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Bargeres is één van de grootste wijken 
van Emmen. Een wijk met een bonte ver-
zameling van ondernemende, kunstzinnige, 
actieve, rijke, arme, gezonde, zieke en nog 
veel meer mensen. Zoals in alle wijken in 
Nederland veranderen nu en de komende 
jaren ook de omstandigheden in Bargeres. 
Niemand heeft een glazen bol, maar het 
is duidelijk dat het in de toekomst anders 
wordt op allerlei terreinen. Vooral op het 
gebied van de gezondheidszorg verandert 
veel. Tegelijkertijd groeit de groep men-
sen die in financieel zwaar weer zit, last 
van eenzaamheid hebben of hulp kunnen 
gebruiken bij alledaagse dingen. En in deze 
toekomst groeien onze kinderen op...
We kunnen afwachten wat de toekomst 
zal brengen, maar ook de handen ineen 
slaan en samen (de toekomst van) de wijk 

vorm geven. Zodat wij en onze kinderen 
kunnen blijven genieten van ons mooie 
Bargeres!

Een groepje actieve wijkbewoners en de 
wijkcoördinator hebben een eerste stap 
gezet door een datum te plannen voor 
‘Bargeres doet!’. 
Tijdens ‘Bargeres doet!’ willen we be-
staande initiatieven, ideeën en energie aan 
elkaar verbinden. Het enige dat inmid-
dels vaststaat is de datum, de inhoud 
van de bijeenkomst wordt mede door 
uw inbreng bepaald! Zet u in ieder geval 
woensdag 5 maart 2014 van 16.00 tot 
21.00 uur alvast in uw agenda? 

We vragen u als Bargeresser om actief 
mee te denken over de onderwerpen 
die tijdens ‘Bargeres doet!’ niet mogen 
ontbreken. Een briljant idee over wijk-
economie, voor de gezondheidszorg of 
hoe we de wijk samen mooier kunnen 

maken? Mail al uw ideeën of initiatieven 
naar bargeresdoet@bargeres.com. Op 
facebook zetten kan ook: facebook/Barge-
res-verrast of reageer via bargeres.org.

De bijeenkomst zal een heel praktisch ka-
rakter hebben. We gaan doen. Hoe? Door 
groepjes aanpakkers samen te stellen die 
bij wijze van spreken de volgende dag met 
de opgehaalde ideeën aan de slag gaan. U 
doet toch ook mee? 

Namens de werkgroep ‘Bargeres doet!’,
Jolanda Lubberts, Marlies Zeeman,
Peter Leenhouts

Bargeres doet!
Met elkaar de handen uit de mouwen 
voor een nog mooiere wijk! Dat gaan 
we doen in 2014! Doet u mee?

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

De aanleiding om de successen van 
Bargeres te gaan vieren, is de afronding 
van het wijkprogramma. Dat programma 
is met ingang van 2014 afgelopen. Goed 
om dus terug te kijken: wat hebben we 
bereikt in die 5 jaar? Daar gaan we in 
Wijknieuws ruimschoots aandacht aan 

besteden. Daarnaast heeft het wijkteam 
plannen om dit jaar op nog andere manie-
ren de successen van Bargeres te vieren.

Een andere reden om 2014 het jaar van 
de successen te maken, is ‘de medaille’.
Elke medaille heeft behalve een prachtige 
voorkant een keerzijde: de minder mooie 
achterkant. 
De laatste jaren komt vaak de keerzijde 
van de medaille in het nieuws. Door de 
crisis is het leven er voor veel mensen 
niet gemakkelijker op geworden. Ook in 
Bargeres zijn de gevolgen achter de voor-
deur groot. Er is veel werkloosheid. Een 
steeds grotere groep mensen (kinderen!) 
leeft onder de armoedegrens. We weten 
dat de schuldhulpvraag het afgelopen 
jaar is toegenomen. Andere bewoners 

worden - crisis of geen crisis - dag in dag 
uit geconfronteerd met lichamelijke be-
perkingen. Zomaar een opsomming waar 
veel verborgen verdriet achter schuil gaat. 
Toch zijn er Bargeressers die ondanks 
moeilijke omstandigheden in staat zijn 
de medaille om te draaien. Wijkbewo-
ners die zich niet laten kisten, maar de 
power hebben om met een lach door het 
leven te gaan! Deze mensen zetten we 
in Wijknieuws in het zonnetje, want met 
hun succesvolle levenshouding willen we 
ze graag laten stralen voor de hele wijk... 
Op bladzijde 4 de aftrap met het verhaal 
van Marianne Enninga.      Marlies Zeeman

2014 is het jaar van Bargeres verrast met succes!
Er zijn verschillende redenen om dit jaar het jaar van ‘Bargeres verrast met 
succes’ te maken. Maar valt er wat te vieren dan?

In Wijknieuws treft u in het kader van 
‘Bargeres verrast met succes’ de ene maand 
een verhaal van een bewoner aan, een 
bijdrage verzorgd door de Wijkvereniging.
De andere maand komt het wijkteam met 
resultaten uit het afgeronde wijkprogramma.

succes!met



  

  

In eerdere berichtgevingen gaf de werk-
groep al aan dat het binnenhalen van 
voldoende financiële middelen een pittig 
proces is. 
In de praktijk blijkt dat landelijke fondsen 
ons project helaas niet financieel willen 

of kunnen steunen om legitieme redenen. 
Daarentegen is de regionale steun heel 
verrassend verlopen. 
Aan het slot van dit artikel geven we een
overzicht van de organisaties en sponso-
ren die ons kunstproject mogelijk maken. 
Het spreekt voor zich dat een aantal 
aanvragen en contacten nog lopen omdat 
we er nog niet zijn. We hopen de lijst in 
Wijknieuws van februari aan te kunnen 
vullen. Misschien ook wel met uw naam!

De werkgroep heeft ondertussen de be-
groting nog eens kritisch bekeken. Door 
vooral de samenwerking met elkaar in de 
wijk te zoeken denken we het financieel 
rond te kunnen krijgen. We hebben zeker 
een bedrag van € 30.000,- nodig, de teller 
staat nu op € 23.000,-. Blijft over een gat 
van € 7000,-. We hopen via nog uitstaande 
verzoeken € 5000,- rond te krijgen. Blijft 
over de laatste € 2000,-! We denken er 

over na hoe we dit 
geld binnen krijgen. 
In ieder geval: 
onder het motto 
‘Laat Ontmoeting 
op het Water niet 

IN het water vallen’ willen we wijkbewo-
ners mede in de gelegenheid stellen het 
kunstwerk haalbaar te maken. 

Bijdrage Fondsen:
Fonds Wonen met Cultuur voor Mensen
Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe
Rabobank Stimuleringsfonds
Gemeente Emmen Beeldende kunst en 
Vormgeving
Reeds toegezegde bijdrage sponsoren: 
Doornbos Makelaars Adviseurs 
Flory Asbestverwijdering
Hoornstra Aannemer mij.NV
Home en Toys Bargeres
Pedicure Praktijk Anje
Efficiënter produceren B. Mensinga
NAM
St. Katholiek Onderwijs Drenthe

Wilt ú iets bijdragen dan kan dat. Uw 
bijdrage kunt u overmaken op bankreke-
ning (ING) NL76INGB0002834253 t.a.v. 
Wijkvereniging Bargeres, o.v.v. Bargeres 
Verrast met Kunst.

Jacqueline Heringa
werkgroep ‘Bargeres verrast met Kunst’

Bargeres verrast echt met 
kunst!
Laten we het nieuwe jaar begin-
nen met goed nieuws! Het beoogde 
kunstwerk ‘Ontmoeting op het 
Water’ van kunstenaar Willem Kind 
gaat door! Maar we zijn er nog niet! 
2014 wordt een verrassend jaar!
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Infopunt
Bargeres

eén jaar infopunt 
Bargeres!
Infopunt Bargeres is alweer één jaar 
gevestigd in ‘t Brinkenhoes!
Het Infopunt is de voortzetting van de 
Wijkwinkel, die eerder in het winkel-
centrum zat, maar daar niet kon blijven 
vanwege de renovatie. 

Marga Vonk, medewerkster van het Info-
punt, vragen we naar haar beleving van 
het afgelopen jaar:
“Ik kijk met veel plezier terug. De ver-
huizing is een goede zaak geweest. De 
aanloop wordt gestaag groter. Maar ik 
zou het nog wel drukker willen hebben. Ik 
ben er namelijk voor elke vraag. Of die nu 
over de wijk gaat of over de leefomstan-
digheden van de wijkbewoner. Mijn motto 
is: ‘Ik help mensen graag met elke vraag!’.”

Infopunt gesloten in kerstvakantie
Let op: het Infopunt Bargeres is tot en 
met 12 januari gesloten. 

Infopunt Bargeres,
het knooppunt in de wijk

waar u terecht kunt 
voor al uw vragen 
op het gebied van 

wonen en zorg!

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH  Emmen

Openingstijden:
Ma. - do.:  9.00-15.00 uur 
Vrij.:  9.00-13.00 uur

Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

   

Tekeningen 
Kinderen van de 
basisscholen is 
gevraagd een teke-
ning te maken van 
het beeld dat zij 
hebben bij 
‘Ontmoeting 
op het Water’. 
De mooiste inzen-
dingen worden 
geplaatst in 
Wijknieuws. 

Deze inzending is 
van Wouter, 9 jaar, 
basisschool De 
Stroeten. Bedankt 
voor je inzending!



   

   

Afval Anders
We schreven al dat het bestuur n.a.v. 
reacties uit de wijk een brief naar het 
college heeft gestuurd waarin we onze 
bezwaren geuit hebben t.a.v. het idee om 
afval driewekelijks in te gaan zamelen met 
daarbij een derde container voor plastic. 
Op deze brief hebben we nog geen reac-
tie gehad. Area Reiniging heeft wel contact 
met ons gezocht, zoals in de vorige 
Wijknieuws gemeld, en heeft ons idee om 
een informatiebijeenkomst te organiseren 
omarmt. 
Nadat bekend werd dat Afval Anders 
waarschijnlijk een raadsmeerderheid 
krijgt, hebben we overlegd met Area over 
de te nemen stappen. Een informatie-
bijeenkomst in onze wijk zal in het voor-
jaar georganiseerd worden. Eerst moet 
er door Area een tijdsplan geschreven 
worden hoe ze Afval Anders in Emmen 
gaan invoeren.
Om u wel alvast bij te praten over Afval 
Anders, heeft Area Reiniging een artikel 
voor Wijknieuws aangeleverd. Kijk onder-
aan deze bladzijde.

SAM& verduurzamen Emmen
Onlangs is in Emmen bouwconsortium 
SAM& gestart om het aanvalsplan van 

de gemeente dat o.m. gericht is op het 
verduurzamen van de particuliere won-
ingbouw handen en voeten te geven. Het 
bestuur heeft gelobbyed om Bargeres in 
‘the picture’ te krijgen, omdat hier relatief 
veel voormalige huurwoningen zijn, die 
goedkoop gekocht zijn, waarna achter-
stallig onderhoud is ontstaan . Daardoor 
zitten deze woningen niet meer op het 
zelfde niveau als de aanpalende huurwo-
ningen en presteren ze qua energie (het) 
slecht(st).
SAM& bleek inderdaad van zins om een 
pilot in Bargeres te starten en we hebben 
gevraagd om advies te mogen geven over 
de keuze van de pilotbrink. Hierover gaan 
we met SAM& in overleg.
Wilt u meer weten over het aanvalsplan,  
google op ‘Aanvalsplan bouwen, duur-
zaamheid en jeugdwerkloosheid’.

Naoberschapsbank
In november is in Wijknieuws aandacht 
besteed aan de ontwikkelingen rondom 
de Naoberschapsbank. We komen volgend 
jaar met een plan om deze activiteit met 
eigen middelen voort te zetten, omdat ge-
meente en Sedna geen geld meer hebben.  
Wordt vervolgd.
Marlies Zeeman
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van de Bestuurstafel
Wat stond er de afgelopen maanden op de agenda van de Wijkvereniging? 
De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.

Met deze proef wilden wij onderzoeken 
of inwoners van het Eendenveld in de 
Rietlanden door middel van een ander 
inzamelsysteem het afval beter konden 
scheiden. De resultaten zijn veelbelovend: 
in de grijze container zat een kwart mind-
er restafval en er is meer dan twee keer 
zoveel plastic ingezameld. Ook het papier 
en het glas scheiden inwoners beter.

Inwoners in de proefgebieden kregen een 
container voor plastic en de inzamelfre-
quentie van grijs, groen en plastic ging 
naar eens per drie weken. Daarnaast werd 
een sorteerstraat met ondergrondse 
afvalcontainers aangelegd in het winkel-
centrum. Hier kunnen inwoners 24 uur 
per dag, 7 dagen per week afval brengen. 
Tijdens de proef is een Afvalcoach ingezet 
om inwoners te ondersteunen bij het 
scheiden van afval.

Waarom een andere inzamel-
methode?
Nu nog bestaat het restafval voor 70% uit 
grondstoffen die herbruikbaar zijn en niet 
verbrand hoeven te worden. Uit de proef 

Afval Anders is gebleken dat het restafval 
met 25 procent is afgenomen. Het afval 
wordt dus beter gescheiden. Dit komt 
door het gebruik van de extra container 
voor plastic, maar ook door het minder 
vaak inzamelen van restafval. Door beter 
te scheiden kan de afvalstoffenheffing 
omlaag en gaan minder kostbare grond-
stoffen verloren. 

Waarom een container voor plastic 
verpakkingsafval?
De derde mini-container voor plastic ver-
pakkingsafval is een succes, omdat tijdens 
de proef is gebleken dat inwoners twee 
keer zoveel plastic scheiden als voor de 
proef. Bovendien waardeerden de inwo-
ners in het proefgebied de derde con-
tainer met een 7,3. 

Pluspunt van de container is dat het 
plastic nu buiten in een bak bewaard kan 
worden. Wij horen namelijk van verschil-
lende inwoners dat zij hun plastic verpak-
kingsafval niet scheiden, omdat de plastic 
Heroes zakken scheuren, wegwaaien en/
of stinken. Bovendien nemen de zakken 

ruimte in de schuur in. Voor hen is de 
container voor plastic een reden om weer 
te beginnen met de inzameling van plastic. 

Als de derde container wordt ingevoerd 
in de gemeente, dan wordt deze niet ver-
plicht gesteld. In winkelcentra plaatsen we 
daarom ondergrondse containers voor 
onder andere plastic.

Hoe nu verder? 
De gemeente werkt aan een opdracht 
voor Area voor een gemeentebrede uitrol 
van Afval Anders. Hoe deze opdracht er 
uit gaat zien is nog niet bekend. En ook is 
nog niet bekend wanneer een uitrol gaat 
plaatsvinden. 

Mocht u vragen hebben over boven-
staande of over het scheiden van afval, 
dan is de Afvalcoach graag bereid deze 
vragen te beantwoorden. Mail de Afval-
coach! afvalcoach@areareiniging.nl  

proef afval anders
In oktober 2012 is Area Reiniging, in opdracht van de gemeente Emmen, 
gestart met de proef ‘Afval Anders’.

inloopBijeenkomsten
Vanwege de geplande aanpak van de 
Asserbrinkvijver voorjaar 2014 is er in 
november een inloop georganiseerd. De 
inloop kende een goede opkomst en grote 
betrokkenheid van bewoners.

  Inloop Asserbrinkvijver

Er staan ook werkzaamheden gepland 
bij de ingangen van de Borger-, Asser-, 
Holtinger- en Rolderbrink en langs de 
Brinkenweg. Er worden bomen gekapt en 
beplantingsvakken vervangen. Ook voor 
de presentatie van deze plannen is onlangs 
een inloopavond georganiseerd. Bewoners 
kregen tijdens deze avond een antwoord 
op hun vragen door ambtenaren van 
gemeente Emmen.
Bewoners konden hun mening geven en 
kregen te horen hoe ze een eventueel 
bezwaar konden indienen. 

Geïnteresseerden kunnen tekeningen van 
deze plannen opvragen via het Infopunt, 
infopunt@bargeres.com.



   

Toen we in het wijkteam het idee be-
spraken om in 2014 enkele Bargeressers 
in het zonnetje te zetten, noemde één van 
de teamleden meteen de naam van Mari-
anne Enninga. Ik kende Marianne alleen als 
de goedlachse pedicure die haar praktijk 
in de Ahoed heeft en was benieuwd naar 
haar verhaal. Ik zocht contact met haar en 
ze vond een interview prima!

Marianne is opgegroeid in Klazienaveen 
en kwam op haar 14e in Bargeres wonen, 
na de scheiding van haar ouders.
Kun je iets vertellen over je jeugd?
“Mijn jeugd was niet echt gemakkelijk”, 
zegt Marianne waarbij ze aangeeft dat dit 
een understatement is. “Ik ben opgegroeid 
met de opmerking ‘daar ben je te dom 
voor’. Dat bepaalde grotendeels de keuzes 
die ik in mijn jonge jaren maakte. 
Ik werd op mijn 18e moeder. Achteraf 
zie ik dat mijn eerste huwelijk een soort 
van vlucht voor me was. Na zeven jaar 
huwelijk zijn mijn eerste man en ik uit 
elkaar gegaan. 
Daarna heb ik mijn huidige man leren 
kennen, met wie ik alweer 20 jaar ge-
trouwd ben. Hij heeft wèl altijd geloof in 
mij gehad, waardoor er een wereld voor 
me open ging. Zo werd me altijd voorge-
houden, dat ik te dom was om auto te 
leren rijden. Mijn man vond dat grote 
onzin, dus ik ben alsnog voor dat roze 
papiertje gegaan.
Vroeger had ik de droom om kapster 
te worden, maar toen ik dan eindelijk 
openbloeide vond ik mezelf te oud om 
dat vak nog te leren. ‘Per ongeluk’ kwam 
ik in aanraking met het pedicurevak en ik 
ontdekte dat dit was wat ik wilde!”

Weten wat je wilt en dat dan ook bereiken! 
Hoe heb je dat aangepakt?
“Ik werkte 40 uur in de week in ploegen 
en kon het zó regelen dat ik elke dinsdag 
vrij was voor school. In 1 jaar tijd - dat 
was in 2006 - heb ik mijn basisdiploma 
gehaald en daarna ook alle aanvullende 
diploma’s.

Ik heb daarna een goed lopende 
praktijk opgebouwd waarbij ik 
bij de mensen thuis kwam. Ik was 
hier full time mee bezig.
Totdat ik ineens werd stilgezet, 
want ik kreeg dystrofie in mijn 
voet...”

Dystrofie, wel eens van gehoord, maar wat is 
het precies?
“Wat ik feitelijk heb, heet met een medi-
sche term CRPS type 1*. Mijn voet is 
gezwollen en ik kan er niet op staan. Ik 
heb veel pijn. 
Toen ik dit de eerste keer kreeg, kon 
ik niet meer werken, dus ik moest mijn 
praktijk stopzetten. Toch ben ik meteen 
op zoek gegaan naar andere mogelijk-
heden. Daarom heb ik nu sinds september 
2011 in de Ahoed een praktijk. 
Ik zal je eerlijk zeggen: ik heb de makelaar 
bijna gestalkt, zo zat ik hem op de huid 
om deze ruimte te bemachtigen! Het was 
echt onzettend belangrijk voor me om 
hier op deze centrale plek in de wijk een 
nieuwe praktijk te kunnen opbouwen. En 
het is me gelukt! Ik kan inmiddels 470 
mensen tot mijn klantenkring rekenen!”

Je adverteert in Wijknieuws, heeft dat bijge-
dragen aan het succes?
“Zeker weten! Ik moet het natuurlijk 
in de eerste plaats van mond-op-mond 
reclame hebben, maar naamsbekendheid 
via de maandelijkse advertentie sluit daar 
naadloos op aan.”

Wat is je geheim?
“Ik heb snel een klik met cliënten, want ik 
ben amicaal en laagdrempelig. Vaak ben ik 
meteen ook maatschappelijk werker, want 
mensen vertellen je veel als ze in mijn 
stoel zitten. Trouwens, ik praat zelf ook 
graag... Praten en werken kan ik tegelijk”, 
zegt Marianne lachend.

Haar vrolijke en 
open uitstraling was 
ook het eerste wat 
mij opviel bij deze 
nadere kennismaking. 
Ondanks de ellende 
die ze in haar jeugd 
heeft meegemaakt, het 
aangepraat krijgen dat 
ze niets kan: je merkt 
daar niets van terug 
als je met Marianne in 
gesprek bent.

Ook nu ze voor de vierde keer geveld is 
door dystrofie en wéér in een rolstoel 
zit, laat ze zich niet kisten:  “Ik wil niet in 
een slachtofferrol zitten. Natuurlijk heb ik 
ook mijn mindere dagen, zoals af en toe 
een huildag. Maar daarna ‘pak ik het vast 
en gooi het weg’! En dan kan ik er weer 
tegen!”

Marianne’s positieve levenshouding is geen 
trucje, dat merk je direct. Ze vertelt dat 
ze transparant zijn erg belangrijk vindt. 
“Ik ben eerlijk, ook naar mijn cliënten toe. 
Ik zeg ze de waarheid, maar altijd met 
respect. 
Ik heb een belangrijke signaleringsfunctie, 
want ik kan veel lichamelijke proble-
men aflezen van de voeten die ik onder 
ogen krijg. Dus ik waarschuw ook, want 
nierfalen, schildklierproblemen en andere 
ernstige gezondheidsproblemen kan ik 
herkennen aan de problemen met de 
voet. Ik heb hierdoor veel vertrouwen 
opgebouwd bij mijn cliënten zowel als 
bij artsen en dat geeft me enorm veel 
voldoening.”

Je bent succesvol in wat je doet, maar heb je 
ook nog een droom voor de toekomst?
“Ja, ik wil mezelf altijd nog weer verbe-
teren. Ik houd alle nieuwe snufjes bij, volg 
op internet de ontwikkelingen. 
Verder heb ik altijd veel les gegeven met 
eigen gemaakt cursusmateriaal. Ik zou 
niets liever willen dan nog eens mijn eigen 
leslocatie te hebben gecombineerd met 
een groothandel. Die droom is belangrijk 
voor me, want stel dat ik dystrofie in mijn 
handen krijg, dan kan ik geen pedicure 
meer zijn. Ik sla nu alvast mijn tentakels 
uit, zodat ik voorbereid ben op de toe-
komst! Mijn lijf krijgt me niet klein!”

Ik bedank Marianne voor dit interview dat 
duidelijk maakt dat ze met haar positieve 
levenshouding en wilskracht een prachtig 
zonnetje in de wijk is!
Marlies Zeeman

*Wie meer wil weten over dystrofie, kijk op 
www.werkendlichaam.nl. Type bij het zoekveld 
‘CRPS type 1’ in.
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Bargeres verrast met succes!
Het verhaal van Marianne Enninga.

succes!met



   

      

   

Na ruim 35 jaar voor de zorggroep 
gewerkt te hebben, nam Piet de Kroon 
in november afscheid als lid van de Raad 
van Bestuur van Zorggroep Tangenborgh. 
De Kroon vroeg bij zijn afscheid in plaats 
van cadeaus voor hemzelf een geldbedrag 
om te schenken aan het hospice Emmen 
en de stichting Vrienden van Zorggroep 
Tangenborgh.

Tijdens de kerstmarkt in De Bleerinck, 
afgelopen 
woensdag 
overhan-
digde hij 
het geld 
dat hij 
ontvan-
gen had, 
aan zijn 
opvolger 
bij Tangenborgh, bestuurslid Frank van 
der Linden. Het bedrag was 1500,- euro. 
Ditzelfde bedrag had De Kroon onlangs 
ook overhandigd aan het Hospice.

Uiteraard waren de aanwezige bestuurs-
leden van’ Vrienden van’ hier zeer blij 
mee. De stichting Vrienden van Tangen-
borgh stelt zich ten doel het verblijf van 
de bewoners zo aangenaam mogelijk te 
maken door allerhande zaken te beko-
stigen die niet door de reguliere finan-
ciering gedekt worden. Voorbeelden van 
wat ‘Vrienden van’ voor bewoners heeft 
gekocht zijn: een elektrische duofiets, een 
bewonersbus en tuinmeubilair. 

Na de overhandiging van de cheque 
kreeg De kroon van twee bewoners 
van De Bleerinck zelf ook een presentje 
overhandigd, namelijk een fles wijn met 
wijnglazen in een kistje. De glazen en het 
kistje waren beschilderd door de kun-
stenaarsgroep van De Bleerinck. Deze 
kunstenaarsgroep maakt kunst volgens 
het Kroonisme.  Het Kroonisme is een 
nieuwe stroming in de hedendaagse kunst. 
Het woord is afgeleid van Piet de Kroon 
omdat hij één van de grondleggers van 
de bijzondere visie van verpleeghuis De 
Bleerinck is. De gedachtegang van het 

Kroonisme is dat de kunstenaars als col-
lectief samenwerken zonder dat de ene 
kunstenaar belangrijker is dan de andere. 
Een wisselende groep mensen, oud en 
jong , werkt samen aan een project. De 
stijl kenmerkt zich door het gebruik van 
gerecycled materiaal, veel kleur en weinig 
beperkingen. Zonder hoge kosten, maar 
met heel veel plezier worden wekelijks 
Kroonisme kunstwerken vervaardigd in 
het atelier van De Bleerinck.

De flessen wijn en de beschilderde 
wijnglazen en kistjes zijn te koop in De 
Bleerinck net als andere door de bewon-
ers gemaakte kunst en handarbeid.

overhandiging geldcheque vrienden van tangenBorgh
Kunstenaarsgroep Bleerinck geeft kunstwerk cadeau.

Maandag 16 december hebben we 
een zeer geslaagde Kerstviering 

gehouden in het kerkelijk centrum De 
Opgang. Dit met spontane medewerking 
van het Chr. Mannenkoor “Valerius”. Na 
de kerstviering werd genoten van een 
broodmaaltijd, zeer goed verzorgd door 
onze vrijwilligers.

Op 16 januari 2014 wordt gezamen-
lijk met de BCO een nieuwjaars-

visite georganiseerd in het Brinkenhoes, 
aanvang 14.00 uur, zie bladzijde 6. U bent 
van harte welkom!
Het bestuur en alle vrijwilligers wensen u 
allen fijne kerstda-
gen en een gelukkig 
2014!

’s Middags gingen we met de groepen 1, 
2, 3 en 4 van OBS de Barg wandelend op 
weg naar de Bleerinck. Daar werden we 
hartelijk ontvangen in de grote zaal. De 
kinderen gingen in groepjes naar zes ver-
schillende afdelingen. 
Op elke afdeling werd 
er gezongen voor de 
bewoners, de lampi-
ons werden bewon-
derd en de kinderen 
kregen natuurlijk aller-
lei lekkers. Het was 
weer een heerlijke 
middag, zowel voor de 
bewoners als voor de 
kinderen! 

Na afloop kregen alle kinderen nog een 
ijsje en al zingend zijn we weer terug-
gelopen naar school, waar alle andere 
kinderen en papa’s en mama’s stonden te 
wachten. De kinderen hebben nog een 
rondje school gedaan en waren helemaal 
in de stemming voor ’s avonds! 

Team Obs de Barg

11 novemBer
is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn 
lichtje…..

De Icare Pieten trotseerden de storm op 
5 december en brachten persoonlijk de 
kalenders rond in Icare auto’s.  

Eén van de Icare Pieten van wijkteam 
Bargeres vertelt enthousiast: “De klanten 
van Icare verdienen het om eens even 
in het zonnetje gezet te worden. Vaak 
zijn de mensen alleen en wordt er geen 
Sinterklaas meer gevierd. Iedereen is zo 
verrast als er in plaats van de vertrouwde 
zorgverleners Pieten uit de Icare auto’s 

stappen! De kalenders, vergezeld van een 
mooi gedicht, worden heel erg gewaar-
deerd. Op de kalender staat een foto van 
het wijkteam waar de klant zorg van krijgt 
en ook een direct telefoonnummer, zodat 
de klanten het wijkteam altijd makkelijk 
kunnen bereiken.” Naast Pieten van wijk-
team Bargeres gingen de afgelopen dagen 
ook Pieten van andere wijkteams op pad.

Voor meer informatie over wat Icare doet 
of vragen kunt u contact opnemen met 

Icare Zorgcentrale via: 0900 88 33 (24 
uur per dag 7 dagen per week € 0,10 per 
minuut). 

icare pieten verrassen klanten met kalender
De klanten van Icare wijkteam Bargeres in Emmen zijn voor Sinterklaas ver-
rast met een mooie kalender voor 2014. 
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nieuws van 
de ZonneBloem



repair café in Bargeres!
Het derde Repair Café dat van de grond komt in Emmen, gaat van start in 
onze wijk. Vanaf 8 januari 2014 gaat een Repair Café van start in woon-wijk-
centrum Holtingerhof.
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Adverteren in 
Wijknieuws? 
Een advertentie 
kost €50,-. 
Dat is formaat 
visitekaartje. 

Meer info:  
redactie@
bargeres.com 
of bel 
06-23924960.

website + hosting = 
MansMedia.nl 

activiteitenagenda
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Nieuwjaarsreceptie BCO en Zonne-
bloem
Vergeet niet 
om 16 januari 
om 14.00 
uur naar het 
Brinkenhoes 
te komen om 
het nieuwe 
jaar te vieren!
‘Dazzwat’ zal 
voor ons zin-
gen en spelen. 
Muziek voor jong en oud, o.a liedjes van 
Jan Smit en Wals-potpourie.  
Entree 1 euro, koffie en glaasje en iets lek-

kers erbij inbegrepen.
Er valt vast van alles bij te praten!

Hartelijk welkom en tot dan!
BCO en Zonnebloem
 
BCO doet meer!
De Begeleidingscommissie Ouderen biedt 
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot half 4
gelegenheid om in het Brinkenhoes te 
bewegen met de Wii: bewegingen op het 
scherm nadoen. Mocht u dit willen be-
kijken of wilt u meedoen, kom dan langs!
Vanwege de kerstvakantie is de eerstvol-
gende keer op 7 januari.
de BCO

Vooraankondiging koorproject 2014
Vocalin Drenthe, o.lv.. dirigent Roelof 
Bosma, start binnenkort met de voorbe-
reidingen voor de uitvoering van:  THE 
ARMED MAN. Deze vredesmis, A Mass 
forPeace wordt uitgevoerd in het kader 
van april, maand van de Vrijheid in De 
Nieuwe Kolk te Assen. Behalve enkele 
solisten is er voor de uitvoering een groot 
projectkoor nodig van zo’n 100 zangers.
 Als u belangstelling heeft om mee te 
doen, kunt u zich opgeven via 
prinsessendag@gmail.com. U krijgt dan 
een informatiepakket met een inschrijffor-
mulier toegestuurd. 
Sluiting inschrijvingen: 20 januari 2014.
De repetities vinden plaats in Hoogeveen, 
Assen en Emmen. 
Meer info bij Julia Rosenbaum: 0591-
548499 jarjac@home.nl Zie ook www.
thearmedman.nl en www.karljenkins.com

Alle wijkbewoners met kapotte apparaten, 
die mogelijk nog te repareren zijn, kunnen 
wekelijks, elke woensdag, tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur terecht in de Holtingerhof. 
De reparaties worden gratis uitgevoerd. 

Voorwaarden
Er zijn wel enkele voorwaarden. Mensen 
kunnen alleen met een apparaat terecht 
dat ze zelf kunnen tillen. We repareren 
geen zware wasmachine of koelkast. Ook 
verwachten we dat de eigenaar van het 
defect object meehelpt bij het repareren. 
Als iemand dat absoluut niet kan, is een 
andere wederdienst ook goed, zoals 
opruimen of koffie schenken. Saskia 
Schnoing van de Holtingerhof:  “Het gaat 
om het samen doen en iets terug geven.”

Kapotte onderdelen
Heeft een huishoudelijk apparaat of een 
fiets een nieuw onderdeeltje nodig, dan 
moet de eigenaar dat zelf aanschaffen.  
Saskia: “Wij hebben gereedschappen, een 
rijwielrepareerplaats en ook wel wat 
onderdelen, maar natuurlijk lang niet al-
les.” In eerste instantie gaan vier technisch 
onderlegde vrijwilligers aan de slag. Het 
repareercafé aan de Holtingerbrink 62 
richt zich vooral op bewoners van de wijk 
Bargeres. 
Eén van de doelen van het Repair Café 
is om bij te dragen aan een beter milieu. 
Saskia: “Maar we willen ook mensen met 
een krappe beurs helpen. Zij hebben vaak 
geen geld om een kapot apparaat 
te vervangen.” 

Goed gereedschap
“Heeft u nog goed gereedschap wat u 
niet meer gebruikt en geschikt is voor het 
Repair Café? Dan mag u dit inleveren bij 
het Repair Café Bargeres.”
Voor informatie over het Repair Café of 
vragen kunt u mailen met: s.schnoing@
levestecare.nl 

Repair Café Bargeres is tot stand gekomen 
door samenwerking van Buurtsupport, 
Leveste Care, Promens Care, Sedna en 
Wijkvereniging Bargeres.

8 januari 
repair café Bargeres


