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Bewonersinitiatief 1

Er wordt wel eens gezegd dat Bargeres

een wijk van ‘los zand’ is, dat het moeilijk

is om zaken georganiseerd te krijgen. Het

lijkt erop dat m.b.t. de poging glasvezel in

de wijk te krijgen, dat kenmerk op gaat.

Eén bewoner heeft dit in Wijknieuws aan

gezwengeld en als Wijkvereniging hebben

we de bewoners die hierin geïnteresseerd

zijn, met elkaar in contact gebracht. Nu is

het wachten op hoe initiatiefnemer en de

geïnteresseerden dit verder gaan oppak-

ken.Vooralsnog is er radiostilte...

Als bestuur hebben we besloten hier zelf

geen kartrekker in te zijn. Daarvoor is

ons bestuur te klein en hebben we teveel

op ons bordje. Dat dit in andere dorpen

(Roswinkel bijv.) anders gaat, maakt daar-

bij voor ons niet uit.We moeten helaas af

en toe grenzen trekken (wie komt ons

bestuur versterken??).

Bewonersinitiatief 2

Dan een ander bewonersinitiatief.

Mariëlle Kruize organiseert op 11 februa-

ri uit eigen beweging een beurs waarvan

de opbrengst gaat naar kinderen met een

aandoening in het Autistisch Spectrum,

zodat er activiteiten op maat voor deze

doelgroep georganiseerd kunnen worden!

Geweldig! 

Steun dit initiatief en kom 11 februari

even naar ‘t Brinkenhoes!

Bewonersinitiatief 3

In de Hesselterbrink is een buurtje waar

bewoners op een positieve manier met

elkaar omgaan en waar het goed toeven

is.Van de oudejaarsborrel leest u een

klein verslagje in Wijknieuws.

Kortom...

...er gebeuren genoeg leuke dingen in wijk

en dat brengen we graag via dit blad

onder het voetlicht! Uw bijdragen kunt u

mailen naar wijkverenigingmarlies@

gmail.com (en voor de beeldkrant naar

beeldkrantbargeres@live.nl).

Marlies Zeeman

VA N D E R E DAC T I E

Wijkwinkel Bargeres

Alerderbrink 12, 648411

wijkwinkelbargeres@gmail.com

Openingstijden:

Ma., wo.: 9.00 - 15.00 uur

Do.: 13.00-15.00 uur

Di. en vrij.: ‘loket’ gesloten

Volgende uitgave:

Wijknieuws Bargeres nummer 3/2012 

verschijnt 1 maart.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 21 februari 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),

Voorzitter uitvoeringsoverleg: vacant

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

AF S C H E I D RE N ATA

Met enkele attenties als blijk van waardering voor haar inzet, heeft Renata

eind vorig jaar afscheid genomen. Hierbij een klein dankwoordje van haar.

Hallo Verrassend Bargeres!

Zoals jullie in het vorige wijknieuws heb-

ben kunnen lezen, zit het project ’verras-

send aanspreekbaar’ er alweer op.

Helaas stelt de gemeente geen geld meer

beschikbaar voor een vervolg op deze

functie, op welke manier dan ook. Dus na

anderhalf jaar met een geweldig team te

hebben samengewerkt, zal ik nu aan een

nieuwe uitdaging gaan beginnen. Ik ben

druk bezig met mijn BOA opleiding en

hoop daarna een leuke baan als bijzon-

der opsporingsambtenaar te vinden.

Graag zou ik iedereen willen bedanken

voor de fijne samenwerking en de bewo-

ners van Bargeres bedanken voor het

doen van alle meldingen en mededelin-

gen.

Tot ziens in deze prachtige wijk!

Met vriendelijke groet,

Renata

AC H T E R PA DV E R L I C H -

T I N G

Van het project Achterpadverlichting, is

nog steeds materiaal beschikbaar.We heb-

ben al veel geïnteresseerden kunnen hel-

pen, maar er zijn nog armaturen, bevesti-

gingsmateriaal en elektrische leidingen.

Let op: een lamp moet u zelf aanschaffen

en het is een armatuur zonder bewe-

gingsmelder.Voor het symbolisch bedrag

van €5,- kunt u e.e.a. meekrijgen.

Heeft u belang bij deze materialen, kom

dan onder openingstijden van de

Wijkwinkel langs (openingstijden onder-

aan deze pagina). Bellen kan ook (648411)

of mail voor een afspraak wijkwinkelbar-

geres@gmail.com.
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Ondersteuning jongerenactiviteiten

Johan Ottens (Sedna) had in de wijkteam-

vergadering van de vorige keer aangege-

ven dat er voor jongerenwerk geen geld

meer is en deed een dringend financieel

beroep op de organisaties binnen het

wijkteam. De wijkvereniging onderkende

het belang van jongerenwerk en is bereid

€3000,- bij te dragen, als ook andere par-

tijen bijdragen. Intussen heeft ook ER

besloten €3000,- bij te dragen.

Nieuwe teamleider gemeente

Als nieuwe teamleider voor Emmen-Stad

is benoemd de heer Wim Wessels. Hij

neemt de plaats in van Kees Lueks die

een andere functie heeft gekregen.We

gaan ervan uit dat er nog een kennisma-

king plaats zal vinden.

Ons eigen budget

Er is nog geen bericht van de gemeente

binnengekomen over het budget voor de

wijkvereniging over de periode 2012-

2015. De penningmeester zal hierover

navraag doen bij de gemeente.

Wel hebben we besloten sowieso

€5000,- apart te leggen voor een bewo-

nersfonds. Meer hierover in het aparte

kader.

ID€€kaarten

Het bestuur heeft nog een afspraak met

Karel Braams over de ID€€kaarten op

maandag 23 februari. Alle inzenders zul-

len daarna zo spoedig mogelijk bericht

ontvangen.

Bezoek B&W

Op 6 februari 2012 brengt B&W een

bezoek aan Wijkvereniging Bargeres, zoals

wij u reeds eerder melden. De laatste

punten voor dit bezoek zijn inmiddels

geregeld.

Bomenverordening

De nieuwe bomenverordening is een

behoorlijk taai stuk geworden.We weten

dat bomen op een beschermde lijst gezet

kunnen worden. Maar allerlei praktische

vragen hebben we nog wel. Kunnen

bomen die in 2011 geen kapvergunning

hebben gekregen, in 2012 wel gekapt

worden? We gaan ons hierin verdiepen en

komen er in de volgende Wijknieuws op

terug.

Visie Wijkwinkel

We hebben met elkaar nagedacht over

hoe we de Wijkwinkel nog beter zouden

kunnen laten functioneren.Voor nu, maar

zeker ook met het oog op de ontwikke-

lingen in het winkelcentrum.We hebben

besloten met diverse ervaringsdeskundi-

gen om tafel te gaan om met hen van

gedachten te wisselen.

Johan Schrik

Als het gaat om het bekostigen van

bewonersinitiatieven hadden we vroeger

vanuit Emmen Revisited het knelpunten-

fonds, dat vorig jaar omgedoopt is in

buurtfonds.Vanwege bezuinigingen is

besloten dit fonds alleen nog in te zetten

in gebieden van de gemeente waar

Emmen Revisited van start gaat.

Voor Bargeres betekent het dus, dat er

voor bewonersinitiatieven geen geld-

stroom meer is. Ook de ID€€kaarten zijn 

na de laatste ronde verleden tijd.

Het afgelopen jaar zijn er Buurtfonds-

aanvragen (ER) gehonoreerd voor:

- straatspeeldag Zuidlaarderbrink

- straatspeeldag Ruinerbrink

- geluidsinstallatie Beeldkrant

- 15-jarig bestaand Buurtvereniging

Ekselerbrink

- straatspeeldag Bruntingerbrink

- thema-avond Honk 97

Al met al ging het om een bedrag van

ruim €4000,-.

Wijkvereniging Bargeres heeft besloten

om van het gebiedsgebonden budget het

komende jaar €5000,- apart te zetten

voor bewonersinitiatieven.

De beoordeling van deze initiatieven

geschiedt volgens het reglement van het

buurtfonds van Emmen Revisited (te vin-

den op de site van ER, zoekterm ‘buurt-

fonds’). Uw aanvraagformulieren kunt u

afhalen in de Wijkwinkel of digitaal opvra-

gen via wijkwinkelbargeres@gmail.com.

We hopen dat u de weg naar dit bewo-

nersfonds weet te vinden en met uw ini-

tiatief helpt de wijk leefbaar te houden!

Bedoeling was die bijeenkomst in 2 party-

tenten met verwarming en verlichting te

organiseren.

Dank zij de gedachte van de IDEEkaarten

(daarin hartelijk gesteund door de wijk-

vereniging) waren we in staat 2 partyten-

ten, verwarming en verlichting te kopen.

We kregen die spullen op het laatste

ogenblik binnen en omdat de weersver-

wachting storm en hagel voorspelde heb-

ben we besloten maar even geen gebruik

te maken van die nieuwe tenten….

Maar ze zijn en blijven beschikbaar voor

b.v. de jaarlijkse buurtborrel, de BBQ en

als bewoners van dat deel van de Hessel-

terbrink voor privé gebruik (klein tuin-

feestje b.v.) gebruik willen maken van die

materialen, kan dat tegen betaling van een

borgsom… Die oudejaarsavond borrel

heeft altijd iets van een American House

Party, ieder brengt wat mee waardoor er

een variëteit aan eten is. Soep, slaatjes,

belegde broodjes,oliebollen, hapjes, etc.

Het was reuze gezellig!

De foto’s geven een beperkt beeld van

deze bijeenkomst, maar zo iets is voor

herhaling vatbaar. Uiteraard ook op ande-

re plaatsen in de verschillende buurtjes, je

leert elkaar beter kennen, de onderlinge

hulpvaardigheid heeft er voordeel aan en

- algemeen gesproken - de leefbaarheid in

de wijk wordt er door vergroot.

Joop van Luit

GE S L A AG D E O U D E J A A R S B O R R E L HE S S E LT E R B R I N K

Bijna 30 mensen kwamen bij elkaar voor een (inmiddels) traditionele oude-

jaarsavondborrel. Deze keer bij een wijkbewoner thuis.

VA N D E B E S T U U R S TA F E L

Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuursagenda van de

Wijkvereniging? De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

BE WO N E R S F O N D S



Volwassenen

Multicultureel koken voor vrouwen

Vanaf woensdag 18 januari.

Tijdstip: van 13.00uur tot 16.00uur

Hoe vaak: 1 x in de 14 dagen.

Kosten: 1,00 euro per persoon per keer.

Opgeven 1 dag van te voren.

Knutselclub voor vrouwen

Iedere woensdagmorgen

Tijdstip: 10.00uur tot 12.00uur

Kosten 2,50 per persoon per keer

Steekje Los

U kunt gebruik maken van de naaimachi-

nes van het SKW.

Kosten 0,50 per keer

Tijd 9.30 tot 12.00uur 

Opgeven niet nodig, kom

gezellig eens langs.

Ook beginnen we bij vol-

doende deelname met

scrapbooking voor volwas-

senen.

Maandag avond 19.00uur

tot 21.30uur

Kosten 3,50 per keer.

Interesse? Graag opgeven

bij het SKW.

Kinderen

Kookcursus voor kinderen

Voor wie? Voor kinderen van 8 - 12 jaar.

Wanneer? Maandags 15.30 – 18.30

Waar? SKW Bargeres, Mantingerbrink

140

Kosten: € 2,50 per keer, per persoon.

Tijdens deze cursussen, leer je complete

maaltijden voorbereiden en koken. Ook

leer je tafel dekken en serveren.

Voor opgave en meerdere informatie en

of vragen, kunt u mailen naar: kinderen-

diekoken@gmail.com

Informatie en opgave

Voor verdere info kunt u ons bellen:

615845 of kom gezellig langs. De koffie

staat klaar! 

SKW team Bargeres
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AC T I V I T E I T E N SKW VO O R J A A R 2011
Het SKW organiseert tal van activiteiten, voor zowel volwasse-

nen als kinderen.

Hieronder een overzicht van enkele activiteiten dit voorjaar.

Locatie is ‘t Brinkenhoes, in het SKW-gedeelte (tussen de huis-

arts en het wijkcentrumgedeelte in).

Heeft u moeite met de bediening van uw

mobiel? Of snapt u niets van het gebruik

van uw afstandsbediening? Krijgt u de

dvd-speler niet aan de praat? Hebben de

magnetron, wekkerradio, tomtom, tv of Pc

teveel geheimen, zodat u deze apparaten

niet optimaal kunt gebruiken? Kom dan in

week 12, 13 of 16 tussen 10.00-14.00 uur

naar de Naoberschapsbank. Scholieren

die stage lopen in de Naoberschapsbank

staan dan voor u klaar om u op uit de

brand te helpen. U kunt met uw apparaat 

en handleiding langskomen en de studen-

ten helpen u op weg. Een afspraak aan

huis is eventueel ook mogelijk.

Meer informatie: bel de Naoberschaps-

bank 610213. Open maandag t/m donder-

dag van 9.00-15.00 uur.

De Naoberschapsbank is gevestigd in het

voormalige Rabobankpand, aan de

Alerderbrink 12.

De data nog een keer op een rijtje:

19 t/m 22 maart

26 t/m 29 maart

16 t/m 19 april

GO E D B E Z I G !
Deze groep kinderen uit onze wijk hebben op 15

december bij het SKW maar liefst 70 kerststuk-

jes gemaakt.

Deze waren bestemd voor de klanten van de

voedselbank in Emmen.

DE MOBIELE HULPBRIGADE VOOR AL UW APPARATEN !  
Noteer vast in uw agenda: in week 12, 13 en 16 zijn er scholieren in de

Naoberschapsbank die een ‘mobiele hulpbrigade’ zijn voor alles inzake uw

apparatuur waar u niet uitkomt.

Vooraankondiging!

Er zijn nog meer voorbeelden te noemen:

misschien wilt u weten wat er in Bargeres

te doen is voor ouderen in de wijk.

Of u heeft een goed idee en weet niet

waar u terecht kan om te kijken of er

wat mee gedaan kan worden. U heeft

nieuwe zakken nodig voor de inzameling

van plastic.

Een hele opsomming en de vraag daarbij

is: waar moet ik heen? In het Winkel-

centrum Bargeres zijn zoveel ‘loketten’

(Sedna, Buurtsupport, Icare, oude Wijk-

winkel, Naoberschapsbank,Wijkwinkel in

de Naoberschapsbank).

We merken dat het voor veel bewoners

lastig is de juiste plek te vinden.

Maar DE plek waar u moet zijn, is:

Alerderbrink 12, de locatie waar

vroeger de Rabobank zat. Daar is de

Wijkwinkel Bargeres gevestigd, in de

Naoberschapsbank.

Op maandag en woensdag van 9.00-15.00

uur en donderdag van 13.00-15.00 uur zit

Coby Broersen voor u klaar om uw vra-

gen te beantwoorden of u door te ver-

wijzen. Op de dagen dat het loket geslo-

ten is, noteren de medewerkers van de

Naoberschapsbank uw vraag en daar

komt Coby dan op terug.

Wijkwinkel Bargeres staat voor u klaar!

W I J K W I N K E L BA R G E R E R S , VO O R A L U W V R AG E N !
U heeft een vraag over de leefbaarheid in uw omgeving. U wilt een melding

doen van overhangend groen of een afvoerput die verstopt is. U wilt doorge-

ven dat een lantaarnpaal niet brandt. U leeft helaas in onmin met uw buren

en wil een gesprek aanvragen met de wijkagent.
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Op zondag 19 februari zullen Harm en

Lydia en hun kinderen Anna Sofie, Lev en

Salomé in een dienst afscheid nemen van

Baptistengemeente de Bron.

We willen u hartelijk uitnodigen om hier-

bij aanwezig te zijn. De aanvang van de

dienst is 15.30 uur.

Tijdens de dienst is er kinderopvang.

Wanneer u bij deze dienst aanwezig 

wilt zijn, geeft u dan het aantal personen 

door aan de secretaris van de gemeente:

j.wijnholds1@hetnet.nl.

Wilt u als spreker het woord voeren,

geeft u dit dan ook aan de secretaris

door.

Op 19 februari komt de ochtendienst 

van 9.30 te vervallen!

19 F E B RUA R I A F S C H E I D DS . JU T

Na tien jaar als voorganger van Baptistengemeente De Bron te hebben

gewerkt, gaat Ds. Harm Jut een nieuwe uitdaging aan in Dordrecht.
Heeft u activiteiten van uw buurtvereni-

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

ons via beeldkrantbargeres@live.nl. De

beeldkrant is te zien bij de ingang van de

Naoberschapsbank.

Kijk ook op de site:

bargeres.org/beeldkrantbargeres

BE E L K R A N T BA R G E R E S

Sinds september 2011 heeft Cultuur-

coach Door van der Keur versterking

gekregen van twee collega's: Ilse Nieu-

wold en Karin van Caspel. De Cultuur-

coaches maken deel uit van de Brede

School en coördineren de activiteiten op

het gebied van Kunst & Cultuur.

Kennismaking

Ilse: "In de afgelopen tijd hebben we ken-

nis gemaakt met alle dorpen en wijken

waarin wij als Cultuurcoach actief zijn en

met alle samenwerkingspartners".

Karin: "We werden enthousiast en open

ontvangen.Voordat ik in de gemeente

Emmen kwam werken, dacht ik dat alles

wel per fiets te bereiken was. Daar heb ik

me flink in vergist: ik heb inmiddels een

auto aangeschaft!"

Disciplines

Iedere Cultuurcoach heeft haar eigen dis-

ciplines waarin ze gespecialiseerd is.

Door: "Mijn disciplines zijn Beeldend en

Literatuur. Bij Beeldend kun je denken aan

kleien, schilderen, tekenen en beeldhou-

wen." Karin: "Ik heb Dans en Theater. Bij

Theater doen we vaak activiteiten waarbij

we in vijf middagen toewerken naar een

kleine voorstelling." Ilse: "Muziek en

Erfgoed horen bij mij. Bij Erfgoed gaan we

met kinderen op ontdekkingstocht door

de geschiedenis."

Leuk en nuttig

"Wij willen graag kinderen laten ervaren

hoe leuk en vooral nuttig kunst en cul-

tuur is.Wanneer kinderen in aanraking

komen met kunst en cultuur kunnen ze

ontdekken over welke talenten ze

beschikken", aldus Door. Karin hoopt dat

in de toekomst alle disciplines vertegen-

woordigd zijn en dat veel kinderen

enthousiast meedoen. Door: "Het zou

mooi zijn als kunstzinnige vakken op

scholen net zo vanzelfsprekend worden

als rekenen en taal. Kunstzinnige vakken

zijn niet alleen leuk, maar ook heel goed

voor de ontwikkeling van kinderen. Met

kunst kun je bijvoorbeeld heel mooi

emoties 'verwoorden'."

Projecten

Door: "In 2012 staat een aantal grote

projecten gepland waarbij wij als

Cultuurcoach betrokken zijn. Er wordt

een proef gestart van een kunst & cul-

tuurproject waarbij alle disciplines samen-

komen en alle kinderen uit de wijk mee

kunnen doen." Ilse: In april start het pro-

ject ‘Angelslo in beweging’. De hele

maand zijn er in de wijk voor alle inwo-

ners activiteiten op het gebied van kunst

en cultuur en sport." Karin: "Dit jaar

beginnen we met het project ‘Emmemeer

zingt’. De naam zegt het al. Emmermeer

gaat zingen!"

Rembrandt

Mooi aan de Brede School activiteiten is

dat je niets hoeft te kunnen om mee te

kunnen doen. Ilse: "Je kunt vaak veel meer

dan je denkt." Door vult aan: "Misschien

woont er wel een Rembrandt in de

buurt!"

C U LT U U R C OAC H E S

Tussen Woltmeijer en de Chinees is in de oude Wijkwinkel een kantoortje

wel heel vrolijk ingericht! Het raam is mooi beschilderd.Wie zitten daar

toch? Dat zijn de drie cultuurcoaches die in de gemeente werkzaam zijn. Ze

vertellen graag wat ze doen in Emmen.

Burenhulp nodig?  Via ‘Buren voor Buren’

kunt u contact gebrachtworden met vrij-

willigers die graag iets met andere bewo-

ners willen doen. Bel 610213 (De

Naoberschapsbank).

BU R E N VO O R BU R E N

"Misschien woont er wel een

Rembrandt in de buurt"
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Regiovakantie 2012

Dit jaar organiseert De Zonnebloem haar

regionale Hotelvakantie voor Emmen e.o.

van 11 t/m 16 juni in het Noord-Holland-

se dorpje De Rijp.

Voor deze - één op één - vakantie komen

mensen in aanmerking die binnen of bui-

ten rolstoelgebonden zijn en/of in bepaal-

de mate afhankelijk zijn van zorg. Ook

kan een gezonde of fysiek beperkte reis-

genoot hieraan deelnemen. Deelnemers

moeten ten-

minste 18

jaar zijn en

geen verstandelijke beperking hebben en

niet lijden aan een vorm van dementie.

Vijf overnachtingen met deskundige

(medische/verpleegkundige) begeleiding

met verzorging op basis van volpension.

De prijs is €420,= p.p., vol is vol!  

Voor info c.q. opgave: Fokke Sanders, tel:

615769.

Gezellige avond

Woensdagavond 8 februari organiseert de

afd. een gezellige avond in 't Brinkenhoes.

Aanvang 19.30 uur, intree gratis. U bent

van harte welkom.

Stichting Bejaardenkring Bargeres e.o. is

op zoek naar nieuwe leden. Bent 50+,

leest u dan even door.

Wij organiseren elk jaar een aantal bin-

go's met leuke prijzen, een gezellige avond

met toneel of iets leuks en eens per jaar

maken wij met de bus een gezellige dag-

tocht.

De contributie is €5 per jaar. U krijgt dan

korting op de dagtocht, de bingo en de

gezellige avond.

Lijkt u dit leuk of wilt u informatie, bel

dan met Alie Smissaert, tel. 619617.

Namens de stichting,André de Jong

N I E U W S VA N D E ZO N N E B L O E M N I E U W S VA N S T.

BE J A A R D E N K R I N G

BA R G E R E S E .O.

Aanleiding om met dit manifest te komen,

is het feit dat overheden minder geld te

besteden hebben en daarom steeds meer

verantwoordelijkheden op het bordje van

de burger leggen.

Dat was voor het Landelijk Samenwer-

kingsverband Aandachtswijken reden om

samen met bewoners uit het hele land

een manifest op te stellen. Een lijstje met

voorwaarden, die tijdens de Landelijke

Bewonersdag is aangeboden aan de minsi-

ter. Donner zegde toe dat hij in zijn ant-

woord op alle punten in zou gaan.

Om u als actieve bewoner deelgenoot te

maken van wat er zoal leeft in den lande

en hoe het nu verder gaat met de Wijk-

aanpak die vm. minister Ellen Vogelaar in

gang heeft gezet, hiernaast een poging het

manifest samen te vatten.

Ter inleiding

Gevraagd: actieve burgers! Met deze oproep

menen politici de politiek-economische crisis

te kunnen bezweren. Overheden kunnen

minder, instellingen krijgen minder, burgers

moeten meer. Actieve wijkbewoners schrikken

daar niet van. Zij zetten zich al jaren in voor

hun leefomgeving, waarbij zij niet zelden

overheden en organisaties op hun weg vin-

den.Als daar een einde aan komt, zou dat

alleen maar winst zijn. Maar dan moet er

wel meer veranderen dat alleen een oproep

aan burgers om verantwoordelijkheid te

nemen. Dit Manifest van Actieve Wijkbewo-

ners wil daarvoor als gids dienen.

1. Echte zeggenschap

Bewoners moeten in deze nieuwe om-

standigheden eindelijk serieus genomen

worden. Leg de regie echt bij bewoners.

Pas als bewoners echt wat te zeggen heb-

ben kunnen ze ook echte verantwoorde-

lijkheid nemen en succeseigenaar worden.

Daarbij kunnen ze niet zonder professio-

nele begeleiding. Maar geen professionals

die in dienst zijn van een beleidsagenda,

maar die zich dienstbaar maken voor

bewoners.

2. Bewoners bepalen wijkagenda

Bewoners en vrijwilligers willen geen

agenda opgelegd krijgen. Zij moeten hun

eigen wijkagenda kunnenmaken, met hun

eigen prioriteiten en in overleg met de

instanties en diensten.

3. Representativiteitsverwijt

Tot vervelends toe is representativiteit

een argument om actieve bewoners naar

de zijlijn te manoeuvreren. Formele re-

presentativiteit bestaat niet meer. Het is

iets wat je moet verwerven.

4.Aansluiten bij netwerken

Actieve wijkbewoners weten dat er heel

veel gebeurt in hun wijken.Veel voltrekt

zich buiten het zicht van de instanties. Er

is veel kracht en talent aanwezig.Als de

informele en formele netwerken elkaar

weten te versterken en de wijken daar-

voor als vruchtbare bodem gebruiken dan

zal de effectiviteit van de bestaande

dienstverlening met sprongen toenemen.

5.Andere professionals

Bewoners moeten in staat gesteld wor-

den professionals aan te sturen zodat er

echte samenwerking kan ontstaan om

problemen aan te pakken.

6. Eigen geld

Het is de hoogste tijd om bewoners zeg-

genschap te geven over hun eigen budget-

ten.Verantwoordelijkheid is niet alleen

een morele kwestie, het moet zich ook

vertalen in zeggenschap over geld.

7.Wijkeconomie

Bewoners kunnen met elkaar lokale eco-

nomie maken! Dus kom op met de sleu-

tel van de buurthuizen, draag het beheer

van een leegstaand pand over. Durf de

touwtjes uit handen te geven.

8. Soepeler regels

Voor sociaal wijkondernemerschap dient

ruimte te worden gemaakt in de belas-

tingregels.

9.Van de nood een deugd

Maak van de crisis een moment om zaken

echt te veranderen.Actieve wijkbewoners

in Nederland zijn er klaar voor! Nu de

bestuurders en de professionals nog!

AA N U A L S AC T I E V E B E WO N E R !
De kans is groot dat het u als actieve bewoner compleet ontgaan is, maar

op 10 december vorig jaar is ‘Het manifest van actieve bewoners’ aangebo-

den aan minister Donner (die toen nog in functie was).

Opgesteld via ‘crowd sourcing’ tij-

dens de Landelijke Bewonersdag

2011. Input kwam binnen in de

aanloop van en gedurende de

bewonersdag via mail, twitter, sms

en schriftelijk. Dat materiaal is tij-

dens de dag door een redactie van

actieve wijkbewoners tot het

manifest verwerkt.



Nieuwe exposit ie  in  ver-

pleeghuis  De Bleerinck
In Verpleeghuis De Bleerinck is nog tot en

met maandag 5 maart  2012 een nieuwe

expositie te bekijken in de expositieruim-

te Bellefleur.

De expositie bestaat uit een tentoonstel-

ling met foto's van de heer Katuin, lid van

de Werkgroep Amateur Fotografie en

diverse creaties van Houtsnijgroep

Emmermeer.

De Bleerinck is te vinden aan de Spehor-

nerbrink 1 en de hele dag geopend.

Gezellige avond Zonnebloem
Woensdagavond 8 februari organiseert de

afd. Emmen van de Zonnebloem een

gezellige avond in 't Brinkenhoes.

Aanvang 19.30 uur, entree gratis.

U bent van harte welkom.

Beurs ‘Leven en Balans’
Zaterdag 11 februari aanstaande wordt

voor de eerste keer de beurs 'Leven en

Balans' georganiseerd in 't Brinkenhoes.

De opbrengst van de beurs is voor een

goed doel, nl. kinderen met een beperking

zoals ADD, PDD-NOS,ADHD, NLD enz..

Initiatiefneemster Mariëlle Kruize wil

voor deze kinderen in Bargeres geld inza-

melen zodat er meer voor hen georgani-

seerd kan worden. De bedoeling is dat de

opbrengst in een speciaal fonds gestopt

wordt en dat in overleg met SKW

Bargeres er activiteiten georganiseerd

gaan worden voor de doelgroep.

De beurs is van 10.00 uur tot 17.00 uur

en is bedoeld voor jong en oud. De

entree is gratis. Er zullen ondernemers

aanwezig zijn met een zeer breed aanbod

van producten en diensten. Ook is er live

muziek, verzorgt door Gerrie Boes en

Dennis Vos.Verder zullen er enkele work-

shops zijn, een grabbelton en een rad van

fortuin.

Dit evenement wordt gesponsord door

de Boni en Smulwereld.Tevens heeft

wooncorporatie Lefier 500,- euro gedo-

neerd voor het goede doel!

Voor informatie kunt u mailen naar

mjkruize@hotmail.com.

Contactpunt Mantelzorg

Emmen Zuid
Op 23 februari, van 9.30 uur tot 11.30

uur, wordt in het Brinkenhoes de tweede

bijeenkomst van Lotgenotencontact

Mantelzorg gehouden.

Mantelzorgers zijn mensen die langdu-

rig de zorg op zich nemen voor zieke

en/of gehandicapte familieleden, vrienden

of anderen.

Zorgt u voor een familielid, buur of 

vriend, dan bent u ook één van de man-

telzorgers in de gemeente Emmen.

Mantelzorgers hebben vooral behoefte

aan praktische en emotionele ondersteu-

ning, informatie over voorzieningen en

waardering bij het verlenen van zorg.

Themagerichte activiteiten, ontspanning

en ontmoeting, lopen als een rode draad

door onze inloopmorgens. Door middel

van een Mantelzorgspel gaan we met

elkaar in gesprek. De koffie staat voor u

klaar vanaf 9.30 uur.

Nadere informatie: 649992 of mail

Hilly Dubbelhuis: dubbelhuis@online .nl

Nely Molengraaf:n.molengraaf@hetnet.nl

www.mantelzorgemmen.nl
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Handelshuis Hans

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben

Hans Moes, bij de meesten wel bekend

als de Fietsenmaker van Bargeres. Dat

was nog voor de tijd van onze huidige

fietsenmaker, Klaas Jan. Ik ben toen

wegens ziekte gestopt. Ik heb vervolgens

een paar jaar als voorman bij de Emco

gewerkt, maar kwam tot de conclusie dat

het niet was wat ik zocht.Toen hebben

we besloten om te beginnen met sokken

en ondergoed te gaan verkopen op de

markt.

Inmiddels heb ik ook een webshop en

verkoop ik mijn goederen in heel

Nederland en Belgie.

De collectie omvat een ruim assortiment

van bekende merken, zoals Beeren onder-

goed, Cavello, Belucci.

Wij verkopen naast ondergoed ook baby-

rompertjes en dames nachtkleding.

Ook kom ik bij de mensen thuis.

Om te zien wat ik zoal verkoop, verwijs

ik u graag naar mijn webshop: www.han-

delshuishans.nl

Handelshuis Hans

Hesselterbrink 412, 7812 EK Emmen

06-13175501

info@handelshuishans.nl

www.handelshuishans.nl

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.

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.

Actie voor Bargeressers:

Bij uw eerste bestelling via de

website ontvangt u 10% korting

bij een besteding vanaf 10,- als

u de volgende vouchercode

invult: "Nieuwe Klant".


