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Verhuizing en naamswijziging          
Er staat eindelijk van alles te gebeuren in 
het winkelcentrum. Vorige editie meld-
den we al wat aanstaande verhuizingen. 
Nu is het voor onze Wijkwinkel dan ook 
(alweer) zover. Samen met de Naober-
schapsbank trekken we bij ‘t Brinkenhoes 
in. We zien dat als een logische stap en 
verwachten een win-win situatie. In ieder 
geval is ons - en de Naoberschapsbank 
ook - een warm onthaal gegeven; we gaan 
voor een vruchtbare samenwerking!
Omdat we ondertussen ook bezig zijn 

om de Wijkwinkel meer body te geven 
(zie pagina 2 voor meer info), hebben we 
ook gekozen voor een andere naam. Het 
woord Wijkwinkel wekt wat ons betreft 
verkeerde verwachtingen: alsof je er 
iets kunt kopen. De tijd is rijp voor iets 
nieuws en we hebben - in overleg met 
onze medewerkster Marga Vonk - geko-
zen voor Infopunt Bargeres.
Vanaf maandag 7 januari bent u dus van 
harte welkom bij Infopunt Bargeres, Man-
tingerbrink 140, telefoonnummer 648411.
We hebben een nieuw mailadres aange-
maakt: infopuntbargeres@gmail.com (het 
oude zal nog een tijdje in gebruik zijn).

Zonneboilerproject
Graag vestig ik ook uw aandacht op de 
aankondiging van het zonneboilerproject 
dat onder de vlag van ‘Emmen bespaart’ 
als proef van start gaat in onze wijk. Lees 
meer op pagina 4.

Inbraakpreventie-avond
Natuurlijk hopen we vele wijkbewoners 
te ontmoeten tijdens de inbraakpreventie-
avond op 8 januari. Een goede gelegenheid 
voor ontmoeting en elkaar alle goeds 
voor het nieuwe jaar toe te wensen! 
Graag treffen we u in De Bron!
Marlies Zeeman

Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 12, 648411
infopuntbargeres@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 2/2013 ver-
schijnt op 1 februari. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 22 januari bij ons binnen zijn 
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar 
wijkverenigingmarlies@gmail.com).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
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VAN DE REDACTIE 

Vanaf 7 januari bent u 
van harte welkom bij...

Wijkwinkel Bargeres is veranderd in 
Infopunt Bargeres!

Infopunt Bargeres treft u aan in de centrale 
ruimte van ‘t Brinkenhoes. 
Daar staat medewerkster Marga Vonk klaar 
voor al uw vragen die met onze wijk te maken 
hebben.

Organisatie:
Wijkvereniging Bargeres

Gemeente Emmen
Politie Drenthe

Dinsdag 8 januari inbraakprefentie-avond
Locatie: De Bron, Hesselterbrink 2
Tijd: 19.30 uur 

Aankondiging



2

Website
De afgelopen weken/maanden zijn we 
bezig geweest met het brainstormen over 
hoe de nieuwe website eruit moet komen 
te zien. Stap voor stap komen we steeds 
verder. De stappen naar een website-
bouwer zijn inmiddels gezet en we 
hebben een mogelijke website lay-out 
gevonden die het gehele bestuur werk-
zaam en mooi vindt. We hopen zo spoedig 
mogelijk met trots een vernieuwde web-
site aan u kunnen te laten zien!

Bijeenkomsten en afspraken
Als we uitnodigingen krijgen voor bijeen-
komsten, beoordelen we deze altijd op 
nut en noodzaak. Zo mogelijk gaat min-
stens één bestuurslid heen. Zo stond in 
november het 2e proefl okaal van Emmen 
Revisited op de agenda, over de pedago-
gische civil society, waar één van ons naar 

toe is geweest.
Vanuit Emmen Revisited kwam ook de 
vraag binnen mee te werken aan een 
evaluatie over de bouw van wijk- en dorp-
programma’s. Hier hebben we gehoor aan 
gegeven. 
Over het gebiedsgebonden EOP-budget 
hebben we een overleg gehad met Wim 
Wessels, teamleider Stad, afdeling Dorpen 
en Wijken. Oude bestedingen hebben we 
gecheckt en voor de komende jaren zijn 
onze voorgestelde investeringen vast-
gesteld. Onze bestedingen liggen op het 
terrein van de communicatie (Wijknieu-
ws), speelvoorzieningen, bewonersfonds 
en de brinkenaanpak.

Informele zorg
Informele zorg is zorg die niet door pro-
fessionals gegeven wordt. Er zijn in onze 
wijk veel organisaties actief op dit gebied. 

Denk aan ‘Buren voor buren’, pastorale 
zorg door de kerken, Contactpunt Man-
telzorg, etc. Enkele van deze partijen zijn 
met Sedna en met twee bestuursleden 
van de Wijkvereniging in gesprek met 
elkaar. We willen van elkaar weten wat 
ieder doet om het aanbod beter op elkaar 
af te kunnen stemmen. Infopunt Bargeres 
(voorheen Wijkwinkel) is de centrale plek 
waar alle informatie verzameld wordt. Dit 
doen we middels een Sociale Kaart. Dat 
is een uitgebreid Excelbestand waarin alle 
informatie over de wijk verzameld is.
Via deze samenwerking willen we voorbe-
reid zijn op toekomstige ontwikkelingen. 
Want we zien door decentralisatie (taken 
die van overheid naar gemeente gaan) en 
bezuinigingen dat er steeds vaker een 
beroep op informele zorg gedaan zal 
worden. We zijn er nog niet, de wil om 
samen te werken is er, maar er zijn nog 
meer bijeenkomsten nodig om tot een 
werkbaar format te komen. Hopelijk kun-
nen we u de volgende editie alweer meer 
bekend maken.  SvdG/MZ

VAN DE BESTUURSTAFEL

Wat stond er de afgelopen maanden op de bestuursagenda van de Wijkve-
reniging? De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.

Winkelcentrum Bargeres voldoet niet 
meer aan de eisen van deze tijd. Daarom 
is samen met ontwikkelaar Doornbos 
gewerkt aan plannen voor een vernieuwd 
winkelcentrum. Bij het uitwerken van 
de plannen voor het openbaar gebied 
wordt nauw samengewerkt met een 
klankbordgroep. Het college van B&W is 
akkoord gegaan met deze plannen en de 
kosten hiervan. De gemeenteraad neemt 
hierover naar verwachting in januari een 
besluit. Indien de gemeenteraad ook ak-
koord gaat, gaan de plannen in uitvoering 
en krijgt de wijk Bargeres een vernieuwd 
winkelcentrum. Het winkelcentrum krijgt 
een nieuw ‘jasje’, maar het blijft een cen-

trum met winkels aan beide kanten van 
het Oranjekanaal. Om de bestaande en 
nieuwe winkels uitbreidingsmogelijkheden 
te bieden, worden panden uitgebreid
aan de voorkant (onder de luifels) en 
waar mogelijk aan de achterkant. Om het 
centrum één geheel te laten vormen,
wordt de doorbraak in de wal van het 
Oranjekanaal verbreed. Er wordt een 
nieuwe, bredere brug aangelegd als
verbinding tussen de twee centrumdelen. 
Om dit te kunnen realiseren, worden acht 
bomen aan het Oranjekanaal gekapt.
De ruimtes binnen het winkelcentrum 
worden autovrij. Er worden parkeerplaat-
sen aangelegd aan Alerderbrink rondom 
en aan de Balingerbrink aangrenzend aan 
de winkels. Hier is laden en lossen ook
mogelijk. Ontwikkelaar Doornbos, eige-
naar van een groot deel van de winkels, 
praat met de winkeliers om met hen 

afspraken te maken over de vernieuwings-
plannen. Lefi er en Domesta hechten 
waarde aan de vernieuwing van het win-
kelcentrum in Bargeres en doen daarom 
een bijdrage. Zodra de gemeenteraad een 
besluit heeft genomen, gaat de bestem-
mingsplanprocedure lopen. Voor een 
nieuw winkelcentrum, is een nieuw
bestemmingsplan nodig. Een deel van het 
winkelcentrum kan aangepast worden, 
passend binnen het geldende bestem-
mingsplan. Daarom kan Doornbos alvast 
beginnen met de eerste werkzaamheden.
Wethouder Sleeking over de plannen: 
“De ideeën voor het vernieuwen van het 
winkelcentrum Bargeres zijn er al lang,
maar nu hebben we weer een stap in de 
goede richting gezet. Als alles volgens plan 
verloopt, kijken bewoners en bezoekers 
volgend jaar rond deze tijd naar een heel 
(ver)nieuw(d) winkelcentrum!”

WINKELCENTRUM BARGERES

Persbericht van gemeente Emmen: 
“Vernieuwd winkelcentrumBargeres 
stap dichterbij.”

Eén locatie is gevestigd op nummer 244; 
de andere locatie op nummer 101.
Nummer 244 doet dienst als Steunpunt 
voor jonge cliënten (tussen de 18 en 30 
jaar) met een licht verstandelijke beperk-
ing. Van hieruit wordt de begeleiding 
van cliënten georganiseerd. Ook is een 
nachtdienst aanwezig. 
Enige jaren geleden zijn de woningen op 
de nummers 225 en 232 t/m 242 ver-
bouwd tot appartementen waar ook 
cliënten wonen.
De cliënten worden begeleid bij de ver-
schillende dagelijkse activiteiten, zoals 

het regelen van de fi nanciën, het onder-
houden van hun woning, koken, omgaan 
met anderen binnen de woonlocatie en 
de buurt, het vinden van werk/dagbested-
ing enzovoort. Er is ook aandacht voor 
vrijetijdsbesteding. 
In het Steunpunt kunnen cliënten terecht 
voor een kopje koffi e of om, indien nodig, 
de maaltijd te gebruiken. Ook kunnen zij 

hier terecht voor een gesprek met hun 
persoonlijk begeleider. 

Tot zover de woonvoorziening Balinger-
brink. Een volgende keer vertel ik u graag 
over de locatie aan Balingerbrink 101. 
Wilt u meer weten: breng gerust eens een 
bezoekje aan het Steunpunt! 

Met vriendelijke groet,
Frank Ruigrok
Locatiehoofd 

PROMENS CARE IN BARGERES

Wist u dat er twee locaties van 
Promens Care gevestigd zijn aan de 
Balingerbrink? 



De gemeente Emmen heeft voor de wijk 
Bargares de strooiroutes, zoals in de 
afbeeldingen weergegeven, vastgesteld. 
Voor de gemeente Emmen verzorgt Area 
Reiniging het strooien in samenwerking 
met o.a. Buurtsupport.
Net zoals voorgaande jaren, verzorgt 
Buurtsupport op verzoek van de Wijkver-
eniging enkele routes die Area niet doet. 
Dat is het winkelcentrum en het fi etspad 
langs het Oranjekanaal vanaf Noordbarge 
tot aan de spooronderdoorgang. Ook de 
parallelfi etspaden in de groenzone-west 
houdt Buurtsupport schoon.
Buurtsupport heeft ook weer een 
beperkt aantal zoutvaatjes te verdelen. 
Het gaat om 40 stuks, waarvan ook al 
een gedeelte verspreid is. Aanvragen kan 
via het Infopunt Bargeres (weer open op 

7 januari), ‘t Brinkenhoes 140, tel. 
648411, infopuntbargeres@gmail.
com. U kunt ook rechtstreeks con-
tact opnemen met Buurtsupport 
(06-11066688).
Een aanvraag doen, betekent niet 
meteen dat u ook een ton geplaatst 
krijgt. Locaties met de hoogste pri-
oriteit krijgen voorrang (veiligheid 
en concentratie van minder valide 
bewoners).
Daarnaast kan iedere burger in 
Emmen bij de Milieustraat (Colum-
busstraat 25 te Emmen) van Area 
Reiniging een emmer strooizout 
kopen (5 kg) Deze emmer kost 
eenmalig €5,- en kunt u kosteloos en 
onbeperkt weer laten vullen. Deze kan 
gebruikt worden voor de eigen stoep, 

maar denk ook eens aan de mindervalide 
buurman/buurvrouw. Voor meer informa-
tie kunt u ook kijken op de website van 
de gemeente: www.emmen.nl MH/MZ
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GLADHEIDSBESTRIJDING BARGERES

Elk jaar als koning winter voor de deur staat, gaan ook de vrachtauto’s 
met zout en sneeuwschuivers weer de straat op.

Wie zijn we:
Het uitvoeringsoverleg bestaat uit Mariska 
Huizing (voorzitter en bestuurslid van de 
wijkvereniging) Karel Braams (gebieds-
opzichter Stad-zuid, gemeente Emmen), 
Marcel Corba (wijkconcierge Domesta), 
Johan Heijnen (coördinator huismeesters 
Lefi er), Wobbe Katoen (wijkcoördinator 
Emmen Revisted)en Frank Lassche (wijk-
conciërge Buurtsupport Bargeres). 
Tevens hebben wij nog een vacature voor 
secretaris (m/v) tijdens het uitvoerings-
overleg. Lijkt het je leuk dit overleg te 
notuleren, stuur dan een berichtje naar 
mariska@fuller.nl.

Wat doen we:
Iedere zes weken vindt het uitvoerings-
overleg plaats.  Wij bespreken de zaken 
die binnen komen vanuit de wijk via bijv. 
de wijkwinkel. Maar ook projecten opge-
start vanuit gemeente, Lefi er en Domesta 
staan op de agenda. Onderwerpen die wij 
bespreken zijn bijv. overlast van bomen, 
onderhoud aan fi etspaden / fi etssluizen, 
maar ook de renovatie van de fl ats aan de 
Calthornerbrink. Eigenlijk alle zaken welke 
met groen (natuur) en grijs (brinken, 
wegen, sluizen) te maken hebben in de 
breedste zin des woords.

Inhoud van deze rubriek:
In elke Wijknieuws willen we een update 
geven van de werkzaamheden in de wijk, 
zowel de lopende zaken als de zaken die 
gepland zijn danwel afgerond.
De afgelopen tijd is de fi etssluis bij de 
Rolderbrink weer hersteld.
De renovatiewerkzaamheden aan de 
Calthornerbrink aan de huurhuizen van 
Domesta vordert gestaag.
De straat ter hoogte van de Oranjerie en 
OBS de Barg is opnieuw aangelegd.
MH

NIEUWS UIT HET UITVOERINGSOVERLEG

Een nieuwe rubriek, begint met het voorstellen wie we zijn, wat we doen en 
wat deze rubriek in de toekomst gaat bieden.

Boven: strooiroutes hoofdwegen (auto)
Links: strooiroutes fi etsers
Onder: strooiroutes fi etsers bij zouttekort



Op dinsdag 8 januari organiseert 
Wijkvereniging Bargeres een in-
formatieavond ter voorkoming van 
woninginbraken. Tijdens deze avond 
presenteert de wijkagent de stand 
van zaken van woninginbraken in 
de wijk en vertelt hij onder andere 
over de aanpak van woninginbraken. 
Vervolgens krijgen de bezoekers een 
groot aantal tips van diverse experts 
over welke maatregelen ze zelf kun-
nen nemen om een woninginbraak 
te voorkomen. De gemeente Emmen, 
de politie, verzekeraar Univé en 
diverse experts bieden deze avond 
gezamenlijk aan. De avond vindt 
plaats in De Bron, Hesselterbrink 2 

en begint om 19.30 uur. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur.

De bijeenkomst is onderdeel van de 
gezamenlijke aanpak van woninginbraken. 
De gemeente Emmen, politie Drenthe en 
verzekeraar Univé vinden het belangrijk 
om de inwoners zo goed mogelijk te in-
formeren over de maatregelen die zij kun-
nen nemen om de kans op een inbraak te 
verkleinen.

Huisbezoeken
Inmiddels zijn er door de energiecoaches 
30 huisbezoeken afgelegd om met de 
bewoners te praten over de mogelijk-
heid van energiebesparing. Sommige 
huishoudens zijn al heel ver met bijvoor-
beeld aanpassingen in de woning of ener-
giezuinig gedrag. Anderen kunnen nog veel 
besparen. Zij waren dan ook blij met de 
adviezen van de energiecoach. 
Alle inwoners van Bargeres kunnen overi-
gens ook gratis een persoonlijk bespaar-
plan opstellen op www.beterpeter.nl

Zonneboileractie
‘Emmen bespaart’ wil samen met u verder 
werken aan het besparen van energie. 
We starten daarom een zonneboileractie 
in Bargeres. Huurders kunnen tegen een 
kleine huurverhoging een zonneboiler op 
hun dak krijgen. Zij besparen hiermee op 
de energiekosten en helpen het milieu. 
Huurders van woningen die daarvoor 
geschikt zijn,  krijgen hierover in januari 
persoonlijk bericht. 
Bent u eigenaar van een woning in 
Bargeres? Dan kunt u op deze actie 

meeliften.  U krijgt een fi kse korting op de 
zonneboiler. In een brief die u in januari 
krijgt, staat uitgelegd wanneer uw (eigen) 
woning geschikt is. 

Proef
Het zonneboilerproject is een proef 
waaraan alleen de bewoners van Bargeres 
en Veenoord (daar in samenwerking met 
Woonservice) mee kunnen doen. Als de 
proef een succes is, breiden we het pro-
ject mogelijk uit. 

Wat is een zonneboiler?
De zonneboiler en het bijbehorende vat 
verwarmen het kraanwater met hulp van 
de zon. Uw CV ketel hoeft het water 
daardoor minder te verwarmen. Dit 
scheelt dus in uw gasverbruik. En dat is 
weer goed voor het milieu en uw porte-
monnee. 
De zonneboilers in dit project worden 
geleverd door Solesta. Zij bieden een 
systeem dat eenvoudig te installeren is, 
weinig ruimte in beslag neemt en geen 
onderhoud nodig heeft. Meer informatie 
is te vinden op www.solesta.nl 

Bijeenkomsten
Op 23 en 24 januari vinden er in het 
Brinkenhoes een aantal bijeenkomsten 
plaats waar de werking van de zonne-
boiler wordt uitgelegd en u uw vragen 
kunt stellen.  De bijeenkomsten op 23 
januari zijn bedoeld voor de huurders van 
Domesta en Lefi er die hiervoor een brief 
ontvangen. Die van 24 januari is voor de 
huiseigenaren in Bargeres. Huiseigenaren 
ontvangen allemaal een brief van Educo-
hof / gemeente Emmen.

Contact
Heeft u vragen over de actie of over de 
bijeenkomst, neem dan contact op met 
- Solesta, info@solesta.nl, 
 tel. 024 -35 40 46 5;
- Educohof (woningeigenaren), 
 tel. 0591 685300; 
- Lefi er, emmen@lefi er.nl, 
 tel. 0800 - 9 666 266;
- Domesta info@domesta.nl; 
 tel. 0591-570 100.

Deze test werd door Seniorensport-
medewerkers van gemeente Emmen geor-
ganiseerd i.s.m. Wijkvereniging Bargeres, 
Icare en Sedna. Het was een zeer succes-
volle dag waar 125 deelnemers zijn getest 
op o.a. conditie, coördinatie, lenigheid en 
kracht. Het overgrote deel van de geteste 
senioren was zeer enthousiast en maar 
liefst 92 mensen hebben zich ingeschreven 
voor het kennismakingsproject ‘Gezond 

en fi t ouder worden’ wat gedurende 8 
weken wordt aangeboden. Dit project 
gaat van start in de 3e week van 2013 en 
richt zich op gezond bewegen en coa-
ching. Deelnemers krijgen hiervoor een 
informatiebrief thuisgestuurd.
Via deze weg wens ik u allen fi jne kerstda-
gen en een gezond en actief nieuwjaar!

Met vriendelijke groet, 
Hilde van Slochteren 
medewerker Seniorensport

FITTEST 5 DECEMBER IN BARGERES

Op 5 december was het Brinkenhoes het toneel van een fi ttest voor senioren. 
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ZONNEBOILERPROJECT VOOR HUURDERS EN WONINGEIGENAREN

In maart 2012 is het project ‘Emmen bespaart’ gestart. Dit is een samenwer-
king van de wooncorporaties Lefi er ZuidoostDrenthe, Domesta en het duur-
zaamheidspodium Educohof van de gemeente Emmen. 

INBRAAKPREFENTIE-
AVOND
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Vertrekpunt
Geert en Truus Rabbers wonen al 34 jaar 
in een prachtig stukje onbekend Bargeres:  
een rustig hoekje in de Spehornerbrink. 
Geert is geboren en getogen op boerderij  
‘de Drifthoeve’. Voordat deze boerderij 
gesloopt werd, welbekend in de Rietlan-
den als jongerensoos. In het begin van hun 
huwelijk hebben Geert en Truus gewoond 
op een boerderij die (ook) moest wijken 
voor de bouw van de Rietlanden. De 
verbinding die Geert heeft met onze wijk 
–behalve dat hij er woont – is dat hij nog 
veel weet over hoe dit gebied eruit zag 
voor de herinrichting tot nieuwbouwwijk. 

Ontwatering
Er zijn een paar bijzonderheden te vertel-
len over het grondgebied waar onze wijk 
is gebouwd. In de eerste plaats is dat het 
feit dat medio 19e eeuw een belangrijke 
wijziging in het landschap plaatsvond. 
Tussen 1852-1858 is het Oranjekanaal 
gegraven, wat logischerwijs een beeldbe-
palende verandering was. Maar het was 
meer dan dat. Het Bargermeer, ten oosten 
van Noord- en Zuidbarge gelegen, is door 
de komst van het kanaal leeggestroomd. 
Op de kaart rechtsboven is het grote 
meer nog te zien.
Vanuit de zuidpunt van het Bargermeer 
liepen meerdere stroompjes die zuidwes-
telijk afwaterden in de Sleenerstroom. Er 
waren echter meer kleine riviertjes die 
afwaterden in de Sleenerstroom. Ooit 
gehoord van de Oude Delft en de Nieuwe 
Delft? Beide liepen door wat nu westelijk 
Bargeres is. De Nieuwe Delft was één 
van de uitlopers van het Bargermeer. De 
Oude Delft ontsprong spontaan, door 
opwelling van water van af de Hondsrug. 
Dit was aan de rand van wat nu de As-

serbrink is, vlakbij het Oranjekanaal (zie 
foto rechts). Deze riviertjes verdwenen  
met de komst van het Oranjekanaal.
We vernamen ‘viavia’ dat een oude 
bewoner uit de wijk wist te vertellen 
dat er in het gebied van het ‘indianen-
dorp’ vroeger ook enkele vennetjes 
lagen. Dat komt wel overeen met de 
slechte, dichte structuur van de grond 
aldaar, waardoor het regenwater slecht 
wegloopt.

Grote Stroet
Het perceel van de groenzone achter 
de Ruinerbrink, waar voor de herinricht-
ing van dit gebied de moestuinen waren, 
was door de vader van Geert Rabbers 
via familie op een gegeven moment in 
gebruik gekregen en werd de Grote 
Stroet genoemd. Er staan daar oude 
bomen (achter het huis van fam. Sanders 
en Bertus Muskers) die Geert Rabbers als 
tiener nog heeft helpen snoeien. De Oude 
Delft slingerde ooit door dat perceel heen 
en er was een dam om bij het andere ge-
deelte van het land te komen. Het eerste 
jaar dat vader Rabbers het grasland in 
cultuur bracht voor akkerbouw, was een 
experiment. Doordat het waterpeil, na het 
graven van het Oranjekanaal enorm was 
gezakt durfde Geerts vader het aan. In 
1959 waren de opbrengsten slecht, door 
een lange droge zomer, terwijl de Grote 
Stroet een topopbrengst gaf!

Van een wegje door het koren…?
Er liepen meerdere weggetjes in het 
gebied van Bargeres-west, die Geert nog 
kan aanduiden. Zo had je de Stroetenweg, 
waarvan nu nog een deel als fi etspad in 
gebruik is in de Slenerbrink en die uit-
kwam in wat nu het winkelcentrum is (zie 
foto’s rechtsonder).
Ook had je de Oude Zanddijk, die liep van 
de spoorbrug tot aan het Noordbarger-
bos (het laatste gedeelte is nog intact, 
naast de moestuinen bij het Noordbarger-
bos). Geert moest vanuit zijn ouderlijk 
huis over de Zanddijk fi etsen naar de 
koeien die vlakbij het Noordbargerbos 
graasden, om deze te melken.

Station
Er was vroeger een station aan de oost-
kant van het Oranjekanaal. De Halteweg 
herinnert nog aan die tijd, te vinden 
parallel langs de Rondweg. Er staan nu 
nog drie woningen. Het station stond los 
van wat ooit station Bargeres was en had 
een verbinding naar het Oranjekanaal die 

toen nog in 
gebruik was. 
Waar het 
Oranjeka-
naal buiten 
Zuidbarge nu stopt vanwege de Rondweg, 
was vroeger een haven. Eind vorige eeuw 
waren daar meerdere bedrijven, gevestigd 
o.a. verhuisbedrijf De Lange. 

Meerwaarde
Al met al is er door mensen als Geert, 
die twee generaties vóór mij jong waren, 
enorm veel te vertellen over hoe onze 
wijk er vroeger uitzag. Foto’s en kaarten 
bieden veel informatie, maar de verhalen 
van de mensen die letterlijk hun sporen 
hebben nagelaten in het gebied dat nu 
Bargeres is, dat zegt toch het meeste!

Wilt u de getoonde (en nog meer) oude 
kaarten digitaal op groter formaat? Mail 
naar wijkverenigingmarlies@gmail.com
MZ

Bron: presentatie Geert Rabbers

 

OUD BARGERES (3)
Deel 3 van de artikelenreeks over ‘oud Bargeres’ staat in het teken van een gesprek met 
Geert Rabbers. Geert meldde zich na het plaatsen van het eerste artikel. Hij heeft veel 
beeldmateriaal over hoe het was voordat Bargeres gebouwd werd en geeft ook presenta-
ties hierover. Natuurlijk heb ik een bezoekje afgelegd om meer te zien en te horen!

to  i

 stopt vanwege de Rondweg,

Twee kaarten ineen: Bargeres anno nu, met 
daaronder een kaart met boerenweggetjes. 
De voormalige Stroetenweg is ingetekend.

Laatste restant 
Stroetenweg, 
tussen vijver 
en Slenerbrink, 
eindigend in 
wat nu winkel-
centrum is.



ACTIVITEITENAGENDA

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

Inbraakpreventie-avond
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.
Meer info elders in deze Wijknieuws.

Nieuws van de Zonnebloem
Voor bestuurs- en medewerkers (nieuw-
jaars)bijeenkomst op 8 januari 2013 in de 
kelder van de Holtingerhof, aanvang 19.30 
uur.
Op 23 januari 2013 Nieuwjaarsbijeen-
komst van álle Zonnebloemers in het 
Brinkenhoes, aanvang 19.30 uur (gratis 
toegang). U bent van harte welkom! 
Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2013.  
Het bestuur

Alzheimer café 
In verpleeghuis de Bleerinck (Spehorner-
brink 1) is er op 8 januari weer een 
Alzheimer café.
Thema: Hulp van buitenaf om langer thuis 
te blijven, door welzijnsorganisatie Sedna.
De zaal is vanaf 19 uur open en om 19.30 
uur begint het programma. 

Uit eten bij Protestantse Ge-
meente Emmen-Zuid
Als kerkelijke gemeente in onze woonwijk 
zijn we begonnen met een zo geheten 
‘Broodmaaltijden Project’. Op gezette 
tijden willen we iedereen, lid van een kerk 
of niet, die behoefte heeft aan een keer 
gezellig eten met andere mensen of die 
zo af en toe wel een extra maaltijd kan 

gebruiken, uitnodigen om te komen eten 
in de Opgang aan de Mantingerbrink 199. 
Op maandag 14 januari gaan we van start. 
Rond 10.30 uur beginnen we met een kop 
koffi e en iets lekkers en dan is er rond 
11.45 een lekker broodmaaltijd. 
U bent van harte welkom en kent u 
iemand die hier mogelijk ook behoefte aan 
heeft, dan willen we hem of haar van harte 
welkom heten. 
De koffi e staat op de 14e januari klaar. Voel 
u vrij om te komen of te gaan wanneer 
het uitkomt.
Mocht u meer willen weten dan kunt u 
contact opnemen met Marjan Bakker, 
telefoon 676564 of mb@bakerware.nl. Of 
anders gewoon tot 14 januari 2013 vanaf 
10:30 in de Opgang. 

Nieuwjaarsbijeenkomst BCO
Op 17 januari 2013 nodigt de Begeleiding-
commissie Ouderen u uit om van 14.00- 
16.00 uur het nieuwjaar samen te begin-
nen in het Brinkrenhoes. De folkloristische 
dansgroep ‘t Aol’ Volk danst voor ons en 
verder zullen er nog lekkere dingen zijn. 
Samenbindende feestdagen toegewenst en 
kom gezond het nieuwe jaar binnen!
De BCO 

Oproep aan alle 55 plussers!
Begeleidingscommisssie Ouderen Barger-
es roept u op om mee te gaan doen!
Bij diverse clubs in het Brinkenhoes 
lopen het deelnemersaantal terug. 
Graag krijgen we weer meerdere 
deelnemers in alle clubs! 
Het handwerken kan nog wel enkele 
deelnemers gebruiken. Woensdagmiddag 
van 13:30 tot 15:30 uur. Koffi e € 0,60. 
Bridgeclub heeft momenteel een deelne-
mersstop. Maandagmiddag van 13:30 tot 
16:30 uur.
Zangclub Oldtimers kan nog wel en-
kele zangers gebruiken. Woensdagmorgen 
van 9:30 tot 11:00 uur, € 3,- per maand 
koffi e € 0,60.
Schildergroep kan nog wel enkele cre-
atievelingen gebruiken. Vrijdagmorgen van 
09:30 tot 11:30 uur, € 2,00 per keer, koffi e 
€ 0,60, wel eigen materiaal meenemen.
Schilderen op maandagmorgen zit mo-
menteel vol.
Koersbal kan ook nog wel deelnem-
ers gebruiken. Dinsdagmorgen 09:30 tot 
11:30 en woensdagmiddag van 14:00 tot 
16:00 uur. Kosten € 5,- per kwartaal, 
Stijldansen wil graag meerdere deelne-
mers hebben. Vrijdagmiddag van 14:00 uur 
tot 15:30 uur, kosten € 8,- per half jaar. 
Koffi e € 0,60,
Kaartclub klaverjassen mist nog 
wat medespelers. Op dinsdagmiddag en 
vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur. 
Kosten € 0,90 per keer, koffi e € 0,60. 
Bij voldoende deelname gaan we vanaf 
volgend jaar ook jokeren.
En dan is er nog de koffi eochtend,  don-
derdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur.
Kosten hiervoor € 2,- per keer, inclusief 
koffi e met iets erbij. 
Kom gezellig eens een keertje langs en 
doe gezellig mee met onze clubs!
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Enkele jaren terug ben ik begonnen met 
taarten maken, nadat erbij mijn kinderen 

een allergie was geconstateerd. Een taart 
voor mensen met een allergie was niet 

zo makkelijk te vinden. Een 
allergie vrije taart maken 
werd een succes. Uiteinde-
lijk ben ik zelfs taarten voor 
mensen zonder allergie gaan 
maken, ook dat werd een 
succes. Nu bestaat sinds 
november 2012 offi cieel 
Butterfl y Cakery, voor de 
lekkerste, mooiste marse-
pein/fondant, chocolade-
taarten voor mensen met 
en zonder allergie. Ook 
maken ik cupcakes, koekjes, 
bonbons en kinderchoco-

lade zowel voor mensen met als zonder 
allergie. Daarnaast geef ik workshops 
taarten decoren en verzorgen wij kinder-
feestjes. Wilt u meer informatie of heeft u 
interesse in één van mijn producten dan 
kunt u contact met mij zoeken via email: 
info@butterfl ycakery.nl of kijk op de 
website: www.butterfl ycakery.nl

Anita Trip-Siekman
Mantingerbrink 175
7812 MD Emmen
06-20484556

ONDERNEMERS IN DE WIJK

Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onder-
steunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.
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Actie voor inwoners uit Bargeres:
tot 1 maart 2013 bij reservering 
van een workshop of bestelling 
van een ronde taart van 24 cm of 
26 cm 10% korting.


