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Wijkwinkel

De Wijkwinkel is nu al meer dan een half

jaar op de nieuwe plek, maar we merken

dat er nog steeds veel mensen zijn die

aankloppen bij de oude locatie aan de

Alerderbrink 24 of zich melden bij Sedna

of Buurtsupport.

U mag van ons Alerderbrink 24 helemaal

uit uw geheugen wissen! Want zoals op

pagina 2 nader wordt toegelicht, wordt

de locatie aan de Alerderbrink 24 per 1

juni opgeheven.Voor wie toch voor een

gesloten deur komt: er hangt een papier

op de deur met een verwijzing naar de

juiste plek:Alerderbrink 12, in de Nao-

berschapsbank. Openingstijden: maandag

tot en met donderdag van 9:00-15.00 uur.

Overige gegevens staan in het rode

gedeelte onderaan deze pagina.

Misverstand

In de vorige Wijknieuws stond bij het

stukje over het voormalige stationsge-

bied, dat we de communicatie tussen een

bewoner en de projectleider tot stand

hadden gebracht. Een bewoner meldde

zich verbolgen dat we onszelf teveel eer

hadden toebedacht. Hij had nl. zelf con-

tact opgenomen met de projectleider en

helemaal geen hulp van ons gehad!

Toen bleek dat wij een andere bewoner

bedoelden die contact met ons gezocht

had, was de lucht weer gauw op geklaard!

Waterspeelplaats

De waterspeelplaats in het Indianendorp

(achter de Rolderbrink) is een favoriet

plekje voor de kids in de wijk om bij

mooi weer lekker met water te spelen.

Het is bijzonder frusterend te noemen

dat Buurtsupport er melding van moet

maken dat hier dagelijks kapot glas ligt.

Buurtsupport heeft aangegeven dat het

dweilen is met de kraan open en dat zij

op deze manier niet willen werken.

Daarom hierbij de oproep aan de jongelui

(en hun ouders) om de waterspeelplaats

met rust te laten, zodat deze weer ge-

bruikt kan worden voor de kinderen in

de wijk.

Marlies Zeeman

VA N D E R E DAC T I E

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 7/2012 

verschijnt 1 juli.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 19 juni bij ons binnen zijn (brie-

venbus Naoberschapsbank of mailen: wijk-

verenigingmarlies@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

Ik ben Anab

Mohammed Jama

van oorsprong

van Somalische

afkomst en ik

woon met mijn 5

kinderen al 21

jaar in Neder-

land. Ik ben sinds

1998 verbonden aan de welzijnsstichting

Sedna als ondersteunend sociaal werker.

Dit voorjaar ben ik komen werken in het

gebiedsteam Emmen Zuid. Dat betekent

dat u regelmatig iets van mij zult horen

en zien in Bargeres. Mijn werk bestaat

vooral uit het organiseren van multicultu-

rele activiteiten in samenwerking met

mensen in de wijk. Ook kan ik migranten,

die de Nederlandse samenleving moeten

leren kennen, wegwijs maken. Ik werk van

maandag tot en met donderdag en ben te

bereiken via het centrale nummer van

Sedna, 680800.

Ik bel u terug en maak eventueel een

afspraak voor een huisbezoek.

Om meer mensen van verschillende na-

tionaliteit te leren kennen, wil ik in juni

starten met een wandeling voor vrouwen

langs het Oranjekanaal. Wandelen is lek-

ker en gezond, het kost je niks en je kunt

nieuwe mensen ontmoeten en je verbin-

den met anderen uit de wijk.Wie weet

bevalt het wel zo goed dat we elkaar

vaker willen zien! Tot ziens op 27 juni,

13.30 uur bij Sedna, Balingerbrink 235.

Hartelijke groet, Anab

KL E U R R I J K BA R G E R E S

Wandeling voor vrouwen op 27 juni

om 13.30 uur.

“Nodig uw ander“Nodig uw anderstalige stalige 
buurbuurvrvrouw uit om samen meeouw uit om samen mee

te doen met de wte doen met de wandeling!”andeling!”

Het baggeren is het weghalen van zand,

slib en rotzooi dat niet in het Oranje-

kanaal thuishoort. Een bijkomend voor-

deel van baggeren is dat de vervelende

geur van het Oranjekanaal, die vooral in

de zomer rondom Zuidbarge hing, wordt

verminderd.

Het baggeren gebeurt met zowel een

zuigboot als een kraan. Het afgegraven

baggerslib wordt getransporteerd naar

een erkend vuilverwerkingsbedrijf en tij-

delijk baggerslibdepot de Krim in Coe-

vorden.

Het waterschap Velt en de Vecht en de

Gemeente Emmen zijn gestart in het stuk

tussen het Bargermeerkanaal en de

Ermerweg. Nu worden de baggerwerk-

zaamheden tussen de Ermerweg richting

de Rondweg uitgevoerd.

De baggerwerkzaamheden zullen als alles

voorspoedig gaat in Bargeres vóór de

zomervakantie zijn afgerond: de werk-

zaamheden staan gepland in de weken 24-

28 (wijzigingen voorbehouden). MH

BAG G E RW E R K Z A A M H E D E N OR A N J E K A N A A L

Wellicht heeft u het al gezien, het baggeren in het Oranjekanaal is gestart.

Baggeren in Noorbarge



Kennismaking

Het bestuur heeft kennis gemaakt met

Jacqueline Heringa (uit Bargeres!) en Han

de Wildt. Beiden zijn door bewonersorga-

nisaties uit de Emmen Revisited-gebieden

voorgedragen voor een plek in de stuur-

groep van Emmen Revisited. Ze zijn bezig

met een kennismakingsrondje langs alle

bewonersorganisaties.

Gebiedsgebonden budget

We zijn bij de afdeling Dorpen en Wijken

langs geweest om de verdeling die we zelf

gemaakt hadden t.a.v. ons te besteden

gebiedsgebonden budget te bespreken.

Ondanks dat de hoogte van het bedrag

nog niet bekend is, hebben we toch op

voorhand al een verdeling kunnen maken.

We steken o.m. geld in een goede com-

municatie richting de wijk (Wijknieuws),

speelvoorzieningen, aanvullende werk-

zaamheden in de brinken die aangepakt

gaan worden en het bewonersfonds.

Brinkenaanpak

Mariska Huizing, Marlies Zeeman,Ali

Zingstra,Wim Wessels en Karel Braams

gaan binnen afzienbare tijd om de tafel

zitten om de problemen die ontstaan zijn

m.b.t. de Brinkenaanpak op te lossen.

Alerderbrink 24

De locatie waar vroeger de Wijkwinkel

zat, hadden we in gebruik als vergaderlo-

catie. Deze locatie moeten we per 1 juni

verlaten, want het huurcontract is dan

afgelopen. In het kader van de centrum-

ontwikkelingen is er geen mogelijkheid

om langer te blijven. Met een nieuwe

locatie zijn we nog bezig.

Bewonersfonds

We hebben twee aanvragen binnen ge-

kregen: voor de straatspeeldag in de

Ruinerbrink en voor een buurtbbq in de

Hesselterbrink. Beide aanvragen worden

gehonoreerd.We kijken wel kritisch naar

de begroting, het is niet standaard dat we

het hele bedrag vergoeden.

Wijkwinkel

Het bestuur is bezig een visie te ontwik-

kelen m.b.t. de wijkwinkel.Allen zijn van

mening dat de wijkwinkel voor alle bewo-

ners van Bargeres toegankelijk moet zijn

met klachten en/of alle soorten vragen.

Een laagdrempelig loket dus. Uiteindelijk

zijn we op zoek naar een ideaalplaatje,

maar het merendeel van het bestuur is

van mening dat we niet te snel moeten

willen. Dit onderwerp wordt vervolgd.

JS / MZ

Het Bewonersfonds Bargeres bekostigt

bewonersinitiatieven vanuit het budget

van Wijkvereniging Bargeres.

€5000,- is beschikbaar voor bewonersini-

tiatieven. Uw aanvraagformulieren kunt u

afhalen in de Wijkwinkel of digitaal opvra-

gen via wijkwinkelbargeres@gmail.com.

De aanvragen worden beoordeeld tijdens

de maandelijkse bestuursvergaderingen.

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 bestuurs-

agenda van de Wijkvereniging? De volgende onderwerpen

kwamen aan de orde.
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Mijn naam Is

Stéphanie van

der Gaag en ben

25 jaar oud en

even zolang

woonachtig in

deze mooie wijk

Bargeres. Ik ben

afgestudeerd als

HBO pedagoge en

ben momenteel werkzaam als pedago-

gisch begeleidster. Daarnaast ben ik als

vrijwilliger actief. Ik heb mij aangemeld

voor een bestuursfunctie binnen de wijk-

vereniging Bargeres, omdat ik denk iets

positiefs te kunnen toevoegen aan de

wijk. Waar ik mij voor wil inzetten is de

mensen betrekken bij het wel en wee van

de wijk en het opkomen van de belangen

van de bewoners van deze wijk. Ik hoop

dat ik met mijn bijdrage een positieve

veranderingen tot stand kan brengen.

BE WO N E R S F O N D S

EV E N VO O R S T E L L E N

De kleine zaal in De Opgang bleek maar

net groot genoeg: een goede opkomst

van ongeveer 65 bewoners! Daarmee

overtrof Bargeres alle voorgaande avon-

den in andere dorpen en wijken ruim-

schoots. De aanwezigen bleken vooral

inhoudelijke vragen te hebben.Was er op

grond van geluiden in de regio wellicht de

verachting dat er veel geklaagd zou wor-

den: dit was niet het geval.

Ik zal u niet trakteren op een compleet

verslag van deze avond. Ik noem enkel

een paar kernpunten die ons als ‘buren’

van het Emmer centrum wellicht het

meest interesseren.Wilt u meer weten?

Een nieuwsbrief is te

krijgen in de Wijk-

winkel.

Frankwin van Beers,

directeur van het die-

renpark, gaf een pre-

sentatie over het

nieuwe belevingspark.

Eén vraag was, waar-

om we niet wat meer trots zijn op dit

plan, i.p.v. het alleen maar over de finan-

ciën te hebben.Van Beers onderstreepte

dat, maar gaf aan dat de plannen nog niet

te breed bekend moeten worden, want

toeristen stellen hun bezoek dan uit.

Een andere vraag ging over de prijs van

de toegangskaart: hoe duur wordt een

bezoek? Op dit moment kost een kaartje

€20,50, dit zal in 2016 €29,- zijn. Het is

wel goed te weten dat een bezoek aan

het dierenpark nu een ‘deeltijdbesteding’

is en in de toekomst een dagbesteding

wordt. Daarom wordt er in de toekomst

ook meer aan gedaan om vakantievier-

ders in de regio te binden door bijvoor-

beeld meerdaagse arrangementen.

Er is een maquette van het belevingspark

in de schaal 1:87, die op dit moment

weer bijgewerkt wordt. Deze is binnen-

kort weer te bezichtigen.

Wethouder Houwing praat ons bij over

de centrumvernieuwing, zoals de tunnel

en het plein en de plek van het huidige

dierenpark. Het is de bedoeling dat dit

een mensenpark

wordt. De bomen en

wandelroutes blijven

bestaan en op de

fundamenten van de

huidige gebouwen

wordt gebouwd.

Over de Traverse

deelde ze mee dat

er sowieso een deel van gesloopt wordt,

maar wellicht ook een deel intact blijft.

Wethouder Arends merkt op dat geld

altijd het punt van discussie is geweest.

Met een investering van €464.500.000,- is

dat ook niet verwonderlijk.

Er zijn nog enkele gaten niet 100% ge-

dicht. Zo is men nog met de overheid in

gesprek over 17 miljoen, hoewel de Twee-

de Kamer dit bedrag heeft toegezegd.

De gemeente houdt

de risico’s in de ga-

ten door periodieke

herberekeningen te

maken.Wethouder

Arends heeft dan

ook een groot ver-

trouwen in dit pro-

ject. MZ

INFORMATIEAVOND CENTRUMVERNIEUWING

Op 7 mei stond de informatieavond op het programma over de plannen

rondom de centrumvernieuwing (o.m. dierentuin, tunnel, mensenpark).
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Mijn naam is Britt Bosker en ik geef

workshops scrapbooking. Scrapbooking is

het creatief inplakken

van foto's. U leert

zelf een lay-out te

maken met uw

foto's. Zo blijven

de mooiste her-

inneringen

levend.

In het kader van de actie geef ik een Azza

ontdekkingsworkshop. Bij elke workshop

wordt per persoon 10 euro gedoneerd

aan het goede doel. Let op: u als gast-

vrouw kiest zelf dit goede doel!

Dus geef u op en we gaan er een gezelli-

ge avond van maken en steunen tegelijk

uw goede doel.

Deze actie is geldig in de maand juni.

Voor meer informatie:

Britt Bosker,

Azza cursusleidster

www.scrappen-

noordnedeland.nl,

tel. 612499

Een terugblik op activiteiten die

geweest zijn:

Op 23 april  hadden

we een nagelparty.

Er deden 13 kinde-

ren aan mee.We

kijken met plezier

terug op deze ge-

slaagde nagelparty.

Op 25 april was

er een workshop

‘Bakken met kinde-

ren’.

Deze kinderen zijn

druk bezig om hun

moeders te verras-

sen met een moe-

derdagcadeau. Het

eindresultaat is in-

middels bij de moe-

ders bekend.

Met dank aan de

kinderen en de vrij-

willigers,die dit heb-

ben mogelijk

gemaakt!

Workshop decoreren: taart

snijden, opvullen met lekkere

room en jam.

Dan bekleden met

gekleurde fondant

en decoreren. Een

gezellige en geslaag-

de avond.

Heb je het idee iets gemist te heb-

ben? Zou je ook eens zo’n gezellige

workshop willen volgen? Maak je

keuze uit onderstaande aanbod!

Kinderen

Feestelijke krans

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Aantal deelnemers: 4-8

Kosten: 4,00 incl.

materiaal.

Zoutschilderijtje maken

Speciaal voor kleuters: je eigen kunstschil-

derijtje maken, van gekleurd zout.

Kosten: 1,00 incl. materiaal.

Aantal deelnemers: 4-8 kinderen

Begeleiding is aanwezig.

Volwassenen

Geurende zeep-cupcakejes

Kom gezellig eens een avondje met je

vriendinnen heerlijk geu-

rende zeep-cupcakejes

maken.

Kosten: 5,00 incl. mate-

riaal en een kopje koffie

of thee.

Aantal deelnemers: 4-6.

Na het aanmelden word er een datum

gepland.

Cadeaudoosjes maken

Keuze uit 3 verschillende cadeaudoosjes,

bijv. taartpuntdoosjes. Deze doosjes zijn

ook leuk voor kindertraktaties.

Kosten: 2,50 incl. materiaal.

Duur van de workshop 2 uur.

Voor één van bovenstaande work-

shops kunt u zich opgeven via

615845 of skw-bargeres@live.nl  

Taart decoreren

Basiswork-shop om je eigen taart (18cm)

te decoreren met fondant: zelf de taart

snijden en vullen met lekkere room en

jam. Dan bekleden en versieren met

gekleurde fondant. Je prachtige eigenge-

maakte taart neem je natuurlijk mee naar

huis!

Leeftijd: vanaf 21 jaar

Prijs: €6,00

Locatie: SKW Bargeres

Aantal deelnemers: 4-8.

Aanmelding: nicole-etienne@orange.nl 

Betaling bij aanmelding. Bij veel aanmel-

dingen worden er extra data gepland.

SKW BA R G E R E S

Het SKW organiseert het hele jaar

door (vakanties uitgezonderd) diver-

se activiteiten voor jong en oud.

De hobbyclub heeft op dit moment vijf

leden, allemaal vrouwen tussen de 30 en

55 jaar. We kunnen dus wel wat nieuwe

leden gebruiken. En... als je het aandurft,

ben je als man

ook van harte

welkom!

Het allerbelang-

rijkste is dat we

elkaar accepte-

ren en ontspan-

nen met elkaar omgaan; we hebben dus

de grootste lol!

Daarbij maakt de één kaartjes, de ander

is goed in mozaïeken en weer een ander

borduurt graag. Maar je kunt natuurlijk

ook gips gieten, figuurzagen, kralen rijgen

en nog veel meer.We helpen elkaar om

bijvoorbeeld een nieuwe techniek te

leren en in overleg schaffen we materiaal

en/of gereedschap voor gebruik in de

Hobbyclub aan.

Het kost 2 euro per keer, incl. koffie/thee

én je kunt alle gereedschappen en materi-

alen gebruiken die we hebben.

De Hobbyclub is elke week op woens-

dagochtend van

09.00 uur tot

12.00 uur bij

het SKW in 't

Brinkenhoes.

Kom gerust

eens langs, of

mail me!

Tot woensdag!

Linda Beerlink

linkebeer@

hotmail.com

DE HOBBYCLUB

De Hobbyclub is een hele leuke club

die al meer dan 25 jaar bestaat! 

WO R D T U G A S T V RO U W VO O R H E T G O E D E D O E L?
Wilt u geld inzamelen voor bijv. de sportclub, één van de scholen in

Bargeres of kent u iemand die een extraatje verdient? Geef u dan op!



De leerlin-

gen en be-

woners

hebben

samen een

groot schil-

derdoek

beschil-

derd. Dit

vond plaats in de tuin van De Bleerinck.

Zes derdejaars leerlingen van het VMBO-

kader beroeps (zorg-welzijn) hebben sa-

men met 10 bewoners van verpleeghuis

De Bleerinck het schilderdoek met aller-

lei soorten technieken en kleuren

bewerkt. Dit resulteerde in een bijzonder

en kleurrijk kunstwerk.

De afgelopen vijf jaar zijn er verschillende

van dit soort projecten geweest. Doel

hiervan is om VMBO-leerlingen kennis te

laten maken met de verschillende werk-

velden in de zorg. Zowel jong als oud

hebben erg veel plezier gehad van het

maken van het kunstwerk, maar vooral

ook van het contact met elkaar.

Het kunstwerk krijgt een mooi plaatsje in

De Blee-

rinck.
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BE WO N E R S BL E E R I N C K E N L E E R L I N G E N H O N D S -

RU G M A K E N S A M E N K U N S T W E R K

In het kader van 'Jong en oud vinden elkaar' hebben bewoners van De

Bleerinck en leerlingen van het Hondsrugcollege onlangs een kunstwerk

gemaakt.

Aanraking is misschien wel de oudste

manier van genezen.Als je je stoot, wrijf

je automatisch over de pijnlijke plek. Bij

iemand die het moeilijk heeft, leg je even

een arm om de schouder. Een huilend

kind pak je op om te troosten, waardoor

het zich ontspant, rustig wordt en weer

tot zichzelf komt.Aanraken, we doen het

vaak gedachteloos.

Het effect ervan is vaak groter dan

gedacht. Ook bij massage gaat het niet

alleen om de fysieke aanraking. De massa-

ge stimuleert de doorbloeding, maakt

spieren los(ser) en maakt je meer bewust

van je eigen lijf.Vaak merk je pas dat er

iets niet goed voelt in je lijf zodra het

aangeraakt wordt. Deze ervaring zorgt

ervoor dat je ook bewust je spieren kunt

loslaten bijvoorbeeld, of (beter)op je hou-

ding let.

Naast de duidelijk waar te nemen en te

omschrijven fysieke krachten, spelen er

onzichtbare krachten mee. De aandacht

tijdens een massage voor de persoon is

een stukje mentale aanraking met meer

kracht dan je op het eerste gezicht zou

denken. Ook dit zorgt voor bewustwor-

ding van bijvoorbeeld stress. En ook deze

bewustwording kan er weer voor zorgen

dat je even tot jezelf komt en de spanning

van je af kunt laten glijden.

Ook is het belangrijk om met aandacht

te masseren. De grepen uitvoeren terwijl

je ondertussen een boodschappenlijstje

staat te bedenken... het kan, maar je vóelt

het! Als de masseur echt bezig is met het

masseren dan zullen de handen vanzelf-

sprekend reageren op het weefsel.

Andersom heeft de massage meer invloed

als de klant zich er ook echt aan over-

geeft. Een massage werkt dan ontspan-

nend voor lichaam en geest. Luxe? Of

pure noodzaak? Of... allebei?

Shirley de Nies

GE Z O N D H E I D S N I E U W S U I T D E AH O E D

“De kracht van aanraking’
Aanraken, we doen het vaak gedachteloos. Het effect ervan is vaak groter

dan gedacht.

Nieuwe column
Steeds meer gezondheid-gerelateerde

bedrijven en organisaties

vinden onderdak in de

Ahoed. Een heel gebouw

vol expertise als het gaat

om gezondheid en wel-

ness! Dit bracht Shirley de

Nies van Corpusana op

het idee om een column te starten

over gezondheid en lichaam. Haar ini-

tiatief ontving postitieve

reacties bij haar collegae.

Nu nog hopen dat haar

stokje door anderen wordt

overgedragen en dit echt de

geboorte van een nieuwe

rubriek is! 

Heeft u problemen met internet en/of

mailen? Er is er iedere dinsdagochtend

een vrijwilliger aanwezig om u te helpen

met internet of mailen. U mag uw eigen

laptop meenemen, zodat we de proble-

men direct kunnen oplossen.

Heeft u een desktop i.p.v. een laptop dan

kunt u ook gerust langskomen.

De vrijwilliger helpt u graag! Er is een

speciaal emailadres aangemaakt voor al

uw vragen: pchulpindewijk@live.nl

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

Vanaf heden in de Naoberschapsbank: Online Computerhulp in de wijk
BE E L K R A N T BA R G E R E S

Zonnebloemzaadjes

Heeft u de zonnebloemzaadjes in uw tuin

gezaaid en komen ze goed op? Geen pit-

jes ontvangen? U kunt deze nog afhalen

bij ‘t Brinkenhoes en/of bij de Naober-

schapsbank (het gaat om de laatsten!).

Wie heeft straks de hoogste zonnebloem

in onze wijk Bargeres en Noordbarge?

Doe uw best!

Zonnebloemloten

Ze zijn er weer: de Zonne-

bloemloten! U steunt toch ook onze

organisatie door het kopen van loten?

Stoetbakkendag

Op zaterdag 9 juni a.s. staan we ook met

een kraam op de Stoetbakkendag in

Noordbarge met allerlei informatie over

de Zonne-

bloem en

allerlei snuis-

terijen. Komt

u ook eens

langs? 

Info

Voor meer info tel: 750731 (Wim)

615769 (Fokke).

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



Maatregelen bij rijden onder invloed

van alcohol

Sinds 1 december j.l. zijn er nogal wat

wijzigingen geweest bij de Maatregelen

die het CBR oplegt aan een betrokkene

die onder invloed van alcohol rijdt. Sinds

deze datum is namelijk ook het Alcohol

Slotprogramma (ASP) ingevoerd. Dit

houdt globaal in dat betrokkene voor de

duur van 2 jaar een zogenaamd alcohol-

slot in zijn auto in moet laten bouwen,

waarvan de gegevens regelmatig door het

CBR uitgelezen worden. Het rijden in

auto's zonder ASP-slot is een misdrijf. Op

het rijbewijs van een ASP-klant is op de

achterzijde de code 103 vermeld.

Behalve de boete en mogelijke rijontzeg-

ging van het OM, dient de overtreder van

artikel 8 WVW dus ook mee te werken

aan deze CBR-maatregel, om in het bezit

te blijven van het rijbewijs, anders volgt

de ongeldigverklaring van het rijbewijs.

De kosten van deze CBR-maatregel kun-

nen behoorlijk hoog oplopen, minimaal

€380,- tot maximaal €1000,-. Daarbij

komen dan nog de kosten van het inbou-

wen van een alcoholslot (minimaal

€2475,-).

Alleen al vanaf het begin dit jaar zijn er

27 inwoners van de gemeente Emmen die

met deze maatregel in aanraking komen,

waarvan er 6 voor de zwaarste van

€4441,-

De Educatieve Maatregel Gedrag en

verkeer

De EMG is een maatregel binnen de vor-

deringsprocedure van het CBR. Deze

maatregel is bedoeld voor bestuurders

die zich tijdens één rit meerdere malen

schuldig maken aan gevaarlijk rijgedrag in

het verkeer. Bij verkeersgevaarlijk rijge-

drag binnen de bebouwde kom is één

overtreding voldoende om een EMG op

te leggen. Deelname aan deze cursus is

verplicht: bij weigering wordt het rijbewijs

ongeldig verklaard.

Het doel van de EMG is dat bestuurders

niet weer risicovol rijgedrag vertonen in

het verkeer.Voorbeelden daarvan zijn

bumper kleven, afsnijden, onnodig rem-

men, snelheidsovertredingen, onnodig

links rijden, inhalen bij verbod, geen rich-

ting aangeven, verkeerd gebruik van lich-

ten en (geluids)signalen, op de vlucht-

strook rijden en negeren van rood licht.

De EMG-cursus bestaat uit een individu-

eel voorgesprek en 3 cursusdagen, ver-

spreid over zeven weken. Deelnemers van

de EMG cursus leren op een veilige

manier deel te nemen aan het verkeer.

Een cursusgroep bestaat uit ongeveer 8

tot 12 deelnemers.Als de deelnemer de

cursus goed doorlopen heeft, wordt de

procedure beëindigd. Daarvan krijgt de

cursist uiteraard bericht. Het rijbewijs

blijft dan geldig.Als deelnemers niet of

onvoldoende actief en constructief heb-

ben deelgenomen aan de EMG dan wordt

het rijbewijs ongeldig verklaard.

De kosten voor de EMG bedragen in

2012 €810,00. Deelnemers moeten de

volledige kosten voor de deelname aan

de EMG voor de start van de cursus

betalen.

Dit artikel is een samenvatting.Wilt

u het origineel graag hebben? In de

Wijkwinkel (Alerderbrink 12) ligt

een exemplaar voor u klaar.

Via de mail opvragen kan ook:

wijkwinkelbargeres@gmail.com

BE R I C H T VA N D E W I J K AG E N T E N

Onze wijkagenten brengen u graag op de hoogte van enkele wijzigingen als

het gaat om maatregelen die genomen worden bij het rijden onder invloed

en als bestuurders zich misdragen in het verkeer.
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Franse Comtoise klok, type bloems-

linger

Deze wandklok is gedateerd rond 1880-

1890. De klok loopt middels touwaandrij-

ving en een sleutel. De klok is in goede

staat en de eigenaar noemt de klok zowel

voor volwassenen als voor kinderen een

lust voor het oog. Dit vanwege de

sprookjesafbeelding op de bloemenslinger.

Dit betreft een afbeelding uit het sprook-

je van Hans en Grietje: de heks is afge-

beeld en en in het rimte van de slinger

komt Hans met een stokje in zijn hand

tevoorschijn. Het gebeurde wel dat kinde-

ren met een stoel voor de klok gingen

zitten om te kijken naar het tafereeltje.

Achtergrondinformatie

Comtoise is een type klok dat van circa

1680 tot in de 20e eeuw in Frankrijk

werd gemaakt, vooral in de Jura. Het spe-

cifieke kenmerk van een comtoise is de

opbouw met een metalen frame waarin

het gedeelte voor de tijdaanwijzing naast

het slagwerk

geplaatst is tus-

sen apart uit-

neembare spij-

len. De meeste

comtoises heb-

ben een grote

emaille wijzer-

plaat met

romeinse cijfers.

De lengte van de

slinger bepaalt de

snelheid waarmee de

klok loopt.

Het woord is afgeleid

van Franche-Comté,

een regio in Frankrijk.

Uit Zwitserland uitge-

weken uurwerkma-

kers begonnen hier

een nieuw bestaan.

Bron: Wikipedia,

Antiek Encyclopedie

MZ

H I S TO R I S C H E J U W E E LT J E S

De heer Kaspers, verzamelaar van voorwerpen uit 1800-1900, is dan wel

niet meer woonachtig in Bargeres, maar dit weerhoudt ons er niet van

enkele mooie oude voorwerpen uit zijn collectie in Wijknieuws te plaatsen.

Op het moment van de opnames stonden ze nog gewoon in een rijtjeswo-

ning in de Rolderbrink...



Informele zorg in

Emmen Zuid
Op 6 juni van 14.00-16.00 uur zal in de

Opgang, Mantingebrink 199, een bijeen-

komst worden gehouden van de Samsam.

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.

Vrijwilligers verzetten heel veel werk van-

uit eigen motivatie en vanuit betrokken-

heid met medeburgers. Ook in Bargeres

en Rietlanden zijn veel mensen actief.

Op 6 juni hopen we lokale en stedelijke

partijen om tafel te hebben en kennis te

laten maken met elkaar. Het belangrijkste

thema zal zijn ‘informele zorg in Emmen

Zuid’.

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan

kunt u zich opgeven bij Sedna,Yolanda

Brandenburg, via tel. 680800 of 

y.brandenburg@welzijngroepsedna.nl.

Promens Care

Prokkel f ietsdag!
Op zaterdag 9 juni nodigt Promens Care

heel Drenthe uit om de fiets te pakken

en één van de vijf uitgezette routes te

gaan fietsen langs een aantal voorzienin-

gen van Promens Care. Op deze manier

wil Promens Care de Drentse samenle-

ving op een ludieke en gezonde manier

laten kennismaken met haar voorzienin-

gen en haar cliënten.

Promens Care sluit zich dit jaar aan bij de

landelijke Prokkeldagen die plaatsvinden

van 7 t/m 9 juni a.s. (zie http://www.prok-

kel.nl/). Eén van de routes is in en om

Emmen. Deze route is ong. 30 km lang.

Voorzieningen van Promens Care die

langs de route liggen zetten de deuren

voor u open. U kunt binnen kijken en

kennis maken met cliënten en medewer-

kers. Bij de locaties worden activiteiten

georganiseerd voor kinderen, zijn er bra-

derieachtige activiteiten en zijn er versna-

peringen en drinken verkrijgbaar.

In Emmen leidt de route u langs de Troef-

markt in Valthe, Steunpunt wonen Em-

merhout, woonvoorziening de Holtstee in

de wijk Angelslo en de Tellinghof in

Odoorn.

Voor meer informatie kunt u kijken op

onze website www.promens-care.nl

onder nieuws.

Fietst u ook mee?

Begeleidings Commiss ie

Ouderen
Op 14 juni organiseert de BCO in het

Brinkenhoes een gezellige middag ter

afsluting van het voorbije seizoen.

De BCO heeft voor deze middag de

ORREBLOAZERS kunnen regelen.

Zij komen er een vrolijke middag van

maken met hun trompetten en trombo-

nes.We hopen dat u ervan zult genieten!

De zaal is open om half 2, entree 1 euro.

Tevens is er een verloting.

Graag tot ziens,

de Begeleidings Commissie Ouderen

Lezing Bewust Zondag
Bewust Zondag organiseert 24 juni een

lezing over een compleet nieuwe visie op

de bijna-doodervaring en het leven na de

dood door drs. M.Venselaar, geesteswe-

tenschapper, onderzoeksjournaliste en

auteur van het boek: De (bijna)dood ont-

rafeld.

Informatie/inschrijving via email: bewust-

zondag@ziggo.nl, 06-13242433

Adres:Waanderweg 96 

Aanvang: 10:30 uur

Entreegeld: €12,50

Kleurri jk  Bargeres
Wandeling voor vrouwen op 27 juni om

13.30 uur.Verzamelen bij Sedna, Balinger-

brink 235 (in het winkelcentrum). Zie

voor meer info het artikel op pagina 1.

Expositie CBK
In het Centrum Beeldende Kunst Emmen

loopt tot en met 1 juli de tentoonstelling

'Enige woorden over de ziel' met schilde-

rijen van Francis Kilian. De expositie geeft

een overzicht van het werk van Francis

Kilian van de afgelopen vijf jaar, waaron-

der een twaalftal werken uit de serie

'Zegeningen'.

Openingstijden CBK: wo t/m zo 13.00 -

17.00 uur.

6

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.

Sinds 1 maart is

de wijk Bargeres

een tuinonder-

houdsbedrijf rij-

ker. André

Idema is, na jaren

gewerkt te heb-

ben bij het

Noorder

Dierenpark als hovenier, voor zichzelf

begonnen. Hij richt zich uitsluitend op het

onderhoud van tuinen en vraagt daar

€15,- per uur voor. Deze lage prijs is

mogelijk doordat hij overal op de fiets

naar toe gaat en in principe de spullen

gebruikt van de opdrachtgever. Ook het

tuinafval wordt niet afgevoerd, maar in de

eigen groencontainer gedaan. Ook eigena-

ren van kleine tuinen kunnen zich mel-

den.Vaak is zo'n tuin met een investering

van 3 tot 4 uur weer helemaal op orde

en kunt u genieten van uw tuin.

André Idema

Hesselterbrink 432

7812 EK Emmen

06-36308474

andre_idema@hotmail.com

www.andreidema.nl 

ONDERNEMERS IN DE WIJK

Het is goed de ondernemers in onze

wijk te ondersteunen. Dat houdt onze

wijk levendig en economisch gezond.

Ieder die zich aanmeldt n.a.v. deze

advertentie krijgt een eenmalige

aantrekkelijke korting van 10 % om

kennis te maken (met een mini-

mum van €5,- en een maximum

van €10,-). Dat is toch mooi mee-

genomen in deze dure tijd. Neem

contact op als u gebruik wilt maken

van dit aanbod.
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Sam
Sam Emmen


