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Wijkwinkel Bargeres

Alerderbrink 12, 648411

wijkwinkelbargeres@gmail.com

Openingstijden:

Maandag tot en met donderdag:

9.00 - 15.00 uur

Vrijdag ‘loket’ gesloten.

Volgende uitgave:

Wijknieuws Bargeres nummer 8/2012 

verschijnt 20 juli. Uw 

bijdrage hiervoor moet 

uiterlijk op dinsdag 10 juli bij ons binnen

zijn (brievenbus Naoberschapsbank of mai-

len: wijkverenigingmarlies@gmail.com)

Bestuur Wijkvereniging:

Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),

Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penning-

meester), Mariska Huizing (voorzitter uitvoe-

ringsoverleg), Stéphanie van der Gaag,Wies

Goudriaan (speelvoorzieningen, mail naar spe-

leninbargeres@live.nl).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Terugblik op acht jaar Bargeres 

In 2004 kon ik kiezen in welke van de

drie Emmen Revisited-wijken ik wijkcoör-

dinator wilde worden. De keuze was snel

gemaakt. Bargeres was de wijk waar ik

het meeste mee had en niet alleen omdat

ik tien jaar in de Ruinerbrink heb ge-

woond, toen ik in 1977 naar Emmen

kwam. Ik heb geen moment spijt gehad

van mijn keuze. Ik ben

zelfs veel langer in

Bargeres gebleven als

wijkcoördinator dan de

twee jaar die ik in

gedachte had. Na de

zomervakantie ga ik

met pre-pensioen. Een

mooie gelegenheid om

terug te blikken op

acht jaar Bargeres als Emmen Revisited-

wijkcoördinator.

Dat deden we in het wijkteam van afgelo-

pen juni.We raakten aan het filosoferen

over Bargeres. De voorbeeldfunctie, die

de wijk vaak had bij de aanpak van de

sociale veiligheid. Ook de politieke frac-

ties in de Tweede Kamer en de gemeen-

teraad bleek dat niet te zijn ontgaan. Ook

hebben we minister Ella Vogelaar op

bezoek gehad.

Los zand… of gevarieerd

Bargeres is een wijk van los zand werd

vaak gezegd. Dat zou om een andere aan-

pak vragen dan in Angelslo en Emmer-

hout. Bargeres is door de tijd waarin de

wijk gebouwd wer, een wijk met inwo-

ners die voor een deel van buiten de

gemeente Emmen kwamen. Ook zijn er

meer verschillende woningtypes gebouwd

dan in de oudere wijken. Bargeres is niet

alleen door de verschillende woningen

een gevarieerde wijk, maar ook door de

bewoners die er wonen. Zo is aan de ene

kant het aantal gebruikers van de voed-

selbank in Bargeres hoog, maar aan de

andere kant telt volgens Cees Bijl de wijk

Bargeres de meeste miljonairs.

Opsporen van talent 

Als ER-wijkteam

hebben we het vaak

gehad over welke

aanpak bij Bargeres

past. In Emmerhout

zijn er vakgroepen

en in Angelslo clus-

terbesturen.

Iedereen leek er

van overtuigd, dat

dit in Bargeres niet zou werken.

>>Lees verder op pagina 2.

Buitenspeeldag

Dit jaar konden de kids tijdens Buiten-

speeldag zowel in de Ruinerbrink spelen

als in De Kuil. Vorig jaar waren er in de

Zuidlaarder- en Ruinerbrink initiatieven.

Omdat het sportteam in De Kuil iets wil-

de doen, hebben de bewoners uit de

Zuidlaarderbrink besloten dit jaar niets te

organiseren.Wel hebben ze het sport-

team van info en materiaal voorzien.

De activiteiten in de Ruinerbrink trokken

minder kinderen door de concurrentie

met De Kuil, maar dat had één voordeel:

de grote kinderen waren in De Kuil en de

kleintjes werden daardoor dit jaar niet

onder de voet gelopen.

Ik wil hierover opmerken, dat het ener-

zijds goed is dat er is samengewerkt tus-

sen bewoners en sportteam.Anderzijds is

het organiseren van een buitenspeeldag in

je eigen brink natuurlijk meer dan een

paar uur fun voor de kids. De opbrengst

zit ‘em nou juist in een stuk saamhorig-

heid kweken in je brink.Als je stopt met

iets te organiseren in je eigen buurt, is

het vaak heel moeilijk om dat weer op de

rails te krijgen. En dat is erg jammer.

Kunstgrasveld

Momenteel wordt er een kunstgrasveld

aangelegd in De Kuil.Volgens betrokken

ambtenaar “is dit een onderhoudskwestie.

Angelslo en Bargeres zijn de enige multi-

functionele sportvelden waar gras is

gebruikt op delen die veel gebruikt wor-

den tijdens activiteiten.We komen er ach-

ter dat dit niet altijd een goede keus is

geweest voor het onderhoud en beheer.

Dus vandaar dat we nu een pilot hebben

bij deze 2 velden voor kunstgras in het

openbaar gebied.”         Marlies Zeeman

De gemeente Emmen is van plan om een

vervolg te geven aan de brinkenaanpak.

Het ligt in de bedoeling om het openbaar

groen langs de Brinkenweg vanaf de Hes-

selterbrink tot aan de Bruntingerbrink

aan te pakken. Het gaat dan om bomen-

kap en herinrichting, het verkopen van

stroken grond en op sommige plaatsen

het terugvorderen van in gebruik geno-

men openbaar groen.

Daarnaast wordt binnen de planvorming

ook het groen in de Ekselerbrink meege-

nomen.Als de planvoorbereiding is afge-

rond wordt er een inloopbijeenkomst

georganiseerd voor de aangrenzende

bewoners. Zij zullen daar t.z.t. voor wor-

den uitgenodigd.

Gemeente Emmen, ing.A.M. Geertsema

Beheerder openbaar groen, bos, natuur

en landschap Afdeling Dorpen en Wijken

VA N D E R E DAC T I E BR I N K E N A A N PA K

gewijzigde datum!

AF S C H E I D AL I Z I N G S T R A

Na 8 jaar voor de wijk actief te zijn geweest als wijkcoördinator van het

samenwerkingsverband Emmen Revisited, gaat Ali Zingstra nu met pre-pen-

sioen. Ze geeft ons in Wijknieuws een terugblik kado op 8 bijzondere jaren.



Om bewoners te betrekken werd daarom

in Bargeres naast een algemene open op-

roep er vaak voor gekozen om mensen

persoonlijk te benaderen met vragen als

'ken jij iemand die…' of 'heb je zelf zin in

om….'. Ook was er een tijdje een denk-

tank van betrokken bewoners om te

brainstormen over 'hoe het talent op te

sporen' in de wijk. Hoe kunnen we de

bewoners meer betrekken bij de wijk, of

hoe kunnen we Bargeres 'opschudden'? 

Opschudding 

Hieruit kwam het wijkfestival 'Opschud-

ding' voort, waar de verschillende bewo-

ners elkaar op een andere manier konden

leren kennen met optredens, muziek

maken, rappen, enz. Het festival werd

bewust georganiseerd in het centrumge-

bied waar ooit een samenscholingsverbod

gold, zodat dit gebied weer een positieve

uitstraling zou krijgen. De festivals wer-

den de jaarlijkse feesten van de ontmoe-

ting.Tijdens het eerste ‘opschudden van

de wijk’ polsten stemmingmakers op the-

atrale wijze de betrokkenheid bij de wijk.

Wat bleek, oud en jong voelde zich voor-

al betrokken bij de eigen buurt.

Wijkkasbah en community art

Bargeres deed mee aan een landelijk

onderzoek naar wijkeconomie.Tijdens

het wijkfestival sloten we hier op aan

door kleine ondernemers en ZZP-ers uit

de wijk de kans te geven zich te presen-

teren in de zogenaamde wijkkasbah. Ook

presenteerde het Kunstkwartier Waan-

derveld zich

met een

community

art project,

waarbij kin-

deren skippy-

ballen kon-

den beschil-

deren die de wal van het Oranjekanaal

opfleurden.

De Kuil

In de zomer van 2004, toen ik in Bargeres

begon, viel ik met de neus in de boter. Er

kwam geld beschikbaar om een voorzie-

ning voor jongeren te maken. Dit werd

de start van de plannen voor De Kuil. 's

Avonds wandelde ik mee met de jonge-

renwerker om te praten met de jonge-

ren.We hebben alle 1025 jongeren van

12-20 jaar een vragenlijst thuis gestuurd

om hun te vragen naar hun vrijetijdsbe-

steding en hun wensen.Terwijl de ingevul-

de vragenlijsten terugkwamen, ging de

ontwerpster er al mee aan de slag. De

eerste avond met jongeren praatten we

niet alleen over de drie schetsen, maar

tegelijk

over het

gebruik

en het

gedrag.

Veel her-

inneringen komen dit voorjaar weer naar

boven, omdat Emmen Revisited op dit

moment werkt aan een film over De Kuil.

Het aanleggen van het multifunctionele

veld, De Kuil, paste in een bredere aanpak

van 'bieden en verbieden'. Het blijft lastig

om achteraf te bepalen of het gewerkt

heeft... Het wijkteam was in ieder geval

erg blij met de uitkomsten van het imago-

en identiteitsonderzoek over Bargeres.

Uit dit onderzoek bleek dat De Kuil

boven aan stond in het lijstje waar bewo-

ners trots op zijn, zich mee verbonden

voelen in Bargeres.

Bargeres Verrast

Het imago- en identiteitsonderzoek is uit-

gevoerd door de Stenden Hogeschool

om er achter te komen hoe iedereen

Bargeres ervaart. Het blijkt vaak dat pas

als je door de wijk loopt, je allerlei mooie

stukjes van de wijk ontdekt. Ook blijkt

dat nieuwe bewoners pas, nadat ze naar

Bargeres verhuisd zijn, ontdekken hoe

groen en kindvriendelijk de wijk is. Dit

heeft geleid tot de slogan 'Bargeres Ver-

rast'. Een slogan en logo, dat iedereen in

Bargeres mag gebruiken.

Oranjekanaal en groenzone

Bargeres heeft mooie cultuurhistorische

elementen zoals het Oranjekanaal en de

eiken wallen.Als landschapsarchitect heb

ik in de jaren zeventig gekozen voor een

baan als stedenbouwkundige in Emmen,

omdat ik tijdens een excursie naar Em-

men had gezien, hoe in Bargeres de land-

schapselementen intact bleven bij de aan-

bouw van de wijk.

De cultuurhistorische waarde van het

Oranjekanaal en de eikenwallen zorgde

er voor dat er een aantal jaren geleden

geld kwam voor het aanpakken en op-

knappen van het Oranjekanaal en de

groenzone met eikenwallen. In de ge-

mengde klankbordgroep van bewoners en

ontwerpers vonden levendige en kritische

discussies plaats over de herkenbare ele-

menten en details uit de tijd van de aan-

leg van de wijk, zoals vergankelijke per-

koenpalen

en biels.

Uitein-

delijk

werd in

het nieu-

we ont-

werp

gekozen voor een duurzame toekomst

met ander materiaalgebruik zoals beton-

nen zitranden. Ook werden er discussies

gevoerd over het oorspronkelijke ‘kruip-

door sluip-door’ karakter van het natuur-

lijk groen in Bargeres. Uiteindelijk is geko-

zen voor een meer open karakter van de

groenzone met langere zichtlijnen, ook

i.v.m. de sociale veiligheid.

Woonerf als mensruimte 

De brinken in Bargeres zijn destijds ont-

worpen als huiskamers

van de wijk voor spe-

lende kinderen, wande-

laars en fietsers.

En ook de auto mag

dichtbij huis komen.

De Hesselterbrink

deed mee aan het

Europese project ‘Shared Space’ met

Denemarken, België, Engeland en Duits-

land. Bij ‘Shared Space’ gaat het om het

gezamenlijk gebruik van de ruimte, de

ontmoetingsfunctie van de straat en niet

in de eerste plaats om de verkeersfunc-

tie. Zelfs in de brinken dichtbij huis blijkt

soms de auto te overheersen en niet het

spelen en de ontmoeting.Al wandelend

door de brinken hebben we hierover heel

wat discussies gevoerd. Daar tegenover

staat dan weer bezoek uit Schotland, dat

zich verbaast over de driewielertjes ‘op

straat’ in de brink en de natuurlijke plek

die we als voetganger in de brink ‘op

straat’ innemen.Als bijdrage aan het

Shared Space-project hebben we in

Emmen de geschiedenis en de praktijk

van woonerven in Emmen onderzocht.

Het boekje ‘Woonerfgoed’ dat hierover

geschreven is, heeft veel foto's uit Barger-

es.Voor

belangstel-

lenden is

het nog

steeds

gratis op

te halen in

de wijkwinkel.

Tot slot…

Er valt nog zoveel meer te vertellen over

8 jaar Bargeres. Zoals het totale aanbod

aan jongerenactiviteiten dat al begint met

weerbaarheidtrainingen in groep 8 van de

vier basisscholen. Of de andere manier

van communicatie waar we in Bargeres

naar op zoek zijn. De Naoberschapsbank

is hier een mooi voorbeeld van en in dit

verlengde de beeldkrant.

Ik kijk met veel  plezier terug op de tijd

in Bargeres. Dank aan de wijkteamleden

en alle mensen in de wijk waar ik zo ple-

zierig mee heb samengewerkt!

Ali Zingstra

VE RVO L G A F S C H E I D AL I Z I N G S T R A >>vervolg van pag. 1.

2



Koos Middendorp

was als conciërge

jarenlang in onze

wijk het gezicht

van Buurt-

support. Koos

werkt sinds kort

in de Rietlanden

als wijkconciërge.

Frank Lassche

heeft zijn stokje overgenomen, na eerst

jaren als assistent-conciërge gewerkt te

hebben.

We willen Koos bedanken voor de pretti-

ge samenwerking en wensen Frank veel

succes! 

Het nummer waarop u Buurtsupport in

de wijk kunt bereiken is ongewijzigd:

06-11066688.
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Afscheid 

Op pagina 1 en 2 heeft u er meer uitge-

breid over kunnen lezen: Ali Zingstra,

wijkcoördinator van Bargeres, neemt

afscheid van het wijkteam, omdat zij van

haar pre-pensioen gaat genieten.Als wijk-

team willen we haar natuurlijk hartelijk

danken voor haar jarenlange inzet. Haar

collega Wobbe Katoen zal voorlopig het

stokje van haar overnemen.

Communicatie

In april heeft het wijkteam zich verdiept

in het thema communicatie.Als deskundi-

gen waren daarbij Haikie Raterink (anima-

teur De Naoberschapsbank) en Liesbeth

Westen (communicatieadviseur Emmen

Revisited) aanwezig.

Haikie vertelde ons hoe de beeldkrant in

Bargeres wordt ingezet om nieuws uit de

wijk op te halen en te delen. Een redac-

tieteam bestaande uit 8 wijkbewoners

stelt het nieuws samen.

Liesbeth lichtte de ontwikkelingen rond-

om de nieuwe Emmen Revisited website

toe. Het is de bedoeling dat de nieuwe

website interactief wordt en niet alleen

informeert.

Aansluitend spreekt het wijkteam met

Liesbeth en Haikie over de mogelijkheden

van het inzetten van sociale media als

communicatiemiddel.

De komende tijd zal het wijkteam naden-

ken over mogelijke projecten waarbij

sociale media, de beeldkrant en de nieu-

we website van Emmen Revisited als

extra communicatiemiddel kan worden

gebruikt.

Aanpak sociaal klimaat

Yolanda Brandenburg is gebiedsadviseur

van Sedna en versterkt vanaf april het

wijkteam. Zij zal voornamelijk actief zijn

op het sociale domein, om samen met

bewoners en alle lokale partijen een vita-

le wijk te creëren.

Yolanda is daarom bezig met het opzetten

van een vitaliseringsplan voor Bargeres.

Vitalisering draait vooral om:

- een gezonde en veilige leefomgeving

- een goed pedagogisch klimaat voor 

onze jeugd om in op te groeien

- in de wijk onderlinge ondersteuning 

bieden bij div. vormen van zorgvragen

-  met elkaar samenwerken aan het 

welzijn van de wijk en het welbe-

vinden van wijkbewoners.

Aan de hand van drie centrale thema's,

Wonen,Welzijn & Zorg, Kwetsbare groe-

pen en Jeugd, zal Yolanda inventariseren

wat er allemaal gebeurt op dit gebied en

daar samen met het wijkteam een priori-

tering in aanbrengen.

Klankbordgroep Winkelcentrum

Onlangs heeft een eerste bijeenkomst

plaatsgevonden met de Klankbordgroep

Winkelcentrum Bargeres en Nanno

Lambooij, projectleider vanuit de gemeen-

te voor de herstructurering van het win-

kelcentrum.

De klankbordgroep bestaat uit zes bewo-

ners uit de wijk die gaan meedenken over

onderwerpen rondom de invulling van

het openbaar gebied, zoals parkeren en

de brug over het Oranjekanaal.

De eerste avond stond in het teken van

kennismaking, informatie-uitwisseling over

de huidige stand van zaken en de plannen

die er liggen. Na de zomervakantie komt

de klankbordgroep weer bij elkaar.

Tenslotte

Heeft u vragen of suggesties voor het

wijkteam? Heeft u ideeën over projecten

of activiteiten in Bargeres? Wilt u hier

graag met andere bewoners en betrokke-

nen over praten? Laat het ons weten!

Leden wijkteam

Wobbe Katoen, Emmen Revisited, 652211

Marlies Zeeman,Wijkvereniging, 648411

Johan Ottens, Sedna, 632324

Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324 

Jo Wubbels, Domesta, 570100

Karin Smeekens, Lefier, 697841

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 moe-

ten worden. Het wijkprogramma 2009-2014 is daarbij ons spoorboekje.

Even voorstellen:

Yolanda Brandenburg

“Vanaf 1 maart 2012 ben ik, naast mijn

rol als beleidsmedewerker van Tinten Wel-

zijnsgroep, Gebiedsadviseur geworden

voor het gebied Emmen Zuid vanuit Wel-

zijnsorganisatie Sedna.

Als 'wijkontwikkelaar op het sociale

domein' sluit ik aan bij het wijkteam in de

Bargeres.

Binnen de kaders van Emmen Revisited zal

ik een bijdrage leveren aan het al lopende

wijkprogramma in de Bargeres. De bedoe-

ling is dat we met alle lokale partijen,

samen met de bewoners, een vitale wijk

creëren. Ik heb het wijkteam uitgenodigd

om mee te denken over de status van de

onderwerpen Jeugd -  Wonen,Welzijn en

Zorg - Kwetsbare groepen in het wijkpro-

gramma.“

VE RT R E K KO O S M I D D E N D O R P



4

Misschien vraagt u zich af: “Hoe kom ik

nu aan een schimmelnagel?” Die vraag is

eenvoudig beantwoord. Stel dat u zich

niet lekker voelt of u hebt heel erg veel

zorgen. Op dat moment zijn de ‘soldaat-

jes’(ons afweersysteem) in ons lichaam

alleen maar bezig met de bescherming

van de vitale organen (hersenen, hart, lon-

gen enz.). Onze teennagels zijn van min-

der belang. Dus stel: u krijgt een minus-

cuul wondje bij de nagel, dan kan een

schimmeltje zonder dat hij wordt aange-

vallen naar binnen.Als hij eenmaal binnen

is, raak deze dan maar eens kwijt!

Vooral in de zomer zijn schimmelnagels

erg vervelend en onsierlijk.We willen

graag op slippers of open schoenen

lopen.Als u dan last heeft van lelijke

nagels, is die stap erg hoog.

Ook een gelakte schimmelnagel is niet dé

oplossing. Ik vergelijk dit vaak met het

werk van een schilder: als een schilder

een kozijn niet goed schuurt en voorbe-

werkt, dan kan hij er nog zo’n dure verf

opstrijken, maar het ziet er toch niet uit.

In het programma 'Dit is mijn lijf' werd

een man doorgestuurd naar de chirurg

om de schimmelnagels nagels te laten

verwijderen. Meestal is dit niet nodig. De

pedicure is vrijwel altijd in staat dit soort

nagels zonder pijn te behandelen.

Uiteraard krijgt u ook een gedegen advies

hoe u zelf het beste uw voeten en nagels

kunt verzorgen. Blijf dus niet doorlopen

met problemen, maar laat u goed voor-

lichten. Er is meer mogelijk dan u denkt!

En dit geldt niet alleen voor vrouwen

maar ook voor mannen. Een pedicure kan

op dit vlak heel veel betekenen. De nagels

kunnen netjes gemaakt worden en er kan

er een laagje gel op de nagel worden ge-

zet zodat de nagels er weer mooi uitzien.

Je ziet niets van het gellaagje, behalve dan

dat de nagel er mooier van wordt. Ook u

als man hoeft niet meer met lelijke nagels

rond te lopen!

Meer info is te verkrijgen bij:

‘Voeten in Balans’,

Medisch pedicurepraktijk

Mantingerbrink 146e   

06-52391068  

www.voeteninbalans2006.nl     

GE Z O N D H E I D S N I E U W S U I T D E OR A N J E R I E /  AH O E D

Schimmelnagels
Marianne Enninga, pedicure bij ‘Voeten in Balans’ praat ons bij over een 

vervelend verschijnsel: schimmelnagels.

Gezondheidscolumn
Steeds meer gezondheid-

gerelateerde bedrijven 

en organisaties vinden

onderdak in de Ahoed.

Een heel gebouw vol

expertise als het gaat om gezondheid en

welness! Initiatiefneemster voor deze

column is Shirley de Nies van Corpusana.

Pedicure Marianne Enninga is de eerste

die het stokje van Shirley overneemt.

Heeft u moeite met de werking van uw

apparaten, zodat u deze niet optimaal

kunt gebruiken? 

In de week van 2 juli t/m 5 juli zijn er

weer 4 leerlingen van het Esdal College

die fungeren als Mobile Brigade.

Deze scholieren willen u graag helpen

met allerhande problemen als het gaat

om mobiele apparaten. Ook hulp bij

internet of email is mogelijk.

U kunt met uw apparaat en handleiding

langskomen en de scholieren helpen u op

weg. Een afspraak aan huis is ook moge-

lijk! 

De Naoberschapsbank,Alderderbrink 12,

610213, info@naoberschapsbank.nl. Open

ma-do van 9.00-15.00 uur.

Heeft u activiteiten van uw buurtvereni-

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

via beeldkrantbargeres@live.nl.

De beeldkrant is te zien bij de ingang van

de Naoberschapsbank. Kijk ook op de

site: bargeres.org/beeldkrantbargeres.

N I E U W S VA N D E NAO B E R S C H A P S B A N K

De Mobile Brigade is weer een week actief!
BE E L K R A N T BA R G E R E S

Achterom kiek’n

Op 29 mei j.l. zijn we met een bus vol

naar Emsflower in Duitsland geweest en

hebben genoten van de prachtige bloe-

men. Velen van ons hebben ook bloemen

of iets anders gekocht en mee naar huis

genomen.

Op 9 juni stonden wij met een Zonne-

bloemkraam op de Stoetbakkendag in

Noordbarge. Ondanks regen en harde

wind hebben onze vrijwilligers weer met

veel inzet en toewijding hun ‘stinkende

best’ gedaan om daar goed voor de dag

te komen met een mooie stand. Zij heb-

ben dan ook veel loten aan de man

gebracht, zodat onze kas ook weer

gespekt werd, in één woord: GEWELDIG!

Zonnebloemloten

U weet het: de Zonnebloem-

loten zijn er weer! Dus, als de vrijwilligers

bij u aan de deur komen om deze te ver-

kopen, koopt u toch zeker ook een lot?

U steunt ook uw eigen afdeling hiermee.

Jeu de boules

Ja, u leest dit goed, we zijn weer begon-

nen. Domesta heeft onze baan weer

'speelgereed' gemaakt, fantastisch! Iedere

woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur

bent u welkom, achter de Holtingerhof.

Wees sportief en doe mee!! Per keer

betaalt u slechts één euro. Nergens goed-

koper!

Hoogste zonnebloem

Wie kweekt de hoogste zonnebloem?

Inmiddels staan hier en daar al zonne-

bloemplanten van bijna één meter, dus dat

belooft wat! Pokon geven en er veel mee

praten is de beste methode zegt men, dan

groeien ze het allerbeste. Over niet al te

lange tijd komen ze boven de 2 meter uit.

Als u dan denkt:“Hoger wordt deze

niet”, bel dan naar Bertus Musters, tel:

615062.

Allen een heel fijne zomer toegewenst,

namens het bestuur en vrijwilligers.

N I E U W S VA N D E ZO N N E B L O E M
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Samsam staat voor ‘samenwerken in

samenhang’. Hierin werken vrijwilligersor-

ganisaties samen en informeren elkaar

over het reilen en zeilen in hun organisa-

ties en bespreken actuele onderwerpen.

Achtergrond

De achtergrond van deze bijeenkomst ligt

in het feit dat er steeds meer decentraal

wordt gewerkt in de gemeente. In deze

lokale aanpak wordt de informele zorg en

vrijwilligerswerk steeds belangrijker.

De WMO is gekanteld zoals dat wordt

genoemd, wat betekent dat WMO-consu-

lenten bij mensen thuis kijken wat er in

het eigen netwerk van mensen zelf kan

worden opgelost en wat overblijft wordt

mogelijk vanuit de WMO betaald.

Sedna, bijvoorbeeld, wordt door de

gemeente uitdrukkelijk uitgenodigd om

een stimulerende rol te vervullen in het

versterken van de burgerkracht en het

zoeken en binden van burgertalenten, ook

op het terrein van zorg.Allemaal mooie

woorden die eigenlijk zeggen dat we

elkaar weer moeten bijstaan en zorgen

voor elkaar. Er wordt nadrukkelijker een

beroep gedaan op burgers om zorg te

dragen voor hun dierbaren en mensen in

hun directe omgeving.

Het gaat dan om enerzijds mantelzorger

en anderzijds vrijwilligers inzet.

Kennismaking

Op deze eerste lokale middag was dus

kennismaking het centrale thema.

De 28 aanwezigen hebben ruim tijd gehad

met elkaar van gedachte te wisselen en

zich aan elkaar voor te stellen. Ook is er

door Samsam een map uitgedeeld die

gevuld kon worden met de informatie die

alle aanwezige partijen hadden meegeno-

men.

Daarnaast heeft het Rode kruis (gehuis-

vest in Bargeres) en het project Buren

voor Buren de gelegenheid gehad om hun

werkzaamheden nader toe te lichten.

Vervolg

Uit de inventarisatie blijkt dat er al een

aantal organisaties en bewonersinitiatie-

ven zijn waar mensen in Emmen Zuid,

met name de Bargeres gebruik van kun-

nen maken.

De wijkvereniging en Buren voor Buren

hebben afgesproken om te komen tot

een vervolgbijeenkomst in september.

Eén loket

Bij veel organisaties is de wens aanwezig

om krachten te bundelen tot één lokaal

punt waar vraag en aanbod op het terrein

van informele zorg en welzijn bij elkaar

komen.Achter de schermen is de wijk-

vereniging via de Wijkwinkel al bezig zich

hierop te oriënteren. Dat bij de aanwezi-

ge organisaties vraag naar een centraal

punt is, bevestigt het belang van deze ont-

wikkeling.

Samsam gaat in september een vergelijk-

bare bijeenkomst houden in het gebied

de Monden en zij wensen de lokale partij-

en veel succes toe met het vervolg.

Marlies Zeeman

Yolanda Brandenburg

B I JEENKOMST SAMSAM IN BARGERES

Op 6 juni heeft Samsam de lokale vrijwilligerspartijen uit Emmen Zuid uit-

genodigd om met elkaar te praten over wat er in Emmen Zuid nodig is aan

organisatie en aan inzet.

Country Jim

Rok Jas & Bloes

Lima Rosa Sky tijdens de Afterparty

Harry Wegkamp uit de Ruinerbrink is initiatiefnemer van het

muziekproject ‘Ruinerbrinkse akoestische tuinen carrousel’.

Het idee achter de carroussel is dat je niet alleen slaapt in

Bargeres maar er ook eens lekker kunt stappen. Er zijn 350

huizen in de Ruinerbrink, dus we kunnen voorlopig nog wel

even vooruit!

Wie geïnteresseerd is en er meer over wil weten, kan een

mailtje sturen naar ruinerbrink@gmail.com. Of bezoek

Feestboek Ruiner-

brink op Facebook.

In december is de

volgende ronde,

maar dan de

Ruinerbrinkse

akoestische huiska-

mer carrousel.

Sfeervol in het donker



Niezing Bezorgser vice
Niezing Bezorgservice is een nieuw

bedrijf in Emmen die zich bezig houdt

met klein transport tot 500 kg. Dit voor

bedrijven en particulieren. Heeft u iets te

vervoeren of heeft u een vervoerspro-

bleem: wij staan graag voor u klaar.

Heeft u een aankoop gedaan, van b.v. een

tuinset en niet de middelen om het thuis

te krijgen: Niezing Bezorgservice regelt

het voor u. Of u als ondernemer heeft

vracht: wij brengen het graag voor u naar

uw klant.

We bezorgen van maandag tot en met

zaterdag, tussen 7.00-20.00 uur. Dit tegen

een goede en duidelijke prijsafspraak, zo

komt u dus nooit voor verrassingen te

staan.Wij verstrekken u graag informatie

over wat ons bedrijf voor u kan beteke-

nen.

Het is altijd een droomwens geweest om

chauffeur te worden en nu gaat dat ge-

beuren met mijn een eigen bedrijf. Ik heb

20 jaar in de horeca gewerkt, en ben de

laatste 17 jaar werkzaam in het interne

transport van een producent van cv-

ketels.

Graag tot ziens!

Pieter en Margareth Niezing

Slenerbrink 134

06-208 11 507

info@niezingbezorgservice.nl

www.niezingbezorgservice.nl
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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.

Hond weer in  balans
Mijn naam is Eddy Eelsing en ik ben hon-

dengedragdeskundige. Ik kom bij mensen

thuis om ze te helpen met zijn of haar

hond(en). De problemen die ik tegen kom

zijn o.m.: angstig of agressief gedrag,

opspringen tegen visite en uitvallen aan

de riem naar andere honden of mensen.

Ik leer de baasjes begrijpen waarom dit

gedrag zich voordoet. Ik leer baasjes hun

eigen hond beter te begrijpen, want het is

heel belangrijk dat de baasjes letten op de

communicatie van hun hond.

Door uw hond te begrijpen, kunt u pro-

bleemgedrag voorkomen. Ook leer ik

baasjes goed naar zich zelf te kijken, hoe

ze zich voelen wanneer er probleemge-

drag is bij een hond. Het kan zijn dat u

zenuwachtig, gestresst, onzeker of angstig

bent. Honden laten ons heel goed zien

hoe wij ons voelen en reageren daarop.

Met vriendelijke groet,

Eddy Eelsing

Hesselterbrink 214

info@hondweerinbalans.nl

www.hondweerinbalans.nl

ONDERNEMERS IN DE WIJK

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

levendig en economisch gezond. Dit keer 2 ondernemers in de spotlights.

Actie voor de bewoners:

Vertoont uw hond probleemgedrag

en weet u niet meer wat u er mee

aan moet? Ik kan u helpen!

Speciaal voor inwoners van Bargeres

geef ik €10,- korting per uur op één

consult. Eén consult duurt max 3 uur.

Duurt het toch langer? Dan betaalt u

niets extra. Deze actie is geldig tot

30 november 2012.

A
a

n
b

ie
d
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g

Vooraankondiging BCO
In verband met vakanties vertellen we

alvast dat op 20 september om twee uur

in het Brinkenhoes een gezellige middag

is om het seizoen te openen.

SPROKKELNUST is hiervoor uitgeno-

digd. Dit zijn drie dames uit Schoonoord

die uit de doeken doen hoe onze voorva-

deren gekleed gingen. Ze doen dit op een

heel humoristische en vermakelijke

manier. Kortom, zet deze datum op de

kalender.

Zaal open om half twee, entree 1 euro

inclusief koffie. Er is tevens een leuke ver-

loting.

De Begeleidings Commissie Ouderen

Recti f icat ie
In de vorige editie van Wijknieuws is bij

het verslag over de informatieavond cen-

trumvernieuwing vergeten de fotograaf te

vermelden. De foto’s zijn genomen door

Jan Anninga.

BU I T E N S P E E L DAG 13 J U N I I N DE KU I L

Actie voor de bewoners:

In week 28 elke rit voor de helft van

de prijs (dus de actie is geldig vanaf

maandag 9 juli 7.00 uur tot en met

zaterdag 14 juli 20.00 uur).
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