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Wijknieuws Bargeres nummer 5/2014 
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dinsdag 21 mei bij ons binnen zijn 
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar 
redactie@bargeres.com).
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Nog steeds ‘Bargeres doet!’
De bijeenkomst Bargeres doet! ebt nog 
steeds na in de wijk, precies zoals we het 
gehoopt hadden! Die dag, 5 maart heb ik 
het volgende benoemd: “Samen Bargeres 
doen! Vandaag met voortrekkers, dat bent 
u! Morgen met duwers. Overmorgen nemen 
de voortrekkers en de duwers de overige 
bewoners mee op sleeptouw in een wagen 
die langzaam in beweging komt. Een wagen 

die daarna in een slipstream komt en niet 
meer te stoppen is!” We zijn inmiddels 
twee maanden verder en... de wagen rolt! 
Een groep bewoners is op 5 maart in be-
weging gekomen en neemt andere bewon-
ers inmiddels mee! Er gebeurt van alles in 
de wijk. Op pagina 3 leest u meer hierover.
Als wijkvereniging volgen we dit proces 
nauwlettend, samen met andere partners 
uit het wijkteam! Wat gebeurt er alle-
maal, kunnen we het nog bijbenen? Gaat 
het lukken onze dromen te realiseren 

en hoe voorkomen we tegelijkertijd te 
hoge verwachtingen? Ontzettend boei-
end allemaal! We houden u middels Wijk-
nieuws natuurlijk op de hoogte en praten 
u maandelijks bij. 
We hopen vooral 
veel successen met
u te mogen vieren!

Marlies Zeeman

Elke deelnemende organisatie (Wijkvere-
niging, Sedna, Promens Care, Leveste Care 
en Buurtsupport) deed een woord als in-
grediënt in een grote soeppan. Termen als 
‘bewonersbetrokkenheid’, ‘gastvrijheid’ en 
‘vrijwilligers’.
Wethouder Sleeking moest als kok van 

deze woorden een eetbare soep aan elkaar 
praten, met een prachtige banner als eind-
resultaat!
Dus... wekelijks geopend: 
Eetkamer Bargeres in Holtingerhof
Elke woensdag welkom vanaf 17.00 uur. 
Gezamenlijk eten om ca. 17:30 uur.

Van te voren reserveren bij de receptie 
van Holtingerhof:  0591- 228436 of 
Holtingerhof.receptie@levestecare.nl
Reserveren kan tot 13.00 uur.
Repair Café Holtingerhof
Elke woensdag van 13.00-16.00 uur repa-
ratie van kleine elektrische apparaten.
Adres:
Holtinger-
brink 62

OFFICIËLE OPENING EETKAMER BARGERES EN REPAIR CAFÉ 
Op 16 april is in Holtingerhof zowel het Repair Café als de Eetkamer Bar-
geres offi cieel geopend door wethouder en - voor één keer - kok Sleeking. 

VAN DE REDACTIE

Samen sta je sterk!
Hoe kunnen ondernemers in Barge-
res elkaar ondersteunen?
Ben je ondernemer in of uit Bargeres? 
Ben of word je starter? Nieuwsgierig naar 
de andere 300+ bedrijven in de wijk? Op 
zaterdag 17 mei geven we het startschot 
voor Bargeres Onderneemt. Tussen 16:00 
en 18:00 uur ben je van harte welkom in ’t 
Brinkenhoes.

Kom vertellen, delen, vragen en uitwisse-
len. Wat heb jij nodig?
Doe je mee? Zie je mogelijkheden voor 
jouw bedrijf? Meld je aan bij 
bargeresonderneemt@bargeres.com.

Blijf je daarna eten van 18:00 tot ca. 20:00 
uur? Geef dit dan door op 
bargeresonderneemt@bargeres.com. 
Hiervoor vragen wij slechts een kleine 

bijdrage van €5, voor 
een lekker buffet. 
Wij hopen je graag te 
zien en te spreken.

Namens de werkgroep 
Bargeres Onderneemt,
Marcel Ederveen
Lynn Coleman
Marianne Enninga
Aag van der Zanden
Winkeliersvereniging Bargeres

OnderneemtBargeres
ONTMOETEN   /   NETWERKEN   /   ORIËNTEREN

Peter Leenhouts
Jolanda Lubberts
Jaap Bakker 



  

Het programma komt op grote posters 
op diverse plaatsen te hangen in onze wijk.  
Tijdens de activiteiten worden regelmatig 
fl yers uitgedeeld. Sommige activiteiten 
zullen nader toegelicht worden in het 
Wijknieuws en de weekbladen. 
Zaterdagmiddag 17 mei is de aftrap. Dan 
laten een aantal kunstenaars uit de wijk 
hun werk in verschillende winkels zien. De 
werkgroep Bargeres Verrast met Kunst is 
aanwezig voor informatie over het pro-
gramma en over het kunstwerk ‘Ontmoe-
ting op het Water’. Met muziek erbij zor-
gen we voor enige reuring in onze wijk. 
Elke maand zal er op de zaterdag- of 
zondagmiddag een muzikale picknick zijn. 
Is het niet heerlijk met zelf meegenomen 
lekkers en drinken te genieten aan het 
Oranjekanaal op het gras van de taluds of 
het eendenplat van mooie muziek?! Voor 
kinderen staan mooie speciale activiteiten 
genoemd. We hopen jongeren o.a. te be-
trekken bij de start van de expositie. 
Volg de actuel info ook via facebook.com/
bargeres.ontmoet! Wordt vervolgd!

Zaterdag  17 mei 
Start expositie kunst winkelcentrum 
Bargeres met muziek!   
14.00 – 16.00

Zaterdag   7 juni  
Kindertheater ‘Plots’ bij wal kanaal 
ter hoogte Kardinaal Alfrinkschool  
14.00 – 16.00

Zondag  14 juni 
Ruinerbrinksche akoestische tuinen 
carrousel    
20.00 – 24.00 

Zaterdag  21 juni  
Kinderrommelmarkt winkelcentrum
Bargeres     
10.00  – 16.00 

Zondag   29 juni 
Muzikale picknick eendenplat kanaal 
14.30  – 17.00

Zondag   13 juli  
Muzikale picknick eendenplat kanaal 
14.30 -  17.00

Zomervakantie!

Zaterdag 23 augustus 
Muzikale picknick eendenplat kanaal 
14.30 – 17.00

Zondag 14 september 
Muzikale picknick eendenplat kanaal 
14.30 – 17.00

Zaterdag 20 september 
Braderie winkelcentrum Bargeres  
  9.00 – 17.00
’s Middags stand-up comedian!

Zaterdag 27 september 
Plaatsing kunstwerk ‘Ontmoeting 
op het Water’    
vanaf 11.00

Muziekvoorstelling ‘Ode aan het kanaal’ 
20.00 – 22.30

DOOR SAMEN TE WERKEN KOM JE VERDER! 
Met enige trots kunnen wij u onderstaand programma ‘Bargeres ontmoet’ 
presenteren. Samen met andere bewoners en de winkeliersvereniging hopen 
we op een lange zomer met gezellige activiteiten. Met als klapper de Plaatsing 
eind september van ‘Ontmoeting op het Water’! 
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Via de logo’s op deze pagina kunt u zien 
wie dat zijn omdat we niemand te kort wil-
len doen. We zijn er bijna en dat hebben 
we met ons bewonersinitiatief maar mooi 
voor onze wijk voor elkaar gekregen!
Van het te behalen bedrag van € 2000,- 
onder ‘kleinere sponsoren’ is sinds het 
laatste Wijknieuws nu € 950,- binnen. Dus 
nog even stug blijven doorzetten!
Daarom blijft uw bijdrage naar eigen in-
zicht van harte welkom! Bewoners die 

ondertussen die stap hebben gezet, enorm 
bedankt!
Maak ‘Ontmoeting op het Water’ mogelijk 
door uw bijdrage over te maken op bank-
rekening NL76INGB0002834253 t.a.v. 
Wijkvereniging Bargeres, o.v.v. Bargeres 
Verrast met Kunst.

Namens de werkgroep Bargeres Verrast 
met Kunst, 
Jacqueline Heringa (contact via Infopunt 

Bargeres: 06-34496708 of infopunt@
bargeres.com, Brinkenhoes, Mantinger-
brink 140)

Kunstwerk vordert gestaag
Ondertussen werkt Willem Kind gestaag 
door aan zijn kunstwerk. Daarbij is het 
prettig dat wij zowel van het Waterschap 
Vechtstromen als van de gemeente de ver-
gunningen gekregen hebben. 
Noteer alvast zaterdag 27 september in 
uw agenda voor het grote spektakel rond-
om de Plaatsing van het kunstwerk ‘Ont-
moeting op het Water’!

WE ZIJN ER BIJNA!
Onlangs heeft de werkgroep nog enkele mooie toezeggingen van grotere  
organisaties mogen ontvangen. 

PROGRAMMA ´BARGERES ONTMOET´
Van 17 mei tot en met eind september!

Kinderen van de basisscholen is gevraagd een tekening te maken van het beeld 
dat zij hebben bij ‘Ontmoeting op het Water’. Deze inzending is van Loizz, 8 jaar, 
basisschool de Stroeten. Bedankt voor je kunstwerk!

Projectontwikkelaar
Doornbos 



  

BARGERES DOET! IN DE SLENERBRINK
4US, initiatief van bewoners van een deel van de Slenerbrink

EEN PAGINA VOL MET INITIATIEVEN DIE ZIJN ONTSTAAN NA BARGERES DOET! OP 5 MAART!

RUILBEURS VOOR SPEELGOED, BOEKEN EN (KINDER)KLEDING
30 mei inbreng spullen, 31 mei ruilbeurs in het Brinkenhoes.

Door Natasja van Dijk
Vanuit een aantal wijkbewoners, o.a. de 
dames van de Facebookgroep Ruilhandel 
Emmen Bargeres, Gea Jonker, Kim Jonk-
er en Damay Jonker, ontstond het idee 
om een ruilbeurs te organiseren. Met als 
achterliggende gedachte op den duur een 
meer permanente plek te vinden als vaste 
standplaats.
Er zijn veel mensen met een kleine beurs 
voor wie het een uitkomst kan zijn eens 
iets ‘nieuws’ aan te schaffen en voor de 
meer millieubewusten onder ons geeft dit 
gelegenheid om spullen een tweede leven 
te geven.
Op zaterdag 31 mei vindt de eerste editie 

van de ruilbeurs plaats in het Brinkenhoes, 
van 11 uur ’s morgens tot 3 uur ’s middags. 

Op de dag ervoor, vrijdag 30 mei, 
tussen 1 en 4 uur ’s middags kunnen 
er al spullen ingebracht worden. Dit 
heeft onze voorkeur omdat we dan al vast 
dingen op een leuke manier kunnen uitstal-
len. Maar ook op de zaterdag kan je spullen 
inbrengen, natuurlijk. 
Als je spullen van grotere waarde hebt 
waarvoor je iets van gelijke waarde terug 
zou willen, kun je overwegen die niet mee 
te nemen omdat we zo’n ruil niet kunnen 
garanderen.
Voor ieder item dat je inbrengt, ontvang je 

een muntje waar-
voor je een ander 
artikel kunt uit-
zoeken. 
Het is de eerste 
keer dat we dit or-
ganiseren, dus het 
is nog even zoeken 
naar wat en hoe pre-
cies het beste werkt.  

Aan de kinders wordt ook gedacht, 
voor hen zullen er activiteiten georgani-
seerd worden. Voor deze activiteiten en 
het helpen op de beurs zoeken we nog 
vrijwilligers! Wil je meehelpen, stuur dan 
een mailtje naar bargeresdoet@bargeres.
com. 

Op www.facebook.com/bargeresverrast 
worden berichten geplaatst over project-
en voor de wijk, zoals bijeenkomsten van 
de verschillende themagroepen die voort-
vloeiden uit Bargeres doet!. Ook activitei-
ten die worden georganiseerd, zoals de 
ruilbeurs op 31 mei, worden hier vermeld. 
Er is op Facebook ook ‘Ruilhandel Em-
men Bargeres’ waar mensen spulletjes 
met elkaar ruilen, de dames van deze Fa-
cebookgroep zijn initiatiefneemsters van 
bovengenoemde ruilbeurs. 

Op www.facebook.com/bargeresbericht 
worden met name nieuwtjes en weetjes 
uit en voor de wijk geplaatst.
Ook de winkeliersvereniging heeft er een 
facebookpagina: /winkelcentrumbargeres
Verder /bargeres.ontmoet voor het kunst 
en cultuurprogramma deze zomer.
Brinken met een eigen pagina:
www.facebook.nl/slenerbrink-emmen 
www.facebook.com/feestboek.ruinerbrink 
Andere brinken met een pagina kunnen 
zich melden bij /bargeresbericht. 

Ben je ZZP’er / kleine ondernemer en wil 
je je website / pagina in de kijker zetten, 
meld je dan op www.facebook.com/
bargeresbericht die als een overview moet 
gaan fungeren voor activiteiten op allerlei 
niveau in onze wijk. 
Heb je geen Facebook? Mail dan naar 
bargeresbericht@outlook.com en ik ver-
meld je website op Facebook!

BARGERES OP FACEBOOK
Op 5 maart is onder de noemer ‘Bargeres doet!’ een bijeenkomst georgani-
seerd waarin is nagedacht over verbeteringen van de wijk. Er zijn inmiddels 
heel wat initiatieven opgepakt en in ontwikkeling. Ook op Facebook zijn we 
fl ink actief!         Door Natasja van Dijk

Een aantal bewoners aan de Slenerbrink 
heeft het initiatief genomen om uitvoering 
te geven aan ‘Groen en grijs’ van ‘Bargeres 
doet!’. Onder de naam 4US, ofwel Stukje 
Slenerbrink Stukje Uiterlijk Schoner, heb-
ben een aantal bewoners de koppen bij 
elkaar gestoken. Als gevolg hiervan zullen 
de bewoners op het gedeelte Slenerbrink 
176-186 en 145-155 de brink op 3 en 31 
mei gaan schoonmaken en de groenvoor-
ziening bijwerken. De speelvelden gren-
zend aan deze woningen worden eveneens 
aangepakt. Ook zal er overleg worden ge-

zocht met de gemeente 
om een aantal zaken aan 
te pakken. Doel van deze actie is om dit 
deel van de Slenerbrink in de toekomst 
schoon en aantrekkelijk te houden voor 
de bewoners en spelende kinderen. De 
groep bewoners heeft er bewust voor 
gekozen met een beperkte groep een be-
perkt gebied aan te pakken. Als dit een suc-
ces wordt zal uitbreiding op beide fronten 
tot de mogelijkheden gaan behoren. We 
houden u op de hoogte van de vorderin-
gen van 4US.

Martin Heerspink, 
info@samen-binden.nl, Slenerbrink 176
Marcel Ederveen, 
m.ederveen1@kpnplanet.nl, Slenerbrink  
180

Deel uw acties en succesen!
Bent u ook met medebewoners actief in 
(een deel van) uw brink? Laat het de wijk 
weten via bargeresdoet@bargeres.com.
Tevens zoeken we nog vrijwilligers voor de 
wijkoverstijgende groep ‘Groen en grijs’. 
Aanmelding via bargeresdoet@bargeres.
com

Door Natasja van Dijk
Eerder deze maand was er een eerste bij-
eenkomst.Hieruit zijn een paar ideeën ge-
komen waar nu aan wordt gewerkt. 
Een wijkhuiskamer: 4 personen gaan hier-
mee aan de slag: rondkijken en -vragen 
waar een leuke ruimte beschikbaar is om 
er een gezellige sfeer te kunnen creëren. 

Een buurtwacht: 2 personen gaan op een 
avond eens rondlopen in de wijk om te 
zien waar er extra aandacht gewenst is 
voor -het gevoel van- veiligheid.
Eenzaamheid: ons kwam ter ore dat er in 
de Deverbrink bewoners zijn, met name 
de wat oudere, die zich geregeld alleen of 
eenzaam voelen. Hiervoor kwamen een 

aantal ideeën voorbij, richting een diner-
carrouse en wandelen met bewoners. 
Leven van een klein budget: 2 dames gaan 
hierover een avond organiseren met tips 
om bijv. goedkoper boodschappen te doen 
en welke potjes er zijn voor minima bij de 
gemeente. 
Mocht je na het lezen van dit artikel de 
lentekriebels krijgen en zin om mee toe 
doen, dat kan! Mail naar bargeresdoet@
bargeres.com.  Alle hulp is welkom! 

THEMAGROEP SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK
Nog geen twee maanden bezig en al heel wat beweging in onze wijk! Vanuit 
Bargeres doet! is ook de themagroep ‘Sociaal en maatschappelijk’ ontstaan.

       Zomerkleding 
       heeft de voorkeur!
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BARGERES VERRAST 
MET SUCCES!
In 2014 zetten we Bargeressers in het 
zonnetje, die succesvol zijn. Niet 
maatschappelijk succesvol in de zin 
van een topbaan met een grote auto, 
maar succesvol in de manier waarop 
deze bewoners omgaan met de hob-
bels in hun leven. 

succes!
met

succes!
met

Door Marlies Zeeman

Mensen met een beperking. Niet altijd 
zichtbaar, bij sommige mensen duidelijk 
wel. Zoals bij Aly Muller (54).
Aly woont in woonvorm Emmen van de 
Noorderbrug, gevestigd aan de Mantinger-
brink.  Als ik bij haar op bezoek ga, is haar 
huisje net weer op orde na een interne 
verbouwing. Een mooi nieuw behangetje 
siert de woonkamer, waar o.m. een zitbank 
en stoel het een huiselijke sfeer geven.  
Terwijl ik ga zitten, realiseer ik me dat Aly 
nooit op zo’n bank zal zitten. Deze meu-
bels zijn alleen bestemd voor visite... Aly is 
namelijk volledig afhankelijk van haar rol-
stoel, waar ze in ligt.

Kun je iets vertellen over de reden waarom je 
in een rolstoel moet liggen?
“Ik heb een aangeboren afwijking, een 
zeldzame ziekte die FOP (Fibrodysplasia 
ossifi cans progressiva) heet. Het betekent 
dat de spieren verstijven door verkalking. 
Het is zeer zeldzaam, in Nederland zijn er 
ongeveer 15 patiënten.
De verkalking gaat in fasen. Een uitbar-
sting heet een ‘fl are up’. Dan heb ik veel 
pijn en treedt er een verslechtering in mijn 
lichaam plaats. De eerste keer dat verstij-
ving bij mij plaats vond, was ik 4 jaar. Mijn 
arm ging krom staan. Toen ik 8 was, werd 
mijn linkerbeen stijf. 
De ziekte is helaas niet te remmen. Er 

wordt wel onderzoek naar gedaan. Pijnbe-
strijding tijdens een terugval is het enige 
dat mogelijk is.”

Heb je in je schooltijd veel hinder gehad van 
je handicap?
“Ik heb na de basisschool 4 jaar Mavo 
gedaan, maar geen diploma behaald, om-
dat ik langzamerhand steeds meer lesuitval 
kreeg. Ik heb nog wel 4 jaar gewerkt, in het 
Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen. Daar 
heb ik in de administratie gewerkt. Ook 
heb ik nog leren autorijden, ookal wist ik 
dat dit een afl opende zaak zou zijn.
Ik heb tot aan mijn verhuizing naar de 
woonvorm, 18 jaar geleden,  altijd bij mijn 
ouders thuis in Nieuwlande gewoond. Mijn 
moeder was reumapatiënt, maar ze bleef  
altijd positief: “Het kan altijd nog erger”, zei 
ze. Haar motto was en de mijne is: “Maak 
er wat van!””

Merk je dat zo’n positieve levenshouding in je 
voordeel werkt?
“Jazeker! Iemand zei eens tegen me: “Als 
ik jou zie, wil ik nooit meer lachen.” Dat 
vond ik heel erg. Wat ik kan nog zóveel! 
Het helpt je ook in je omgeving niet als je 
altijd klaagt!”

Sinds een jaar ongeveer maak je deel uit van 
het wijkteam Bargeres van Emmen Revisited. 
Kun je daar wat meer over vertellen?
“Ik vind het heel leuk om mee te doen aan 
het wijkteam, ik kom veel over de wijk te 
weten. Het is wel heel veel informatie dat 
ik tijdens die vergaderingen krijg. Dat vind 
ik soms wel lastig.”

Jij hebt ook te maken met de bezuinigingen op 
de dagbesteding. Hoe merk je dat?
“Ik ging naar dagbesteding in Emmerhout, 
dat kan nu niet meer. In Rietlanden kan 
ik nu terecht, maar daar zijn veel mensen

met hersenletsel en daar pas ik niet zo 
goed tussen. We zijn op zoek naar wat an-
ders. Dat heb ik deels al gevonden door 
met kinderen van Cbs Het Palet te lezen. 
Dat doe ik elke maandagmiddag. Het voor-
lezen in groep 1 vind ik het allerleukste!
De kinderen noemen me gewoon ‘juf Aly’! 
Ik heb ook samen met de juffen van de 
onderbouw mijn verjaardag gevierd. Dat 
was erg leuk.”

Het lijkt me niet verkeerd dat jullie nu meer de 
wijk in moeten voor dagbesteding. Wat vind jij?
“Bewoners in de wijk kijken soms wat 
negatief tegen ons aan, want men kent ons 
niet. Dus het is goed dat we meer zichtbaar 
worden in de wijk. Ik merk het via mijn 
inzet op school: het contact met de wijk is 
nu veel gemakkelijker voor me! Dat maakt 
mijn leven leuker en afwisselender!”

Meer info:
www.fopstichting.nl  www.noorderbrug.nl

Bij de foto’s (v.a. linksboven met de klok mee):
- Aly kan haar rolstoel helemaal rechtop 
 zetten voor het besturen van haar lap-
 top. Deze stand kan ze ongeveer een half 
 uur volhouden.
- Lezen met basisschoolleerlingen van  Cbs Het 
 Palet. 
-  Deelname aan het wijkteam Bargeres.
-  Lekker in het zonnetje.



   

  U weet het: 6 mei a.s. gaan we naar de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest.

Op dit moment zijn er nog enige plaatsen 
vrij in de bus, dus als u nog meewilt: pak 
de telefoon, draai nr. 615769 en geef u per 
omgaande op, het kán nog net!
De kosten zijn € 35,- p.p.

Heeft u al zonnepitten gezaaid? Zo 
nee, deze zijn gratis af te halen in ’t 

Brinkenhoes. U weet het de bekers / bloe-
men staan weer te wachten!

Elke woensdagmorgen kunt  u weer 
terecht  op de Jeu de Boulebaan bij 

de Holtingerhof van 10 tot 12 uur.
Speelballen zijn gratis verkrijgbaar bij de 
balie van de Holtingerhof. Kom en doe 
sportief mee! Van harte welkom!

Het bestuur
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NIEUWS VAN 
DE ZONNEBLOEM

Bewonersbetrokkenheid stimuleren
In maart schreven we over coördinator-
uren die we willen gaan inzetten om op 
professionele wijze bewonersbetrokken-
heid in de wijk te stimuleren. Het gaat 
daarbij met name om het gedachtegoed 
van de Naoberschapsbank en Buren voor 
Buren te vervlechten in een nieuwe opzet. 
Het bestuur laat het bedenken van een 

nieuwe opzet over aan iemand die vaker 
met dit bijltje heeft gehakt. Peter Leen-
houts (ZZP-er èn bewoner van de wijk) 
is aangetrokken als kwartiermaker voor 
maximaal 7 uur per week. Hij schat drie 
maanden de tijd nodig te hebben om met 
een plan te komen. 
Het eerste tussentijdse gesprek dat we 
met hem hebben gehad, was veelbelovend! 

B&W bezoek uitgesteld
Burgermeester Bijl wilde in mei langsko-
men voor het jaarlijkse bezoek, maar dat 

hebben we uitgesteld totdat een nieuw 
college goed is ingewerkt. In het najaar is 
er bovendien meer te vertellen over de 
ontwikkelingen rondom bewonersbetrok-
kenheid!            

Werkgroepen Bargeres doet!
Met ons kleine bestuur doen we ons 
best om ons met de ontwikkelingen n.a.v. 
Bargeres doet! te verbinden. Daarom pro-
beert per initiatief tenminste één bestuurs-
lid mee te doen c.q. het initiatief te volgen.        
Marlies Zeeman

     

Met groot enthousiasme en creativiteit is 
er geld ingezameld voor dit goede doel. 
Kinderen die…
• fl essen inzamelden, hele zakken vol,
• cupcakes en knieperties bakten,
• mutsen, armbandjes en sjaals breiden en 
 haakten,
• speelgoed meenamen voor de ruilmarkt
• en levensmiddelen meenamen.
Eén van de hoogtepunten was op dinsdag
de ruilmarkt. De school leek wel een 
speelgoedwinkel. Wat waren de kinderen 
blij met hun nieuwe schatten!
De actieweek is feestelijk afgesloten in 
de grote schoolzaal. De voorzitter van de 

voedselbank, meneer Timmerman, nam de 
cheque van de kinderen in ontvangst met 
de opbrengst van € 1282,00. 
De Boni  heeft tijdens de actieweken een 
bus naast de fl essenautomaat gehangen 
waar klanten hun emballagebon in konden 
doen. De heren Zwiers en Moes van de 
Boni overhandigden meneer Timmerman 
de opbrengst in de vorm van een cheque 
t.w.v. € 253,85.
Bij elkaar opgeteld gaf dat de fantastische 
opbrengst van  € 1535,85 !!!
Meneer Timmerman was diep onder de 
indruk van de opbrengst, maar ook van de 
inzet en betrokkenheid van de kinderen bij 

deze actie. Hij bedankte iedereen namens 
de mensen van de voedselbank en hoopte 
dat andere scholen dit voorbeeld zouden 
volgen.
Als afsluiting zongen we uit volle borst het 
voedselbanklied.
In de klassen werden de kinderen nog 
getrakteerd door de Boni, op een ijsje en 
een zakje lekkers, waarvoor onze hartelij-
ke dank.
Inmiddels zijn de levensmiddelen opge-
haald, in totaal waren het maar liefst 38 
dozen vol, geweldig!

We willen iedereen die heeft geholpen om 
deze actie tot een succes te maken heel 
hartelijk danken!
Team CBS Het Palet

Kunstroute ook in 
Holtingerhof
Jawik Krudde, bewoner van 
onze wijk,  heeft zijn kunst-
werk geposeerd in Woon-
wijkcentrum de Holtinger-
hof tijdens de Kunstroute in 
Emmen op zaterdag 12 en 
zondag 13 april jl. 
Ca. 150 bezoekers kwamen 
het ‘levende / bewegende’ 
kunstwerk bewonderen.

Papiercontainer
De papiercontainer van st. Bejaardenkring 
Bargeres staat sinds 14 april bij de sporthal 
aan de Calthornerbrink. 
Let op: de papiercontainer staat er van 
maandag tot  vrijdag 12.00 uur. Op za-
terdagen staat deze container er dus niet 
meer! Zet alstublieft geen papier buiten de 
container of op de parkeerplaats! 
Bedankt voor al uw papier, onze stichting 
is er blij mee! 

Namens het bestuur,
André de Jong

KORT NIEUWS

CBS HET PALET IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Twee weken lang hebben de kinderen van Cbs Het Palet actie gevoerd voor 
de voedselbank.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Wat stond er de afgelopen maanden 
op de agenda van de Wijkvereniging? 
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ACTIVITEITENAGENDA
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.

Kinderworkshop
Zaterdag 10 mei is 
er weer een kinder-
workshop! 
Maak dan je eigen moederdag-cadeau bij 
Bloem&Zo.  Geef je op in de winkel.
Kosten €6.00 per kind, leeftijd vanaf 4 jaar.

Praktijk NatuurlijkBewust 
Borgerbrink 100
13 mei Workshop 
Healing Arts Lichtremedies
10:00-11:30 / 14:00-15:30 / 19:30 – 21:00
Kennismaking met een prachtige lichte 
vorm van zelfheling. Enkele thema´s: 
gronden, voelen, liefde, verhogen van trill-
ing, straling, innerlijk kind, levensenergie, 
enz. 
Kosten: vrije donatie
Aanmelding: telefonisch 06-20852259 
of info@praktijknatuurlijkbewust.nl 
Opgave van naam, telefoonnummer en 
dagdeel van deelname. Meer info op de 
website www.praktijknatuurlijkbewust.nl 

19 mei Open Dag: 10:00-12:00 en 13:30-
16:00 uur
Loop vrijblijvend binnen om een kijkje te 
nemen en vragen te stellen over onder-
werpen op het gebied van Natuurge-
neeskunde en Bewustwording of over de 
specifi eke behandelmethoden van Natuur-
lijkBewust. Een mooie gelegenheid om te 
weten te komen wat deze vormen van 
Complementaire Geneeskunde voor u 
kunnen betekenen. 

Uitnodiging voorjaarslunch BCO
Op donderdag 22 mei van 12.00-14.00 
uur houden we weer onze voorjaarslunch 
in het Brinkenhoes. Heerlijke gerechten 
komen voorbij: soep, salades, broodjes, etc. 
en daarbij natuurlijk jullie spontane verha-
len met elkaar!
De prijs kunnen we op 5 euro houden. U 
koopt een kaartje  (voor 15 mei)  bij het 
Infopunt (Marga Vonk) aan de balie in het 
Brinkenhoes.
Eet smakelijk!
De Begeleidings Commissie Ouderen

Adverteren in 
Wijknieuws? 
Een adver-
tentie kost 
€50,-.  Dat 
is formaat 
visitekaartje. 
Meer info:  
redactie@
bargeres.com 
of bel 06-
23924960.

Hallo, mijn naam is Judith Groen. Sinds kort 
ben ik een eigen autorijschool in Bargeres 
gestart.
Wat ik zo leuk vind aan het rij-instructrice 
zijn is het werken met jongeren en ze 
van het begin af aan te begeleiden en te 
coachen naar veelzijdige, zelfverzekerde en 
vooral veilige chauffeurs.
De lessen worden op een ontspannen 
manier gegeven met een gezonde dosis 
humor. Iedere les wordt er iets nieuws 
aangeleerd zodat voertuigbeheersing en 
verkeersinzicht snel duidelijk worden voor 
de leerling met als doel het goed afronden 
van het rij-examen.
Aan het einde van de les nemen we even 
de tijd voor feedback door de les te be-
spreken. De mening en de gevoelens van 
de leerling vind ik persoonlijk heel belang-
rijk. Uiteindelijk werken we samen naar 
het rij-examen toe: als de leerling slaagt, 

dan ben ik ook geslaagd!
Lesgeven aan buitenlandse vrouwen of 
mensen die nog niet goed Nederlands 
kunnen spreken, vind ik ook leuk: voor hen 
toe-gankelijk zijn en ze vertrouwen geven.
Tegenwoordig wordt het zeer op prijs 
gesteld als je een rijbewijs hebt als je ergens 
solliciteert. Men gaat er bijna al vanuit dat 
iedereen een rijbewijs heeft. Mede vanuit 
dit oogpunt probeer ik mijn rijlessen voor 
iedereen betaalbaar te maken. Autorijden 
moet voor iedereen betaalbaar zijn.
Lessen kunnen op iedere dag van de week 
worden gevolgd, ook ‘s avonds en in het 
weekend.
 
Voor meer informatie ben ik telefonisch 
bereikbaar op : 06-53764379
www.autorijschooljgroen.nl
Facebook en Twitter
email: info@autorijschooljgroen.nl

ONDERNEMERS IN DE WIJK
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onder-
steunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.

Speciale actie voor inwoners van 
Bargeres voor de maand mei:
De eerste 10 lessen (60 minuten 
per les) + theorieboek (t.w.v. 
€ 24,50) voor  € 300,-.

website 
                               +    

hosting 
                               = 

MansMedia.nl 


