Grote Kerk te Emmen. Het 
concert van Kapella Vocale heeft 
dezelfde traditionele inhoud als de con-
certen 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 
in 1918. De carols worden in het Engels 
gezongen, soms in samenzang met het 
publiek. De mee te zingen teksten staan in 
het programmaboekje. Op het programma 
staat een aantal prachtige carols.Traditio-
neel eindigt het concert met de hymne 
‘Hark! The herald angels sing’.
Judith Sportel (sopraan) is de soliste. 
Instrumentaal is de begeleiding in handen 
van Henk Stekelenburg op het orgel en 
Ria Hoving, piano.

Festival of Lessons and Carols is een 
mooie gelegenheid om toe te leven naar 
Kerstmis. U bent van harte welkom! 
Info en kaartverkoop zie: 
www.kapellavocale.nl De kaarten à €10,- 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Tourist-Info in Emmen of bij de koorleden. 
Meer info: Mw. Rosenbaum, 0591- 548499

Kerstviering de Zonnebloem
Op maandag 17 december a.s. organiseert 
de Zonnebloem een Kerstviering in het 
kerkelijk centrum De Opgang, aanvang 
16.00 uur.
Hieraan verleent het gemengde koor “Zin-
gen zonder zorgen” haar medewerking.
Aansluitend is er een kerstbroodmaaltijd, 
waarvoor opgave is gewenst, dit echter 
vóór 15 december. 
Voor opgave bel tel: 642486 Grietje Stap 
of tel: 615769 Fokke Sanders. 
U bent van harte uitgenodigd!

Kerst bij Protestantse Wijk-
gemeente Emmen-zuid
Het hele jaar door is iedereen altijd van 
harte welkom in de Opgang aan de Mant-
ingerbrink, maar met de kerst helemaal. 
Hieronder een overzicht van de kerstvier-
ingen in Emmen Zuid:
-  Kinderkerstfeest op kerstavond, 24 
 december, 18.30 uur.  Voor kinderen van 
 de basisschool en jonger. En natuurlijk 
 hun ouders, opa en oma’s etc. M.m.v. 
 ondermeer het kinderkoor ‘Cantiamo’.
-  Kerstnachtdienst, 24 december, 22.00 
 uur. Met veel bekende kerstliederen. 
 M.m.v. het koor ‘Triplet Formation’. 
-  Kerstviering op kerstmorgen, 25 decem-
 ber, 10.00 uur. M.m.v. de cantorij ‘Lau-
 date’. Naast het kerstverhaal, veel 
 bekende, maar wellicht ook wat minder
 bekende kerstliederen. In ieder geval 
 een feestelijke dienst. 
Van harte welkom in kerkelijk centrum de 
Opgang! Zie ook www.emmen-zuid.nl

Tentoonstelling CBK
‘Duality – Nonduality’
Werken van Marthijn de Groot 
t/m 20.01.2013
Marthijn de Groot (Amsterdam, 1968) 
startte zijn loopbaan als kunstenaar 
vijfentwintig jaar geleden in Emmen. Hij 
studeerde aan Academie Minerva in Gron-
ingen en aan de Rietveld Academie in Am-
sterdam. Zijn omvangrijke oeuvre verwijst 
naar stadia en ervaringen uit het leven 
van de kunstenaar. Figuratieve elementen 
maken onderdeel uit van de compositie. 
Handgeschreven teksten, vroege tekenin-
gen, fi guren die half mens en half dier zijn 
maken zijn schilderijen abstract lyrisch, zijn 
sterke kleurgebruik is expressionistisch. 
Marthijn de Groot is ook werkzaam als 
keramist. Hij maakt keramische objecten, 
zoals schalen, abstracte fi guren en kunst-
werken die hij ‘muren’ noemt. 

Op zondag 9 december geeft Marthijn 
de Groot tussen 11.30 – 12.30 uur een 
toelichting op zijn werk door middel van 
pianoklanken en gesproken woord. Inloop 
vanaf 11.15 uur. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via cbk@emmen.nl, toegang is 
gratis. 

Nieuwe expositie in De 
Bleerinck
Tot en met maandag 14 januari 2013 
worden in verpleeghuis De Bleerinck 
worden tentoongesteld: politiepetten van 
de heer H. Poterman uit Emmen en schil-
derijen en karakterpoppen van mevrouw 
H. Moes uit Emmen.
Openingstijden: dagelijks van 9.30 tot 
19.30 uur, Spehornerbrink 1.

Vooraankondiging informatie-
avond inbraakpreventie
Op 8 januari organiseert Wijkvereniging 
Bargeres samen met gemeente, politie 
en Univé een informatie-avond over 
maatregelen die u zelf kunt treffen om een 
inbraak in uw woning te voorkomen.
Houdt u deze avond alvast vrij in uw 
agenda! Meer informatie volgt in Wijk-
nieuws januari.

Vooraankondiging BCO
Op 17 januari 2013 nodigt de Begelei-
dingscommissie Ouderen u uit om het 
nieuwjaar samen te beginnen in het Brink-
renhoes.
Die donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 
16.00 uur komt voor ons dansen de folk-
loristische dansgroep ‘t Aol’ Volk en verder 
zullen er nog lekkere dingen zijn. 
Samenbindende feestdagen toegewenst en 
kom gezond het nieuwe jaar binnen!
De BCO
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