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Groen

De werkzaamheden in de wijk aan het

groen zullen ook dit najaar beeldbepalend

zijn in een aantal brinken. Grootste pro-

ject dit najaar en komend voorjaar is de

‘aanpak Ruinerbrink’. Meer hierover op

pagina 2. Ook in de Balingerbrink is de

gemeente nog volop aan het werk. De

klussen die nu nog opgepakt worden, zijn

aangedragen door de bewonerscommissie

Balingerbrink, die dit voorjaar nog een

kleine wijkschouw hebben gedaan. Ik had

graag in Wijknieuws de gemeente zelf aan

het woord gelaten om e.e.a. toe te lich-

ten, maar dat is helaas niet gelukt.

Wijkwinkel

Graag maak ik u nog eens attent op de

mogelijkheid om meldingen van klachten

via de Wijkwinkel bij de gemeente in te

dienen.Voorheen was er een speciaal

telefoonnummer van het Centrale

Meldpunt, maar deze is komen te verval-

len. U dient nu het algemene nummer

140591 te bellen, wat betekent dat u lan-

ger in de wacht staat.Voor het persoon-

lijk en snel doorgeven van klachten is de

Wijkwinkel dus een prima adres!

Openingstijden staan onderaan deze pagi-

na.

MZ

VV O O RO O R WW O O R DO O R D

Bestuur Wijkvereniging:

Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws), Johan

Schrik (secretaris), Mia Stulen (penningmeester),

Piet van der Wel, Henri Snippe

Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser

Wijkvereniging online 

www.bargeres.org/wvbargeres

Niet alleen de inwoners van onze wijk

werden verrast, maar ook de organisato-

ren van beide activiteiten. Door het

mooie weer, de verrassend vele mensen

die op kwamen dagen en de vele positie-

ve reacties.

‘DE NATIONALE BURENDAG’ 

was zaterdag 25 september 2010 in de

NAOBERSCHAPSBANK.

Meer dan 80 ‘buren’ wisten de weg naar

de Naoberschapsbank te vinden. Stichting

de Zonnebloem die dit jaar voor het

eerst samenwerkte met de Naober-

schapsbank was ook aanwezig.

De bewoners konden genieten van bruine

bonen met spek en men kon o.a. mee-

doen met spelletjes zoals de WII. Er wer-

den contacten gelegd. Er was een ‘buur-

vrouw’ die moeite had met haar gasstel

waarvan haar kookplaat niet goed functi-

oneerde. Een aanwezige wist hoe dat ver-

holpen kon worden en is er een afspraak

gemaakt. Het was een heerlijke dag waar-

in de ‘buren’ elkaar wisten te vinden.

Vervolg à

BB A R G E R E SA R G E R E S V E R R A S TV E R R A S T ? ?? ?
Dat kunnen we wel zeggen van het weekend van 25 en 26 september.

Middels een huis- aan huisfolder werden de inwoners van de wijk uitgeno-

digd om kennis te maken met hun buren. Op zaterdag was dat in DE NAO-

BERSCHAPSBANK en op zondag in DE KUIL.
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B&W bezoek

Het bestuur heeft het bezoek van B&W

aan de wijkvereniging geëvalueerd.

Allen vonden we het een goede bijeen-

komst waarin de Wijkvereniging de knel-

punten langs het Oranjekanaal nog eens

goed onder de aandacht heeft kunnen

brengen.

Ook ‘het kwartet’ heeft ruimschoots de

gelegenheid gehad om te vertellen waar

ze zich zoal mee bezighouden.

Ontwikkelingen?

De ontwikkelingen rond het nieuwe win-

kelcentrum volgen we op de voet. Er is

nog niets nieuws te melden.

In de ontwikkelingen van de Ahoed lijken

vorderingen te zijn gemaakt.

Inloop

Bij de inloop van de presentatie van de

Aanpak Ruinerbrink op 14 oktober zijn

enkele bestuursleden aanwezig geweest,

alsmede ons Wijkwinkelmedewerkster

Sieny Hemme.

Congres ER

Verder staat het door Emmen Revisited

georganiseerde congres op stapel. Deze is

op 18 november 2010 in het oude

gemeentehuis van Schoonebeek en enkele

enkele leden van het bestuur zullen daar-

aan deelnemen.

Johan Schrik,

secretaris

VV A NA N D ED E B E S T U U R S TB E S T U U R S T A F E LA F E L

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

Wijkvereniging? Een kleine greep aan onderwerpen die behandeld zijn.

Op basis van verzoeken van wijkbewo-

ners en op basis van een inventarisatie

van de groendeskundigen van de gemee-

ne is een plan gemaakt. Het gaat concreet

over (onder andere) het verwijderen van

bomen en de aanpak van straatwerk en

bielzen.

Op 14 oktober tussen 18.00-20.00 uur

zijn de tekeningen gepresenteerd in de

Naoberschapsbank en hebben bewoners

de mogelijkheid gehad hierop te reageren.

Er lagen tekeningen waarin de aanpak van

'het groen' was ingetekend en tevens

lagen er tekeningen waarin de veranderin-

gen van 'het grijs'op aangegeven waren.

Verder lagen er briefjes waarop de bewo-

ners hun aanvullingen en opmerkingen op

kwijt konden. Ambtenaren van de dienst

Gebied waren aanwezig om uitleg te

geven bij de tekeningen.

De 'aanpak Ruinerbrink' kon op veel

belangstelling rekenen van bewoners. De

toeloop was enorm en ook zijn er heel

veel briefjes ingevuld. De gemeente zal

deze inventariseren.Tevens is toegezegd

dat er voor elk ingeleverd briefje een

terugkoppeling naar de bewoners zal

plaatsvinden.

Al met al is de conclusie dat het gros van

de bewoners zich kan vinden in de kap

van de bomen en het in grote lijnen eens

is met de gepresenteerde plannen.

Voor de bewoners is het goed om te

weten dat tijdens de werkzaamheden

meldingen van klachten niet doorgebeld

moeten worden naar de gemeente, maar

dat deze op het bordje van de projectlei-

der gelegd moeten worden. U kunt daar-

voor het beste terecht bij de Wijkwinkel,

want onze medewerkers bundelen de

ingekomen meldingen en deze worden

besproken tijdens het wekelijkse werk-

overleg op vrijdag.

Tevens kunt u voor de tekeningen van de

werkzaamheden terecht in de Wijkwinkel

(voor de openingstijden kijk op pagina 1).

AA A N PA N P A KA K RR U I N E R B R I N KU I N E R B R I N K

Begin november zal de gemeente beginnen met de 'aanpak Ruinerbrink'.

N.a.v. verzoeken van bewoners zullen er rond 70 bomen gekapt worden en

zo'n 25 parkeerplaatsen aangelegd worden.

‘PROEVEN VAN EEN ANDER LAND’

konden we op zondag in DE KUIL.

Iedereen was uitgenodigd om kennis te

maken met de vele hapjes die onze mede-

landers zelf na uren ploeteren veelal in

hun eigen keukens hadden bereid.

Vele gerechten uit Marokko, Pakistan,

Azerbeidjan, Bulgarije, Somalie,Thailand,

Turkije stonden op kraampjes mooi uitge-

stald.

Ze stonden er niet lang, want de eerste

hongerigen werden al voor de openings-

tijd van 13.00 uur gesignaleerd. Lang hoef-

den ze echter niet te wachten, want de

mensen achter de kramen waren zo

vriendelijk om de eerste honger te stillen.

Daarna liep het terrein vol en is ook niet

meer leeg geweest. Mensen bleven han-

gen, maakten praatjes met elkaar en

genoten tussendoor van cous cous, kip,

durum, bulgaarse appelflappen (smaken

toch net iets anders dan die uit Neder-

land) en nog veel meer lekkers met

onuitsprekelijke namen.

Om 15.30 uur was de prijsuitreiking van

de verloting van de vele prijsjes die de

middenstand van onze wijk en daarbuiten

ter beschikking hadden gesteld. De orga-

nisatie had de opbrengst van de verloting

ter beschikking gesteld aan de slachtoffers

van de watersnoodramp in Pakistan.

Mevrouw Mehmood zal in samenwerking

met Sedna er voor zorgen dat het de

opbrengst (€215,-) goed terechtkomt.

Diegene die het lekkers zelf ook eens wil-

den maken, konden de recepten meene-

men. Ook kunt u de recepten ophalen in

het kantoor van SEDNA aan de Balinger-

brink.

Voor herhaling vatbaar? Gezien de vele

reacties die er kwamen lijkt het ons dat

we zeker volgend jaar weer een dergelijk

festijn kunnen verwachten!! (Dan iets met

stamppotten erbij?).

Haikie Raterink, Naoberschapsbank

Johan Ottens,Welzijngroep Sedna
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We mochten als bestuur zelf het pro-

gramma samenstellen, waarbij we kozen

voor een tweeledig programma: een fiets-

tocht door de wijk om fysieke zaken te

tonen en een kennismaking met 'het

kwartet' waarin de sociale kant van

Bargeres besproken werd.

Fietsen voor B&W konden we gratis

lenen van rijwielshop Bargeres. Om de

burgermeester en wethouder feestelijk te

onthalen, maakte bakkerij Van Veenen van

die lekkere 'Bargeres verrast' gebakjes,

zodat we verrassend voor de dag konden

komen.Tenslotte was onze 'huisfotograaf'

Ben Looijen bereid om een aantal

momenten van het bezoek in beeld te

brengen.

We hadden geweldig weer om dwars

door de wijk te fietsen over de nieuwe

fietspaden langs de groenstroken en het

Oranjekanaal.We wilden laten zien hoe

het is geworden, want veel Bargeressers

zijn echt trots op de nieuwe inrichting

van de groenzone en het Oranjekanaal!

Verder hebben we terplekke een aantal

knelpunten laten zien en daar ook goed

over doorgepraat.

We bespraken zoal het ontbreken van

verlichting langs het stuk fietspad vanaf de

Calthornerbrink tot aan het viaduct over

de Rondweg.Wat ons ter plekke duidelijk

werd, is dat aanleg van verlichting vanaf

het laatste stuk van het fietspad (vanaf de

Zweelerbrink tot aan het viaduct) vrijwel

uitgesloten is, omdat er een alternatieve

route met verlichting langs de andere

kant van het Oranjekanaal loopt.

Ook hebben we stilgestaan bij het knoop-

punt fietspad Oranjekanaal - brug richting

Balingerbrink. Dit is een lastig kruispunt,

helemaal op momenten dat het spitsuur

is en er van alle richtingen veel fietsver-

keer is van schoolgaande jeugd ('s och-

tends tussen 8.15 - 8.30 uur).Algehele

conclusie was dat de huidige situatie met

het 'wiebertje' in de weg, de verkeersvei-

ligheid eerder verergert dan verbetert.

De gemeente zal dan ook enkele alterna-

tieve oplossingen gaan onderzoeken.

Tijdens het tweede deel van het pro-

gramma was 'het kwartet' uitgenodigd om

de nieuwe werkwijze toe te lichten, waar-

bij natuurlijk met name de nieuwe functie

('aanspreekpunt') van Renata Kuperus is

uitgelegd. Een functie waar 1,5 jaar geld

voor beschikbaar is. Op het moment van

het bezoek was Renata drie weken in

functie en kon ze aangeven dat de wijk

haar al goed weet te vinden, o.m. doordat

ze tijdens de jaarmarkt/presentatie van

het wijklogo stevig is neergezet. De werk-

wijze met een ‘buurtcoach’ in de wijk die

zichtbaar en laagdrempelig te benaderen

is, gaat een pilot vormen in de gemeente.

In dat opzicht was het ook goed dat we

dit onder de aandacht van burgermeester

Bijl hebben kunnen brengen, als porte-

feuillehouder van de openbare veiligheid.

Al met al was er niet voldoende tijd om

alle punten die we in ons achterhoofd

hadden, te bespreken. Zo hebben we het

alleen globaal gehad over de bezuinigin-

gen in de zin dat we beseffen dat de

kraan dichter wordt gedraaid.

Concluderend hebben we als bestuur een

goed gevoel over het bezoek. Het was

inhoudelijk goed en afwisselend en de

sfeer was prettig.

Kim Gritter

Johan Ottens

Renata Kuperus

Aart IJzerman

Aart I Jzerman

Johan Ottens

Kim Gritter

Renata Kuperus

Johan Ottens

Kim Gritter

Renata Kuperus

Aart IJzerman

Renata Kuperus

Aart IJzerman

Johan Ottens

Kim Gritter

BB E Z O E KE Z O E K B & WB & W
Woensdagmiddag 29 september

legde burgermeester Bijl en wethou-

der Kuper samen met teamleider

dienst Gebied (Kees Lueks) hun

jaarlijkse bezoek af aan het bestuur

van Wijkvereniging Bargeres.
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Wat is Home-Start?

Home-Start biedt ondersteuning en denkt

mee in de opvoeding van de kinderen. De

vrijwillgers van Home Start geven per-

soonlijke aandacht, hebben tijd om te luis-

teren en helpen een handje op basis van

gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Dit door getrainde vrijwilligers (collega-

ouders) met hun eigen levenservaring, die

ongeveer 3 uur per week bij de gezinnen

komen.

Voor wie is Home-Start?

Home-Start is voor ouders, die het

gevoel hebben vast te lopen in de opvoe-

ding van hun kinderen.Voor de ouder die

soms het wanhopige gevoel heeft de kin-

deren niet meer aan te kunnen, die er

alleen voor staat, die denkt het niet meer

alleen te redden, het niet meer trekt, die

zich niet begrepen voelt, het gevoel heeft

“Dit overkomt mij alleen”, enzovoort.

Vaak lossen de problemen /spanningen

zich vanzelf op, maar als de spanningen te

veel worden kan de opvoeding van de

kinderen ineens te veel worden, waar-

door de kinderen in de knel kunnen

komen.

Het kan een opluchting zijn, als je weet

dat er iemand is op wie je kunt terugval-

len. Iemand die er voor jou is!

Een moeder vertelt:

“Bij mij kwam 1 ½ jaar lang een vrijwillig-

ster, elke week een paar uur. Ik ben

getrouwd, heb één dochter. Ik zat in de

put, zat niet goed in mijn vel, was erg

onzeker en had niemand om mee te pra-

ten m.n. over het opvoeden van mijn

dochter.

Door de bevestiging van de vrijwilligster,

dat ik het goed doe en het luisteren naar-

mijn verhaal, weet ik nu  dat ik een goede

moeder ben. Dit heeft voor mij de door-

slag gegeven, dat ik veranderd ben. Ik heb

nu meer zelfvertrouwen en het heeft mij

gemaakt tot wie ik nu ben. Ik heb veel

aan haar gehad, daarom mijn dank aan de

vrijwilligster.”

Iets voor u?

Home-Start Emmen is op zoek naar nog

meer vrijwilligers (collega-ouders), zodat

die gezinnen ondersteuning kunnen

krijgen, die daar behoefte aan hebben.

We vragen van je dat je:

- opvoedingservaring hebt;

- kunt je verplaatsen in andere ouders;

- optimistisch, zorgzaam, vriendelijk en 

flexibel bent;

- beschikt over humor, doorzettingsver-

mogen en vrije tijd;

- deelneemt aan de voorbereidingscur-

sus (start in oktober 2010), individuele

begeleiding en themabijeenkomsten.

Een vrijwilligster ver-

telt:

“Twee jaar geleden viel

mijn oog op een adverten-

tie van Home-Start, waarin

vrijwilligers gezocht wer-

den. Dat kwam voor mij

op het juiste moment. Ik

was al een tijdje aan het

zoeken naar ‘iets’ wat ik

buitenshuis kon doen en

waarbij ik nieuwe mensen

kon ontmoeten.

Wat mij ook erg aansprak

was dat je anderen kunt

helpen door je eigen levenservaring en de

ervaring die je hebt met het opvoeden

van je eigen kinderen .

Na het kennismakingsgesprek met de

coördinator volgde al snel de Home-Start

cursus, waarbij je andere

vrijwilligers ontmoet en

waarbij je de werkwijze

van Home-Start leert ken-

nen en toepassen.

Na de cursus ben ik door

de coördinator van

Home-Start geïntrodu-

ceerd bij een gezin, wat

best wel even spannend

was. Je weet dan nog niet

of het wel ‘klikt’ tussen jou

en het gezin. Na twee

kopjes koffie was het ijs

gebroken en nu, zo’n

anderhalf jaar later, zijn we

samen aan het afbouwen.We hebben veel

geleerd zoals: naar elkaar luisteren, elkaar

respecteren, samen allerhande zaken

bespreken. Mede hierdoor is de moeder

een sterkere vrouw geworden, ze heeft

meer zelfvertrouwen gekregen en kan nu

na anderhalf jaar zonder Home-Start ver-

der. Het geeft een goed gevoel, dat ik heb

kunnen bijdragen aan haar welzijn.”

En nu?

Ben jij die enthousiaste collega-ouder die

wij zoeken? Of ben jij die ouder die

denkt: “Ik kan dat steuntje in de rug wel

gebruiken?”

Neem dan contact op met Ageeth Aukes-

Smit, Coördinator Home-Start Emmen

Telefoon: 06-10882632

E-mail: Home-startemmen@icare.nl, voor

meer info zie www.home-start.nl.

Home-Start is een project van St. Icare JGZ

en Humanitas en maakt deel uit van het

totale aanbod van opvoedingsondersteuning

binnen het Jeugdbeleid van Gemeente

Emmen ( CJG).

HH O M EO M E - S- S TT A RA R TT ,, E E NE E N S T E U N T J ES T E U N T J E I NI N D ED E RR U GU G !!
Home-Start is een gratis programma van opvoedondersteuning voor

ouders met tenminste één kind onder de 7 jaar. Zij biedt een steuntje in de

rug, praktische en vriendschappelijke hulp op gelijkwaardige basis, uitge-

voerd door getrainde vrijwilligers.



Reactie Waterschap

Op het moment dat de vorige editie van

Wijknieuws bij de drukker lag, werd ik

gebeld door de ambtenaar van water-

schap Veld en Vecht (mevrouw van

Schaijk) die mij te woord had gestaan

m.b.t. mijn vragen over de grote hoeveel-

heid eendenkroos in het Oranjekanaal.

De vraag naar de reden van deze uitbun-

dige groei, hield ook het waterschap nog

bezig. Mevrouw van Schaijk belde me,

omdat ze inmiddels een redelijk vermoe-

den had naar de oorzaak van deze groei.

Afgelopen zomer zijn er werkzaamheden

geweest aan de sluis ter hoogte van

Orvelte. Er is daar nieuwe onderwaterbe-

schoeiing aangelegd en er zijn natuurlijke

oevers gerealiseerd.Vanwege de werk-

zaamheden daar heeft men het waterpeil

van het Oranjekanaal naar beneden moe-

ten brengen.

Via een omleiding is er voor gezorgd dat

het waterpeil van het Oranjekanaal in de

rest van het kanaal op niveau bleef. Door

die omleiding is er ander water in het

kanaal terecht gekomen.Voedselrijker

water, waardoor het een ideale voedings-

bodem werd voor eendenkroos en dit

plantje flink kon groeien.

Mevrouw van Schaijk sprak de hoop en

verwachting uit dat volgend jaar - na de

winterperiode - de voedselbalans in het

kanaal hersteld zal zijn en de eenden-

kroos niet meer op zo uitgebreide schaal

zal voorkomen, aangezien dit niet goed is

voor de onderwaterplanten die anders

verstikt raken.

Twee reacties zijn binnengekomen

n.a.v. mijn oproep in de vorige

Wijknieuws.

Reacties bewoners (1)

Ik las in wijknieuws Bargeres dat er

wordt gevraagd of iemand weet hoe het

oranjekanaal zo groen is. Zou het een

mogelijkheid kunnen zijn dat al die fris-

drank, energiedrank, bier, enzovoort,

die in het water terecht komt door al die

flessen en blikjes er iets mee te maken

heeft? Alles wat er in wordt gegooid is

lang niet altijd leeg, en lijkt mij niet erg

goed voor de waterkwaliteit.

Wij wonen aan het kanaal en wandelen

er soms langs. Maar ons plezier aan het

wandelen wordt erg belemmert door het

zien van alle troep die in het kanaal ligt.

Vreselijk!! Daar wordt je eigenlijk erg

treurig van.

Waarom wordt dat eigenlijk nooit opge-

ruimd?  En waarom worden er geen

grote prullenbakken geplaatst op plekken

waarvan men weet dat er erg veel wordt

gedronken en weggegooid? Ik hoop echt

dat hier wat aan zal worden gedaan.

R. Hoevenberg, Mantingerbrink

Reactie Waterschap

Wij vinden het prettig kennis te nemen

van de reacties die zijn binnenkomen.We

weten dan ook meer wat er bij de burger

leeft. Ik kan mij voorstellen dat mensen

zich ergeren aan het zwerfvuil maar dat

veroorzaakt niet de explosieve groei van

kroos. Een vijver in de tuin is toch wat

anders dan grotere wateren die ook nog

eens in openverbinding staan.

Reactie Wijkvereniging

M.b.t. het zwerfvuil in het kanaal, is ons

vanuit de gemeente meegedeeld dat 

AREA verantwoordelijk is voor het ver-

wijderen van het vuil, maar dat zij het

vuilniveau nog 'aanvaardbaar' vindt.Wat u

als bewoners kunt doen, is veel klagen bij

de gemeente. Hierdoor zal het voor de

gemeente gemakkelijker zijn AREA in

beweging krijgen te (de gemeente heeft

een contract met AREA op grote lijnen,

details moeten in de praktijk uitgewerkt

worden).

Reacties bewoners (2)

Ik heb het artikel gelezen over de explo-

sieve groei van eendenkroos in het

Oranjekanaal in het 9e wijknieuws krantje

dit jaar.

De oorzaak is het 'schoonmaken' van de

bodem van het kanaal. Hierdoor is het

biologische evenwicht in de bodem en

daarmee ook het water veranderd. De

bacterieen in het rottende afval op de

bodem zorgden ervoor dat bepaalde

meststoffen, nitraten geheten, werden

afgebroken. Dit gebeurt nu niet meer

genoeg. Eendenkroos en groene algen

groeien goed in water dat naar verhou-

ding veel nitraten heeft en hebben nu een

natuurlijk voordeel ten opzichte van de

waterplanten. Goed mogelijk dat met

namen volgend voorjaar het water groen

kleurt van de in het water zwevende

algen  en vervolgens het eendenkroos

weer de kop op gaat steken. Pas als het

bodemleven weer voldoende hersteld is

en voldoende nitraten kan afbreken, zal

het water weer helder en vrij van een-

denkroos blijven.

E. Olde, Borgerbrink

Reactie Waterschap

Er zijn geen (schoonmaak)werkzaamhe-

den uitgevoerd aan de bodem.Wel is in

het voorjaar tijdelijk water aangevoerd via

de Hoogeveensevaart en de Bladderswijk.

Mevrouw van Schaik heeft voor de verde-

re onderbouwing van haar verhaal een

collega (adviseur waterkwaliteit) gevraagd

naar de nutriëntengehalten te kijken van

het Oranjekanaal, de Hoogeveensche

Vaart en het Bargermeerkanaal. Het blijkt

dat in de periode dat er water is ingela-

ten in het Oranjekanaal, er verhoogde

fosfaatgehalten zijn gemeten (juni). De

collega kan geen relatie ontdekken met

de kwaliteit van de Hoogeveensche Vaart,

maar eerder met de kwaliteit van het

Bargermeerkanaal. Het meetpunt in het

Bargermeerkanaal ligt net ten noorden

van het punt waar water is ingelaten. Zij

verwacht echter dat het zuidelijk deel van

het Oranjekanaal/ Bladderswijk ook sterk

wordt beïnvloed door het water uit het

Bargermeerkanaal. Bij de aangepaste inlaat

is dit nutriëntenrijkere water in het

Oranjekanaal terecht gekomen.

Een relatie met het functioneren van de

RioolWaterZuiveringIinstallaties verwacht

zij niet in deze periode. De gemeten

waarden voor stikstof en fosfaat zijn voor

het Bargermeerkanaal niet ongebruikelijk.

Reactie Wijkvereniging

De heer Olde doelde met de werkzaam-

heden in het Oranjekanaal op de aanleg

van het fietspad.Al is de bodem dan mis-

schien niet schoongemaakt, ze is wel ten

dele omgewoeld, wat volgens hem een

oorzaak kan zijn van de explosie van een-

denkroos.

De meningen zijn dus nog enigszins ver-

deeld. In ieder geval: zoveel eendenkroos

is niet goed voor de andere planten in

het water, dus laten we hopen dat na de

winter het Oranjekanaal weer ‘normaal’

erbij ligt.

VV E RE R VV O L GO L G G RG R O E NO E N O RO R A N J E K A N A A LA N J E K A N A A L

Vorige maand vroegen we ons af wat er toch met het Oranjekanaal aan de

hand is.Aan de hand van ingekomen suggesties een vervolg.
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KNIPSALON LOMYRE

Knipsalon Lomyre is een knus gezellig

salonnetje aan de Slenerbrink 209.

Ik ben Marian Veenstra-Breider en ben al

25 jaar kapster en volg regelmatig curcus-

sen om op to dat te blijven.

Actie!

Tot 1 januari 2011 kost het knippen €9,-.

Daarnaast is er voor de lezers van

Wijknieuws nog een speciale actie.Als u

voor de tweede keer uw haar laat knip-

pen, krijgt u 20% korting.

Voor een afspraak bellen kunt u bellen

naar 0591-611092.

Tot ziens,

Marian Veenstra-Breider

OO N D E R N E M E R SN D E R N E M E R S I NI N D ED E W I J KW I J K

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

wijk levendig en economisch gezond. Op deze plek ruimte* voor kleine

ondernemers die in Bargeres gevestigd zijn.
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Begeleidingscommiss ie

Ouderen
De BCO vraagt uw aandacht voor het

volgende:

Kaartclub

Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag is er

in het Brinkenhoes de KAARTCLUB

steeds van half twee tot half vijf.

Wij zoeken medestanders, mensen die

graag een kaart leggen.

Zo is er op 17 december Kerstkaarten

met mooie prijzen.

Voor informatie of opgave bel dhr. Harm

Borger, tel. 0591 643204 of het

Brinkenhoes, tel. 0591-610201

Handwerken B.C.O.

Op woensdagmiddag 24 november orga-

niseert Handwerken B.C.O. een verkoop

met grote en kleine handwerkspullen.

Mooie kleden die geborduurd zijn, sok-

ken, eigenlijk te veel om alles op te noe-

men, maar van alles wat en voor groot en

klein. De verkoop is van 14.00 uur tot

15.30 uur

Op deze middag zitten de dames ook

met elkaar weer gezellig te handwerken.

Kom eens een kijkje nemen, misschien

vindt u het ook leuk om bij onze groep

te komen.

Locatie: het Brinkehoes.

Info: mevr. I.Wolthuis, tel. 06-11151027

Sint-Maarten in het win-

kelcentrum
13 november is het Winkelcentrum om

17.30 uur weer ‘the place to be’ voor alle

kids. Kom met je lampion naar het plein-

tje bij de Primera. Na het zingen van

leuke (Sint-Maarten)liedjes is er voor de

kids een leuke attentie.

Sinterklaas in  Bargeres
Op 20 november zal Sinterklaas ook

Bargeres weer met een bezoek vereren.

Vanaf 13.00 uur begint zijn bezoek met

een rondrit door de wijk. Daarna neemt

Sint vanaf 13.20 uur op het plein bij de

Boni de tijd om de kinderen te ontmoe-

ten.

Let ook op de affiches die te zijner tijd bij

de winkels komen te hangen.

AA C T I V I T E I T E N AC T I V I T E I T E N A G E N DG E N D AA

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!

Mail ze door naar wvbargeres@hetnet.nl.

Schoon schip achter het huis

De eerste reactie gaat over het feit dat

de gemeente momenteel flink aan het

snoeien is in het groen. Daardoor zijn

sommige zaken die eerst door de

gemeentestruiken aan het oog onttrok-

ken waren, nu open en bloot komen te

liggen. Mooi voorbeeld is het ‘konijnen-

hok’ in de groenstrook achter tuinen van

de Balingerbrink. Maar ook achter veel

schuttingen langs de Rondweg oogt het

volgens bewoner niet allemaal even fijn,

door stapels stenen, eigenhandig aangele-

de paatjes en dergelijke.

Bewoner roept ons op om in de benen te

komen en

met het oog

van de bui-

tenstaander

aan de ach-

terkant onze

tuintjes te

kijken hoe

één en ander

oogt. Nu de

gemeente het groen opschoont is het een

goed moment om zelf ook even schoon

schip te maken!

Honden aan de lijn!

Een andere reactie heeft ook alles met

menselijk gedrag te maken. Menselijk

gedrag blijkt doorgaans DE factor te zijn

waardoor het leefklimaat verandert van

'goed' naar 'best'.

Bewoner fietst elke dag over het fietspad

rechts van de Kuil en constateert dat dit

een geliefd plekje voor hondenbezitters is

om hun honden los te laten lopen. Met

als gevolg dat fietsers boven op de rem

moeten om veilig door te kunnen fietsen.

Bewoner vraagt vriendelijk of men de

honden aangelijnd willen laten, zoals het

hoort, zodat

de viervoe-

ters beter

in toom zijn

te houden.

WIE DOET NU ZOIETS?

Een familie uit de Ruinerbrink zond

bovenstaande hartekreet en als u

verder leest, begrijpt u waarom...

Wij wonen in de Ruinerbrink en deden

zaterdagochtend 9 oktober een rare con-

statering.Wat zagen we tot onze verba-

zing een cavia in een kooitje, in onze tuin!

Toen we gingen kijken hoorden we gerit-

sel in de tuin, er hield zich ook nog een

tam konijn op! De dieren waren bepaald

niet zachtjes

over ons hekje

gezet, want het

waterflesje van

de cavia lag

verderop.

Waarschijnlijk

waren ze de avond tevoren in het donker

al bij ons gedumpt, want de beestjes had-

den erge honger en dorst. Het was die

nacht ook nog erg koud geweest zo’n 6

graden.

We hebben de dierenambulance gebeld

en die heeft ze opgehaald.Volgens de man

van de dierenambulance is de cavia een

vrouwtje en misschien zwanger. En het

konijn is een mannetje en was wel aan

een badje toe...

SS A M E NA M E N D ED E W I J KW I J K L E E F B A A RL E E F B A A R H O U D E NH O U D E N !!
Wijknieuws als Miniman.We ontvingen drie reacties van bewoners met in

feite het motto dat we zelf de leefbaarheid van de wijk in de hand hebben! 


