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Wijkvereniging op Hyves

Goed gevuld
Tot op heden lukt het ons prima om
Wijknieuws elke maand gevuld te krijgen,
wat zeker ook gevolg is van reacties die
we uit de wijk krijgen en die we meenemen in Wijknieuws. Zo begint dit krantje
echt een doorgeefluik van bewoners naar
bewoners te worden! Goede ontwikkeling, blijf vooral reageren!
We hebben overigens nog steeds vacatures voor daadkrachtige bestuursleden.
Overwin uw schroom en meld u aan!

Als Wijkvereniging willen we graag m.b.v.
internet ons netwerk uitbreiden en op
die manier gemakkelijk in contact komen
met bewoners. Eén middel daartoe is
Hyves.We hebben een eigen Wijkvereniging-hyve aangemaakt: bargeresemmen.hyves.nl. Meld u even aan, zodat
deze Hyve een beetje succesvol kan worden...

Waanderveld = Bargeres?!
Sinds vorige maand wordt Wijknieuws
ook verspreid in het Waanderveld. Een

gedeelte van dat industriegebied is ingericht voor wonen-en-werken. Om dit
gebied ook bij een Erkende Overleg
Partner onder te laten brengen, is van
hogerhand besloten dat het Waanderveld
bij Bargeres hoort...
Trouwens, een bijzondere locatie daar: er
zijn meerdere kunstzinnige bedrijven
gevestigd, waarvan een aantal zich samen
het KunstKwartier noemen.Werk van
deze kunstenaars is momenteel te zien in
CBK Emmen en bij CQ. Meer hierover
op de Activiteitenagenda op de achterkant van Wijknieuws.
MZ

NOABERSCHAP

OP HERHALING
Het stukje over Noaberschap in de vorige editie van Wijknieuws (met de
conclusie: verplaats je eens wat vaker in de huid van een ander, dan komt
'buur'nhulp' vanzelf op gang!), bracht de vingers van sommige bewoners op
een goede manier in beweging.
Een aantal mails kwam binnen, ondermeer
over ergernis nummer 1: hondenpoep!
Nu zullen vele bewoners helaas ervaringsdeskundige zijn op dit gebied. Een
kwestie van fatsoenlijk gedrag om de uitwerpselen van je trouwe viervoeter niet
te laten voor waar ze liggen, maar een
schepje met zakje mee te nemen!
Getuige een reactie van een inwoner uit
Enschede in 'Miniman' (Dagblad van het
Noorden), is het gedrag van hondenbezitters in die stad wèl op een acceptabel fatsoensniveau, want hij schrok zich een

hoedje toen hij in onze gemeente kwam
recreëren ("Eén keer, maar nooit weer",
voegde hij er aan toe…).
Heeft u haalbare tips om deze ergernis
aan te pakken? We horen het graag!
Een andere lezer reageert ook graag op
het stukje 'Noaberschap' en de klaagzang
over het schoonhouden van de stoep tijdens de sneeuwbuien.Tevens zal hij daarna een doorkijk geven naar de reden
waarom er wel in de brinken 'eendrachtgevoel' is, maar niet in de gehele wijk.
Allereerst de sneeuw: lezer heeft zelf
ieder moment als er (teveel) sneeuw lag
zijn stoep schoongemaakt. En ook die van
de buren links en rechts. Dat deden zijn
buren soms ook andersom. En dat
schoonmaken deed hij niet omdat de
bewoners van de Rolderbrink hun hond
dan beter in de Ruinerbrink konden uitlaten (wat ze gewoonlijk vrij ruimhartig

doen), maar voor de wat oudere wandelaars onder ons. Dit ‘noaberschapsgebaar'
werd echter niet in dank afgenomen door
de jongelui, die niet meer langs zijn voordeur konden met de slee. Althans, lezer
neemt aan dat het jongelui waren, die zijn
ramen met sneeuwballen bekogelden
zodra hij sneeuw geruimd had en grote
bergen sneeuw als een soort sneeuwpoppen bij zijn voordeur neerlegden. Aan
'noaberschap' zitten kanten, die we met
z'n allen dienen te bedrijven. Jong en oud.
Zijn advies hierbij is:"Kijk niet of je buurman of iemand anders een goede buur of
wijkbewoner is, maar ga bij jezelf na of je
zelf wel een goede buur bent!"
We wonen in een wijk
waar (gelukkig) veel
variatie aanwezig. Er
wonen veel verschillende soorten
mensen, zoals
veel gezinnen met
kinderen.
Ouderen,
alleen

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 24, 7812 RV Emmen
Tel. 64 84 11 / Fax 64 83 55
E-mail: wvbargeres@hetnet.nl
Centraal meldpunt klachten: 685212
Openingstijden:
Ma. t/m wo.: 9.00 - 13.00 uur
Do t/m vrij.: 9.00 - 12.00 uur

Wijknieuws digitaal
Wilt uw Wijknieuws Bargeres als eerste
ontvangen per e-mail? Geef uw
e-mailadres door via wvbargeres @hetnet.nl!
Redactie:Wijkvereniging Bargeres
Eindredactie: Marlies Zeeman
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 5/2010
verschijnt op 1 april.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 21 april bij ons binnen zijn
(brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

staanden.Werkende en niet-werkende, et
cetera. Lezer zelf bevalt dat prima: hoe
meer verschillen hoe beter, zo zit de
wereld nou eenmaal in elkaar. Maar hoe
bevalt dit de anderen? In hoeverre zijn we
tolerant in het accepteren van elkaars
verschillen? Hoe tolerant zijn onze kinderen? Hoe voeden we onze kinderen op?
Het probleem in onze wijk is niet anders
dan in de rest van de wereld. Als er iets
verbeterd moet worden, praten we er
het liefst over hoe iemand anders dat kan
doen. Meestal ligt het probleem van onze
boos- of geïrriteerdheid bij de ander en
niet bij onszelf.
Hoe dit te veranderen of te verbeteren

weet lezer niet zo goed. Misschien door
zelf naar de voorjaarlunch van BCO te
gaan. Of de Fancy fair die de basisschool
organiseert. Of zich op te geven voor de
Zonnebloem. Hij denkt er over na…

W I J K F E S T I VA L 2 0 1 0
' H E T F E E S T VA N D E O N T M O E T I N G '
Dat Bargeres op 26 juni weer zal schudden, moge inmiddels duidelijk zijn!
We hopen op een indrukwekkend ‘feest van de ontmoeting’.
Indrukwekkend in die zin, dat de vele
indrukken die u zult opdoen, een positieve impact mogen hebben op de onderlinge contacten in de wijk. Maar ook dat u
onder de inruk mag raken van wat we als
wijk allemaal in huis hebben!
Momenteel wordt de centrale groenstrook opnieuw ingericht. Dit betekent
ondermeer dat er
gras ingezaaid
wordt.Voor het
Wijkfestival
heeft dit directe
gevolgen, want
niet alle grasvelden
zullen bruikbaar zijn.We zien
dit als organisatie niet als

bedreiging, maar als kans om anders uit te
pakken dan andere jaren! De creatieve
denktank ging in ieder geval direct op
volle toeren draaien, bij het horen van dit
nieuws!
Wat u kunt verwachten? In ieder geval
een afwisselend programma met een mix
voor jong tot oud en alles daar tussen in.
De activiteiten vinden plaats binnen de

B IJPRATEN

OVER HET WINKELCENTR UM
Zoals in vorig Wijknieuws gemeld, zijn er financiële afspraken gemaakt door
de betrokken partijen (gemeente, projectontwikkelaar en corporaties).
Inmiddels komen er bewoners met vragen over hoe het er straks uit komt
te zien en wat de consequenties zijn voor hun directe woonomgeving.
Dhr.Thijs Klompmaker is namens
plan wordt een bestemmingsplan opgegemeente Emmen verantwoordelijk voor
steld. De realisatie van deze stukken zal
dit project. Hij laat weten dat het college
nog de enige voorbereidingstijd vragen.
van B&W in februari heeft besloten om
Buurtbewoners en belangstellenden zulaan de gemeenteraad voor te stellen om
len op basis van het stedenbouwkundig
geld te reserveren voor de ontwikkeling
plan worden geïnformeerd over de planvan het winkelcentrum in Bargeres. Naar
nen.Tijdens de bestemmingsplanproceduverwachting wordt dit voorstel in de
re worden zij in de gelegenheid om op
raadsvergadering van 29 april 2010
het plan te reageren. Pas nadat het
behandeld. Het geld is pas beschikbaar
bestemmingsplan is vastgesteld kan wornadat de gemeenteraad daarover heeft
den gestart met de bouw van het winkelbesloten.
centrum.
Als de gemeenteraad instemt met het
voorstel zullen de betrokken partijen een
stedenbouwkundig plan opstellen voor
het winkelcentrum en op basis van dit

Concrete vragen kunnen dus momenteel
nog niet beantwoord worden. Dat zal pas
gebeuren als het stedenbouwkundig plan
gereed is.
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Afvalcontainers Deverbrink
Er bereiken ons klachten over de afvalcontainers in de Deverbrink. Deze containers worden vaak al 1,5 dag voordat ze
door Area geledigd worden langs de kant
van de weg geplaatst en het komt vaak
voor dat ze dan pas de daaropvolgende
dag worden teruggezet bij de woningen.
Dit zorgt ervoor dat de toch al smalle
Deverbrink moeilijk begaanbaar is.
Hierbij vragen we medewerking van de
bewoners aan de Deverbrink om uw containers op het juiste tijdstip aan straat te
zetten, zodat verkeersdeelnemers geen
hinder ondervinden, zodat de veiligheid
gewaarborgd blijft.
onderwerpen cultuur, beweging en wijkkasbah.We zijn dan ook op zoek naar
mensen die mee willen doen aan initiatieven op het gebied van muziek, dans en
schilderen, dit m.b.v. professionals uit de
wijk. Ook ZZP’ers die graag hun eenmansbedrijf (interactief) willen presenteren op de kasbah, roepen we op zich aan
te melden.
Wilt u verder iets van uw cultuur delen
met andere bewoners, dan kan dat. Ook
als u mee wilt denken, mee wilt organiseren of iets doen op de dag zelf of meer
wilt weten, kunt u mailen naar opschudding@gmail.com of even binnenlopen bij het SKW Bargeres in
het Brinkenhoes,
Sedna aan de
Balingerbrink of
de Wijkwinkel
aan de Alerderbrink.

ICARE
TERUG IN
DE WIJK
Icare Thuiszorg neemt binnenkort betrekking in het pand aan de Balingerbrink 239
(waar Sedna zat). Sedna is verhuisd naar
het pand ernaast. De wijkverpleegkundigen komen dus weer centraal in de wijk
te zitten. Intensievere contacten in de
wijk met Sedna; dichtbij de AHOED in
de Mantingerbrink; mogelijkheid voor de
mensen uit de wijk om binnen te lopen;
consultatiebureau voor senioren (in
samenwerking met Achmea) dat van start
gaat in de Bargeres... Kortom: alleen maar
positieve ontwikkelingen, juist op wijkniveau!
Volgende maand wordt u nog uitgebreider geïnformeerd door Icare Thuiszorg.

Reconstructietekening Nieuw-Amsterdamsestraat

AFSLUITING
N I E U W- A M S T E R D A M S E S T R A AT
Maandag 1 maart zou het gebeuren: de Nieuw-Amsterdamsestraat dicht
voor zo'n 9 maanden om daar het nieuwe NS Station Delftlanden te laten
verrijzen.
Als Wijkvereniging kregen we een uitnodiging om aanwezig te zijn bij het symbolisch afsluiten van de weg. De bijeenkomst
zou beginnen met een gezamenlijk ontbijt
om 7.30 uur in informatiecentrum Delftlanden. Daarna zou om 8.00 uur de symbolische afsluiting plaatsvinden door dhr.
Holman, wethouder gemeente Emmen en
dhr. de Vries, regiodirecteur ProRail.
We besloten met een delegatie hier heen
te gaan, omdat het toch om verplaatsing
van 'ons' station Bargeres gaat. Helaas
bleken we de enige 'bewonersvertegenwoordigers' te zijn, want andere uitgenodigde buurt- en wijkverenigingen (de
Rietlanden, Parc Sandur, Loeksham en,
Noordbarge) lieten verstek gaan.
Te midden van alle 'bobo's' aten we ons
broodje en na een woordje van dhr.
Holman en de Vries, kroop ieder weer in
zijn/haar autootje om die vervolgens in
de berm van de Nieuw-Amsterdamsestraat te parkeren. Daarna volgde de symbolische afsluiting, wat met recht symbolisch genoemd mocht worden, omdat de
straat inmiddels al afgesloten was.
Voortvarende wegwerkers waren al
begonnen met het verwijderen van de
toplaag van het wegdek. De twee hoge
heren verkleedden zich voor de gelegenheid door werkhandschoenen, -vesten en

-helmen aan te trekken c.q. op te zetten
en met 'veel gevoel voor toneelspel' versleepten zij twee afzethekken naar het
midden van de weg.Vervolgens mochten
de twee bestuurders ook nog een grote
wegwerkmachine besturen. Zo’n grote
jongen, die de toplaag van het asvalt eraf
schraapt en vervolgens het grind in een
vrachtwagen werpt.
Dit was het einde van het hele gebeuren,
waarna we om 8:10 uur weer huiswaarts
keerden.
In de toekomst moet nog blijken of de
alternatieve route langs AZC / Scheidingsweg / Loeksham open zal blijven. Buurtvereniging Loeksham heeft wel gepleit
voor afsluiting van de Wilhelmsweg, vanwege de ernstige verkeersoverlast die
verwacht wordt. Maar de gemeente heeft
besloten om de wegen waar sluipverkeer
verwacht kan worden, voorlopig niet te
stremmen.Wel is afgesproken dat de politie extra toezicht zal houden op de te
verwachten sluiproutes. Dit zijn met
name de Wilhelmsweg,Verlengde
Wilhelmsweg, Ermerveen, Scheidingsweg
en Zandzoom. Deze sluiproutes liggen in
een 60 km gebied waar fietsers de rijbaan
gebruiken. Ook op de Veldstukken in de
wijk Rietlanden en op de aangegeven
omleidingroutes zal de politie extra con-
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troleren.
Mocht toch blijken dat er gevaarlijke situaties ontstaan door veel sluipverkeer, dan
kunnen er alsnog per direct verkeersmaatregelen toegepast worden.
Over wat er nu precies gaat gebeuren
rond de spoorwegovergang, is huis-aanhuis een nieuwsbrief verspreid. Mocht u
als eerste op de hoogte gehouden willen
worden van verdere informatie, dan kunt
u zich aanmelden op nieuwamsterdamsestraat@emmen.nl. In de Wijkwinkel kunt
u de tekeningen bezichtigen van zowel de
nieuwbouw als de reconstructie van de
Nieuw-Amsterdamsestraat, waar nog
twee extra rotondes in zullen komen (zie
ook de reconstructietekening op deze
pagina). Het bezwaar dat Megahome heeft
aangetekend, moet dan wel eerst ongegrond wordt verklaard. Megahome is
eigenaar van stukken grond waar delen
van de verdubbeling en delen van de
rotondes moeten komen.

AFRONDING

WERKZAAMHEDEN
Door de voor Nederlandse begrippen extreme winterse weersomstandigheden die ons vanaf half december tot begin maart parten hebben gespeeld,
heeft de gemeente een hele tijd lang geen werkzaamheden meer kunnen
uitvoeren rond de groenzone en het Oranjekanaal.
Nu de temperaturen weer omhoog zijn
ren van de laatste begroeiing, het jaaggegaan, is de aannemer weer met frisse
pad herstellen, nieuwe eiken planten en
moed gestart om het project af te ronbanken plaatsen;
den, wat u ongetwijfeld gemerkt heeft!
- het herstellen en opnieuw inrichten
Voor de 'groene' werkzaamheden en het
van het openbaar groen in de centrale
grondwerk dat nog moet gebeuren, is
groenzone;
eerst gewacht tot de vorst uit de grond
- het maken van de laatste ontbrekende
was. Anders was de ondergrond nog te
stukken fietspaden en de fietspaden
nat.Wanneer men daar met materieel
onder de spoorbrug;
over heen zou gaan rijden, zou de bo- plaatsen van diverse voorzieningen in
demstructuur veel schade toegebracht
de groenzone (zoals overkappingen,
worden.
bankjes, prullenbakken, uitbreiding skaDe zaken waar nu aan gewerkt wordt,
tevoorzieningen, verplaatsen tafeltenzijn onder andere:
nistafels).
- langs het het Oranjekanaal o.a.
het verwijdeEen attente bewoonster
merkte op dat het
hout van de bruggen
een aparte geur
afgeeft.
Projectleider
van de
gemeente,
Guido
Kluck
hierover:

“De lucht die waargenomen wordt bij het
kanaal komt van de houtsoort die is toegepast in de bruggen. Uit oogpunt van
duurzaamheid is gekozen voor een houtsoort die lang meegaat (hoogste duurzaamheidsklasse). De enige houtsoort die
dan goed leverbaar is met FSC keurmerk
is Ancelim Vermelho (FSC is een keurmerk voor hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen). Deze houtsoort
heeft de eigenschap de eerste 6 tot 24
maanden deze lucht te verspreiden. Nog
even volhouden dus...”
Vervolg van de reactie van de bewoonster: “Het was voor mij verrassend, na 3
maanden afwezig te zijn geweest, om het
huidige resultaat te zien. Ik ben enthousiast over de duidelijke structuur van
vooral de fietspaden(beton) maar ook de
boomwallen. Ik merk zelf dat het vanuit
de Ruinerbrink prettig fietsen (maar ook
wandelen) is richting kanaal of verder
door de wijk heen. Heerlijk om direct
langs het kanaal te kunnen lopen en fietsen, mooi!!
Meer info over het snoeibeleid (principes
van de inrichting en het onderhoud):
www.emmen.nl/over-de-gemeente/dorpen-en-wijken/kwadrant-de-stad/bargeres
(document Herinrichting Oranjekanaal).
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Reconstructie plantsoen ter hoogte
van Kardinaal Alferink School
(complete tekening van het gebied hangt in de Wijkwinkel).

BEWEGING

IN DE BALINGERBRINK
Sinds Lefier een energieproject in de Balingerbrink is gestart, is er ook een
bewonerscommissie in het leven geroepen die de belangen van de bewoners van de Balingerbrink behartigt. Dit initiatief wordt ondersteund door
de Huurdersfederatie.
De bewonerscommissie heeft ook contact gezocht met de Wijkvereniging. Zo
proberen we met deze bewoners mee te
denken om de meest klemmende knelpunten aan te pakken.
In de nieuwsbrief van de bewonerscommissie, dieonlangs huis-aan-huis in de
brink is verspreid, staat het als volgt
omschreven:

"Woonomgeving
Als bewonerscommissie willen we ons
niet alleen op de huurwoningen richten.
De woonomgeving is net zo belangrijk.
Daarom gaan wij met de Wijkvereniging
in overleg om te pleiten voor een grondige reconstructie van de woonomgeving in
onze brink. Die is uiteindelijk al 40 jaar
oud. De reconstructie moet leiden tot
4

het oplossen van het parkeren, verkeersoverlast en wateroverlast. Dat is natuurlijk een behoorlijke klus.We verwachten
niet dat dat binnen 1 jaar klaar is. Maar
we gaan er mee aan het werk want
anders verandert er nooit iets.
Komend voorjaar wordt een snoeiplan
uitgevoerd. Dat is een mooi begin. Maar
wij willen dat de ergste overlast van het
parkeren bij de school en de wateroverlast in de achterpaden op korte termijn
wordt aangepakt. Daarmee gaan we ook
aan het werk."

INZAMELKALENDER

PLASTIC
De afvalkalender voor het plastic die we als Wijkvereniging hebben
gemaakt, is hopelijk in goede aarde gevallen.
Er waren wat 'startproblemen' in sommige brinken, want er bleek toch een foutje
in te zijn geslopen m.b.t. het ophalen van
het plastic op donderdag. Gelukkig konden we een drukker vinden die zeer snel
een herdruk van 1600 exemplaren kon
verzorgen en is er door de bezorgploeg
adequaat gereageerd, zodat alle betrokken bewoners op tijd een verbeterde versie konden ontvangen.
Ondertussen had onze voorzitter met
enigszins gespannen verwachtingen Jetze

Dam, 'Pr-man' van Area, op de hoogte
gebracht van ons 'eigengereide handelen'.
Zou Area de uitgave van een eigen 'wijkkalender' kunnen appreciëren, omdat het
ontstaan is uit onvrede over de Afvalwijzer, wat een uitgave van gemeente
Emmen en Area is? Gelukkig was de reactie van Jetze Dam louter positief: "Deze
actie van Wijkvereniging Bargeres kan ik
zeker waarderen en ik juich het alleen
maar toe als verenigingen een bijdrage
leveren aan de communicatie en daarmee
aan het succes van de inzameling van
plastic."
Jetze Dam gaf aan dat bij een afvalkalender die gemeentebreed wordt ontwikkeld, het altijd zoeken is naar de juiste
manier om heel veel belangrijke informatie op een overzichtelijke wijze te presenteren. Daarom was hij blij dat Wijkvereniging Bargeres hier ondersteuning aan
geeft met een wijkgerichte afvalkalender.

I D E E I S G O U D WA A R D !
Stichting Fonds Wonen met Cultuur voor Mensen is op
zoek naar het meest vernieuwende idee waarbij architectuur, ruimtelijke kwaliteit en kunst & cultuur in de woonomgeving centraal staan.

Area heeft de kalender ook op de website van Area en van Drentsplastic.nl gezet,
zodat inwoners van Bargeres deze ook
via deze site kunnen downloaden.
Als blijk van waardering voor ons initiatiefrijk handelen, kreeg voorzitter Marlies
Zeeman een bloemetje overhandigd van
Area.Tevens zijn er foto's gemaakt en is
er een persbericht opgesteld voor de
lokale media.
Helaas is dit blijven liggen op de bureaus
van de journalisten, want tot op heden
hebben we in niet één (huis-aanhuis)krant dit bericht terug kunnen vinden.

UW

Stichting Fonds Wonen met Cultuur voor
Mensen is opgericht in 2006. De stichting
stimuleert nieuwe initiatieven in het
werkgebeid van Lefier Zuidoost Drenthe,
waarbij architectuur, ruimtelijke kwaliteit,
kunst en cultuur in de woonomgeving
centraal staan. Instellingen, bedrijven en
niet in de laatste plaats bewoners worden
uitgedaagd om deze elementen op te pakken en met innovatieve ideeën te komen.
Uw ideeën zijn heel wat waard, want er is
maar liefst € 65.000,- beschikbaar.
Wie durft deze uitdaging aan te gaan?
Voor bijvoorbeeld een schone buurt, een
kunstwerk in wijk- of dorpscentrum,
speelvoorzieningen in de wijk of wellicht
een wijkfestival?
Uw ideeën worden door een jury beoordeeld, want er zijn natuurlijk wel een aantal randvoorwaarden aan verbonden. In
deze jury zitten Jan Hulsegge (oud-directeur Wooncom èn Bargeresser!), Erwin
Bel (directeur Lefier Zuidoost Drenthe)
en Marcel Tankink (architectenbureau
KAW).
Als Wijkvereniging willen we u graag op
weg helpen met een idee. Neem het
Oranjekanaal tussen de twee bruggen bij
het winkelcentrum eens in uw gedachten.

Zou dat niet bij uitstek een plek kunnen
zijn voor een mooi kunstwerk? Je kunt
dan denken aan een fontein of een waterorgel, maar wellicht heeft u nog meer originele en kunstzinnige ideeën, die uitvoerbaar en onderhoud- en plundervriendelijk
zijn.We roepen u op uw aanvraag in te
dienen, wat kan tot uiterlijk 1 mei 2010.
Op 14 mei maakt de jury de uitslag
bekend op de website van Lefier
Zuidoost Drenthe.
Heeft u een geweldig idee? Bekijk de
spelregels, die te vinden zijn op zodrenthe.lefier.nl, beschrijf uw aanvraag zo helder en duidelijk mogelijk en
stuur dit naar:
Lefier ZuidoostDrenthe
t.a.v. afdeling Communicatie &
Publieke Relaties
Postbus 20.000
7800 PA Emmen
E-mail:
communicatieZOD@lefier.nl
Voor vragen kunt u contact
opnemen met de afd.
Communicatie & Publieke
Relaties, via het gratis tel.nr.
0800-9666266.
5

SCHOONHEIDSSALON
ANJA VERHUISD
In februari is schoonheidssalon Anja de
Jong verhuisd van de Alerderbrink naar
de Balingerbrink.
Het pand waar de schoonheidssalon nu is
gevestigd was voorheen de videotheek.
Lokatie: op de voetgangersbrug die de
twee gedeelten van het winkelcentrum
Bargeres verbindt. Het pand heeft zowel
aan de buiten als aan de binnenkant een
facelift ondergaan.
Website:
www.bargeres.org/schoonheidssalon
Telefoonnr.: 0591-676029

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 wvbargeres@hetnet.nl.

Handwerk verkoop
Op woensdagmiddag 7 april van 13:45 tot
15:30 uur is er weer een handwerkverkoop in het Brinkenhoes in de kleine zaal.
Misschien is er wel wat voor u bij, want
er zijn sokken, kleden, gastendoekjes en
nog veel meer te koop.
Kom gerust eens een kijkje nemen. Graag
tot ziens!

Borduurgroep
De borduurgoep komt maandelijks bij
elkaar. De eerstvolgende keer is dat op
donderdagmiddag 29 april van 13:30 tot
15:30 uur.
Gezellig met elkaar samen met je hobby
bezig zijn onder een kop koffie of thee.
Wilt u hier meer van weten neem dan
contact op met mevr. I.Wolthuis,
0611151027

tekeningen, sieraden, keramiek, foto's en
objecten.
‘Werkplaats Emmen' is de openingstentoonstelling van het CBK Emmen op de
prachtige nieuwe locatie in De Fabriek,
een voormalige melkfabriek, mooi gerestaureerd en gelegen aan de rand van het
centrum van Emmen.
Als uitbreiding en toevoeging heeft CQ
Centrum voor de Kunsten een selectie
gemaakt van een aantal kunstenaars, die
hun werk presenteren. De tweede expositie die EXTRA 2 heet, omvat werk van
3 kunstenaars en loopt nog tot en met
23 april.
In het weekend van 17 april en 18 april
zal er een Galerieroute uitgezet worden
langs 26 ateliers en galeries in de
gemeente Emmen 11.00 - 17.00 uur
De toegang is gratis.
Houd de website van het CBK in de
gaten voor meer info: cbkemmen.nl.

Zonnebloemnieuws
Op de oproep voor vrijwilligers in het
vorige wijknieuws is door twee personen
positief gereageerd. Daar zijn we erg blij
mee, maar er kunnen nog wel een paar
bij, dus...
6 april a.s. wordt i.s.m. Sedna en de
Holtingerhof het Jeu de Boules-seizoen
2010 geopend. Wilt u meedoen, dan bent
u om 14.00 uur welkom in de Holtingerhof. Na een kopje koffie/thee volgt een
korte uitleg en dan naar de achter de
Holtingerhof gelegen baan en... spelen !
Kom gerust, wees sportief, 't kost niks en
de spelattributen zijn aanwezig !

VVN Rijvaardigheidsritten
voor 50-plussers

Tentoonstelling Werklaats
Emmen / Galerieroute
Het Centrum voor Beeldende Kunst
(CBK) Emmen is het nieuwe tentoonstellingsprogramma gestart met 'Werkplaats
Emmen'. Deze tentoonstelling is nog te
zien t/m 18 april in De Fabriek.
'Werkplaats Emmen' is een gevarieerde
tentoonstelling met werk van 34
Emmense kunstenaars. Na voorgaande
edities van ‘Werkplaats Emmen' in 2000,
2003 en 2006 presenteren de Emmense
kunstenaars voor de vierde keer hun
recente werk.
In het werk van de deelnemende kunstenaars is een grote verscheidenheid aan
stijlen en thema's vertegenwoordigd. U
ziet onder meer: schilderijen, beelden,

AG E N DA

SKW Bargeres
Even creatief bezig zijn? SKW Bargeres
begint in april met een bloemschikworkshop.
Voor de workshops hoef je niets mee te
nemen, er is voldoende keuze in materiaal. Gezelligheid en creatief bezig zijn is
het belangrijkste.
Wanneer?
Op maandag of dinsdag afhankelijk van
het aantal deelnemers:
12/13 - 19/20 - 26/27 april voor volwassenen van 10:00 tot 12:00.
Op woensdag 7 - 14 - 21 - 28 april van
14:00 tot 16:00 voor jong en oud.
Eigen bijdrage is € 5,= per keer.
Opgeven via SKW Bargeres 615845 of
email: skwbargeres@hotmail.com

U bent 50-plusser en rijdt al jarenlang
auto en wilt uw rijvaardigheid, gehoor,
ogen en reactie eens testen?
Dan kan dat op 15 april a.s..
VVN afdeling Emmen organiseert op
genoemde datum zo'n opfriscursus.
U rijdt 45 minuten met eigen auto met
rij-instructeur in de gemeente Emmen,
vervolgens doet u de ogen-, gehoor-,
reaktie- en verkeerstheorietest.
Daarna volgt een algehele evaluatie (het
heeft geen enkele invloed op uw rijbewijs!).
Op 12 april is er 's morgens een verkeers-theorieles waaraan u mee mag
doen.
De totale kosten zijn € 25,- per persoon,
het geheel duurt op 15 april ongeveer 2
uren.
Voor meer info en opgave:
Fokke Sanders, tel 615769

KO RT

Wanneer

Tijd

Wat

Waar

6 april
7 april
12 april
15 april
17-18 april
29 april

14:00 uur
13:45 tot 15:30 uur

opening Jeu de Boules-seizoen
handwerkverkoop
verkeerstheorieles
rijvaardigheidstest
galerieroute
borduurgroep

Jeu de Boules-baan Holtingerhof
kleine zaal in het Brinkenhoes

13:30 tot 15:30 uur

6

diverse locaties
Brinkenhoes

