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Voorwoord

Foto's
Even wennen dat Wijknieuws Bargeres
alweer op uw deurmat ligt? Voor ons
wel: zo'n maand is zo voorbij! Maar
met veel plezier hebben we weer
gewerkt aan het tot stand komen van
deze editie. 'We' is dit keer niet alleen
de Wijkvereniging, maar ook een aan-
tal fotografen die de afgelopen
maanden al het ongewone in onze
wijk op de gevoelige plaat heeft vast-

gelegd. Een graafmachine op een
ponton in het kanaal is feitelijk een
uniek plaatje. Maar als je zoiets een
langere periode in je blikveld hebt,
raak je er aan gewend. Gelukkig dat
er wijkbewoners zijn geweest die met
een camera op pad zijn gegaan en
de diversiteit aan werkzaamheden in
beeld hebben gebracht. Om dan
tevens de moeite te nemen de foto's
in te sturen en ze te delen middels dit
krantje, is een bedankje meer dan
waard! (Bij deze!)

De middenpagina's zijn gereserveerd
voor een kleine greep uit de foto's die
we ontvangen hebben. 

Wijkwinkel
De nieuwe openingstijden van de Wijk-
winkel ben ik u nog verschuldigd. Deze
waren bij de vorige editie van Wijk-
nieuws Bargeres nog niet bekend.
De Wijkwinkel is nu van maandag tot
en met donderdag open van 9.00-
16.00 uur en op vrijdag van 9.00-13.00
uur. MZ
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Wist u dat uw eigen idee en particulier
initiatief ten gunste van de brink /
buurt / wijk een vrij grote kans van sla-
gen heeft? Er zijn in onze wijk maar
liefst drie geldstromen beschikbaar. U
kunt dit jaar weer gebruik maken van
de ID€€-kaart, van het Knelpunten-
fonds en (nieuw!) het Wijkvereniging-
fonds.

ID€€-kaart
Eind 2008 heeft u als inwoner van de
gemeente Emmen voor de eerste keer
op deze manier gebruik kunnen ma-
ken van Bewonersgelden van het
ministerie van VROM. Van de regeling
is goed gebruik gemaakt: het beschik-
bare budget van € 270.000,- (per wijk
of dorp middels een verdeelsleutel
toegekend) is volledig besteed.

Omdat het college van B&W het
belangrijk vindt dat de regeling
beschikbaar moet zijn voor alle bewo-
ners en bewonersorganisaties zal in
2010 eenzelfde werkwijze worden toe-
gepast als in 2009 en worden ook
dezelfde beoordelingscriteria gebruikt.

De ID€€-kaarten worden begin februa-
ri huis-aan-huis verspreid en het is de
bedoeling dat u ze vanaf 1 maart inle-
vert in de Wijkwinkel. 

Houdt u de gemeentepagina 'Emmen
Actueel' de komende tijd in de gaten.
Daarin wordt ongetwijfeld meer hier-
over gecommuniceerd. 

Knelpuntenfonds
Het Knelpuntenfonds van Emmen
Revisited heeft ook dit jaar weer geld
beschikbaar voor ideeën uit de wijk. Er
is wel minder te besteden dan voor-
gaande jaren. 
Het doel van het Kpf is ‘om een bijdra-
ge  te leveren aan het verbeteren van
het woon- en leefklimaat in de breed-
ste zin van het woord’. Samenwerken
en zelfwerkzaamheid zijn belangrijke
trefwoorden. Vorig jaar is er o.m. geld
gegeven aan straatspeeldagen, acti-
viteiten tijdens het Wijkfestival, volley-
balpalen en aan de burenhulpcentra-
le.   
Elke maand behandelt het wijkteam
uw  aanvragen. Formulieren kunt u
afhalen en/of (digitaal) opvragen bij
de Wijkwinkel of bij het kantoor van
Sedna aan de Balingerbrink. Natuurlijk
moet er ook aan bepaalde voorwaar-
den worden voldaan. Deze criteria en
ook het aanvraagformulier kunt u vin-
den op de website van 
Emmen Revisited.

Budget Wijkvereniging
Als Wijkvereniging hebben we jaarlijks
een bedrag te besteden, het zgn.
'EOP-budget' (EOP = Erkende Overleg
Partner). Dit jaar hebben we € 5000,-
gereserveerd voor ons eigen Wijkvere-
nigingfonds. Dit fonds hebben we in
het leven geroepen, omdat het knel-
puntenfonds minder geld ter beschik-
king heeft en omdat deze als criterium
heeft, dat de activiteit eenmalig is. 

Een andere post waar we als Wijkve-
reniging geld voor opzij hebben ge-
legd is het project 'Achterpadverlich-
ting'. Dit project loopt jammer genoeg
al een te lange tijd, waarbij er het
laatste jaar in feite niets is gebeurd.
Inmiddels hebben we in samenwerking
met Buurtsupport dit project nieuw
leven in geblazen. Buurtsupport pro-
beert momenteel contact te leggen
met de bewoners die zich ooit al eens
aangemeld hadden. Meldt u even bij
de Wijkwinkel als u tot één van de
'langwachtenden' behoort en nog
niets gehoord heeft! 
Na afronding van de vertraagde werk-
zaamheden, volgt berichtgeving in
Wijknieuws Bargeres over een her-
nieuwde aftrap van dit project. 
MZ
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F O T OF O T O C O L L A G E  W E R K Z A A M H E D E N  C O L L A G E  W E R K Z A A M H E D E N  

Cindy JansCindy Jans

Marlies ZeemanMarlies Zeeman Ben LooijenBen LooijenBen LooijenBen Looijen

zo waren we het gewend

het groen aan het Oranjekanaal wordt als eerste gekapt

overal de fietspaden eruit

de nieuwe strakke lijnen worden zichtbaar

en nu? we zijn zó weer aan de nieuwe situatie gewend 



C O L L A G E  W E R K Z A A M H E D E N  C O L L A G E  W E R K Z A A M H E D E N  O R A N J E K A N A A L  /  F I E T S P A D E NO R A N J E K A N A A L  /  F I E T S P A D E N

Dave KeynerDave KeynerWim van de VegtWim van de Vegt

Dave KeynerDave Keyner Ben LooijenBen Looijen

Ben LooijenBen Looijen Ben LooijenBen Looijen

achtergrondfoto: Wim van de Vegtachtergrondfoto: Wim van de Vegt

De werkzaamheden rond het Oranjekanaal en de centrale fietspaden komen tot een einde. Medio februariDe werkzaamheden rond het Oranjekanaal en de centrale fietspaden komen tot een einde. Medio februari
moet e.e.a. afgerond zijn. Zoals in vorige edities aangekondigd, hierbij de fotocollage van hoe het voorheenmoet e.e.a. afgerond zijn. Zoals in vorige edities aangekondigd, hierbij de fotocollage van hoe het voorheen
was en wat er aan werk is verzet. Met dank aan alle fotografen die zijn of haar bijdrage hebben ingestuurd!was en wat er aan werk is verzet. Met dank aan alle fotografen die zijn of haar bijdrage hebben ingestuurd!
(De foto’s zonder naam zijn van de hand van Roelof van Nuil.)(De foto’s zonder naam zijn van de hand van Roelof van Nuil.)

voordat we het doorhebben, zijn we vergeten hoe het ‘vroeger’ was...



Afscheid 
Charles Gerrits
was de afge-
lopen ander-
half jaar de
Centrum Con-
ciërge in onze
wijk. Zijn aan-
wezigheid in
het centrumgebied van
onze wijk is van grote waarde geble-
ken, m.n. als het gaat om overlast van
hangjongeren. Helaas hebben we
afscheid moeten nemen van Charles.
Zijn reïntegratietraject bij Veiligheids-
zorg zat er op. Op 21 januari was zijn
laatste werkdag, die niet onopge-
merkt voorbij is gegaan!
Hoe de functie van Centrum Conciër-

ge dit jaar
verder inge-
vuld gaat
worden, is
nog niet dui-
delijk.

Nieuwe exposi t ie  in
De Bleer inck
Tot en met maandag 8 maart worden
er in Bellevue, de expositieruimte van
verpleeghuis De Bleerinck, schilderijen
tentoongesteld, gemaakt met acryl-
verf in gemengde technieken van Ina
Baas uit Borger.
Tevens is er een verzameling te be-
wonderen van allerlei boeken en
materialen over en met betrekking tot
de EHBO in de meest uitgebreide zin
van het woord. De verzamelaar is
Albert Stevens uit Emmen.

Act iv i te i ten-
bemiddel ing
Heeft u dat wel eens dat u denkt: ik
zou wel graag met iemand eens wat
leuks ondernemen, maar ik weet
eigenlijk niet met wie?

Enige tijd geleden is door Sedna activi-
teitenbemiddeling voor mannen en
vrouwen in de gemeente Emmen
opgezet. Door activiteitenbemiddeling
kunnen mensen met dezelfde interes-
ses met elkaar in contact komen. 
Hierbij moet men denken aan activitei-
ten zoals bv: wandelen, fietsen, een
eetgroepje, musea bezoeken, film kij-
ken, gezelschapspelen beoefenen,
samen een boek lezen en nabespre-
ken, rommelmarkten bezoeken, samen
musiceren enz.
Na bemiddeling, verkennen belang-
stellenden zelf de mogelijkheden om
samen en/of groepsgewijs activiteiten
(zowel recreatief als educatief) te
ondernemen. Het is prettig om dezelf-
de interesse te kunnen delen met
mensen uit eigen omgeving.
Activiteitenbegeleiding kost niets.
Vanaf januari is er ook activiteitenbe-
middeling in Bargeres.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich

telefonisch aanmelden bij de buren-
hulpcentrale in de Naoberschaps-
bank, Alerderbrink 12, te bereiken 
via tel. 610213. U kunt ook even langs
komen. 
De Naoberschapsbank is geopend
van van maandag t/m donderdag 
Vanaf 9.00uur tot 14.00 uur.

Brainart
Brainart is bedoeld voor groep 8 van
het basisonderwijs. Ook dit jaar is het
project weer op de 4 basisscholen van
Bargeres uitgevoerd. De meerwaarde
hiervan is dat alle kinderen uit groep 8
met elkaar kennismaken en dat ze
ervaren hoe het is om met andere kin-
deren samen te werken, wat straks
ook in het voortgezet onderwijs zal
gaan gebeuren.  
Waarom Brainart?

- Kennismaking met het jongerenwerk 
(in Bargeres is dit Kim Gritter)

- Kennis vergroten omtrent het voort-
gezet onderwijs en de puberteit en
de risico’s die dit met zich mee kan
brengen.

- Creativiteit vergroten (kennismaking 
kunst en cultuur, CQ)

- Vergroten van de weerbaarheid van
kinderen. 
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N O G  E V E N  D I T !N O G  E V E N  D I T !

K O R T  N I E U W SK O R T  N I E U W S

26 juni 2010 is het weer zover:
Bargeres zal schudden! 
Het Wijkfestival - voor en
door bewoners - is vooral
'het feest van de ont-
moeting'. Dat betekent
een afwisselend program-
ma met een mix voor jong
tot oud en alles daar tussen in. 
We denken hierbij aan allerlei cultuur,
beweging en vermaak en ook weer
aan een wijkkasbah.  
Vorig jaar hebben we vastgesteld, dat
er veel interesse en talent is in de wijk
op het gebied van kunst en cultuur. In
bewonersbijeenkomsten werden al

kanaalkunst, muziek, dans/theater en
taal/oral history genoemd. Op het fes-
tival, maar ook in de aanloop er naar
toe willen we hieraan veel ruimte bie-
den. Wilt u uw verborgen talenten ont-
dekken of laten zien, wilt u iets van uw

cultuur delen met andere bewo-
ners, dan kan dat. Als u mee wilt
denken, mee wilt organiseren

of iets doen op de dag zelf
of meer wilt weten,

kunt u mailen naar
opschudding@
gmail.com of even

binnenlopen bij het
SKW in het Brinken-

hoes, Sedna aan de Balingerbrink of
de Wijkwinkel aan de Alerderbrink. 

Voor meer nieuws over het festival,
houdt Wijknieuws in de gaten.  

Wijkfest ival  2010 
'het  feest  van de ontmoet ing'

UI tgaven Emmen
Revis i ted
Let binnenkort op uw brievenbus! Er
staan vanuit Emmen Revisited een
tweetal uitgaven op de rol met nieuws
over onze wijk! 

Wegafs lu i t ing  
De Nieuw Amsterdamsestraat zal van-
af eind februari/begin maart 2010 tij-
delijk wordt afgesloten ter plaatse van
de spoorwegovergang vanwege de
bouw van een tunnelbak in de Nieuw

Amsterdamsestraat onder het spoor
en een nieuw station Emmen Zuid. 
Die afsluiting zal tot ongeveer 1
december 2010 duren. 


