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Speciale editie

Het kan u niet ontgaan, dat deze Wijk-

nieuws een speciaal tintje heeft. Een

bewaareditie omdat het een editie voor

twee maanden is. Een andere reden om

dit krantje even wat langer te laten liggen,

is omdat het activiteiten- en cursusaan-

bod van veel aanbieders in de wijk op

twee pagina’s is weergegeven. Een pri-

meur en daar zijn we heel blij mee! Want

als Wijkvereniging Bargeres ondersteunen

we graag alle initiatieven in de wijk om de

onderlinge samenhang te vergroten.Wil

je dus op een ontspannen manier mensen

uit de wijk ontmoeten en leren kennen,

maak dan een keuze uit het aanbod op

pagina 5 en 6! Tip: knip deze pagina’s uit!

Aanpak Brinkenweg

Aan de Brinkenweg en de Ekselerbrink

worden in het kader van de Brinkenaan-

pak in het openbaar groen werkzaamhe-

den uitgevoerd. Het gaat om het gebied

vanaf de Hesselter- tot aan de Brunting-

erbrink. Bewoners van deze brinken heb-

ben een uitnodiging van de gemeente

gehad voor een inloopavond op 17 juli.

De opmerkingen van bewoners worden

verzameld en zo mogelijk meegenomen in

de planvorming. Het is de bedoeling in

het najaar te starten, zodat vóór kerst de

werkzaamheden afgerond zijn.

Tekeningen van de geplande werkzaamhe-

den kunt u in de Wijkwinkel bekijken.

Wijkwinkel

De Wijkwinkel is vanaf 13 augustus tot en

met 2 september gesloten. Dus vanaf

maandag 3 september kunt u weer

terecht bij uw vraagbaak in de wijk!

Marlies Zeeman

VA N D E R E DAC T I E

Wijkwinkel Bargeres

Alerderbrink 12, 648411

wijkwinkelbargeres@gmail.com

Openingstijden:

Maandag tot en met donderdag:

9.00 - 15.00 uur

Vrijdag ‘loket’ gesloten.

Volgende uitgave:

Wijknieuws Bargeres nummer 9/2012 

verschijnt 1 oktober.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 18 september bij ons binnen

zijn (brievenbus Naoberschapsbank of mai-

len: wijkverenigingmarlies@gmail.com)

Bestuur Wijkvereniging:

Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws), Mia

Stulen (penningmeester), Mariska Huizing

(voorzitter uitvoeringsoverleg), Stéphanie van

der Gaag,Wies Goudriaan (speelvoorzienin-

gen, mail naar speleninbargeres@live.nl).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Veel gehoorde klachten zijn stank en een

drukkend gevoel op de keel. Deze vijver

is een zogeheten overloopvijver, wat

inhoudt dat de vijver is aangesloten op

het rioleringssysteem.

Een bewoner meldde dat ze niet buiten

kunnen zitten vanwege de stank. "Ook

binnen is de stank nog te ruiken. Op het

moment dat het merendeel van de men-

sen lekker in de tuin zit te genieten van

het mooie weer, moet bij ons een groot

deel van de straat verplicht binnen zitten

vanwege de stank.

Zelfs met de ramen en de ventilatieroos-

ters dicht is het nog te ruiken. Maar ja,

alles dicht hebben is natuurlijk ook geen

optie als het zo warm is."

De gemeente Emmen geeft aan dat de

overlast is te wijten is aan onder andere

het slib dat op de bodem ligt.

Om de overlast te verminderen gaat de

gemeente Emmen nog voor de zomer-

vakantie de vijver spoelen om zo de stank

terug te dringen. Na de zomervakantie,

als er meer capaciteit is, zal de gemeente

de vijver leegzuigen en het slib verwijde-

ren.

Daarnaast heeft de Wijkvereniging bij de

gemeente Emmen aangegeven dat er ook

rondom de vijver maatregelen moeten

worden genomen m.b.t. het groen.

MH
Foto: RTV Drenthe

OV E R L A S T SL E N E R B R I N K V I J V E R

De vijver tussen de Slenerbrink en de Zuidlaarderbrink zorgt al enkele

jaren voor overlast wanneer de tempraturen stijgen.
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Afscheid

Johan Schrik heeft besloten zijn bestuurs-

functie neer te leggen. Onvrede met hoe

bepaalde zaken in het bestuur en ook

richting gemeente gingen, deed hem dit

besluit nemen. Johan was in ons bestuur

de langstzittende. Hij heeft ongeveer 6

jaar in het bestuur van de Wijkvereniging

gezeten als secretaris. Intern wordt zijn

functie ingevuld door Stéphanie van der

Gaag. Naar buiten toe is onze penning-

meester Mia Stulen het contactadres.

Wij willen Johan langs deze weg nogmaals

bedanken voor zijn jarenlange inzet in het

bestuur.

Winkelcentrum

Een aantal leden van het bestuur hebben

zitting in de klankbordgroep winkelcen-

trum. De eerste bijeenkomst is geweest,

waarbij een uitleg van de plannen en ken-

nismaking met elkaar centraal stond. In

september is de volgende bijeenkomst.

De klankbordgroep heeft als primaire

taak het met een gebruikersblik meeden-

ken over de herinrichting van het open-

bare gebied in het winkelcentrum.

We vernamen dat er voor de plannen

inzake het winkelcentrum een forse

investering gevraagd is aan de twee

woningcorporaties. Hier is door Lefier en

Domesta nog geen besluit over genomen.

Graag willen we de besluitvorming beïn-

vloeden en we denken dat een rondgang

door het winkelcentrum boekdelen zal

spreken.We hebben de twee corporatie-

directeuren uitgenodigd en zij hebben

deze uitnodiging aangenomen. In septem-

ber hopen we dat deze rondleiding plaats

zal vinden.

Actiepunten

Er lopen een aantal praktische zaken

waar we mee bezig zijn. Inmiddels is net

bij het ter perse gaan van deze Wijk-

nieuws een tennisnet geplaatst bij de ten-

nisbaan naast de Kuil.

De afhandeling van de laatste Id€€kaar-

ten loopt ook nog. In de Slenerbrink heb-

ben bewoners toestemming gekregen zelf

aan de slag te gaan om een stukje

gemeentegroen te herinrichten. Bij de

waterspeelplaats in het Indianendorp

komen betonnen bankjes. Er komt een

proef met ingegraven Kliko's in de

Calthornerbrink als hondenpoepbak.

Verder is het hoekje bij de Ruinerbrink

vlakbij de Boni door bewoners zelf

opnieuw ingericht met mooie plantjes.

Hier kunnen we al een tijdje van genie-

ten.

Er lopen verder nog een paar kaarten

waar we wachten op reactie van bewo-

ners of gemeente.

Ook zijn we nog bezig met een aanvraag

voor een speelvoorziening in de Borger-

brink.

Herplaatsing van het speeltoestel dat ver-

wijderd is in de Zuidlaarderbrink probe-

ren we volgend jaar voor elkaar te krij-

gen. De kosten worden door gemeente

en Wijkvereniging gedeeld. Het budget bij

ons en bij de gemeente is (zeer) beperkt.

Bewonersfonds

We merken dat Bargeressers ons bewo-

nersfonds weten te vinden! Er zijn drie

aanvragen geweest voor activiteiten ter

verhoging van de saamhorigheid. Meestal

gaat het dan om een buurtbbq, waarbij

aanspraak op het bewonersfonds gedaan

kan worden voor bijvoorbeeld huur van

een springkussen. Ook de buitenspeeldag

in de Ruinerbrink is mede gefinancierd via

een aanvraag uit het bewonersfonds.

Iedere maand nemen we de aanvragen

door tijdens onze bestuursvergaderingen.

Activiteiten

Een legio aan uitnodigingen kwamen weer

binnen voor uiteenlopende bijeenkom-

sten. Meestal proberen we met twee

bestuursleden naar zo'n bijeenkomst te

gaan.We hebben de WMO-avond in de

Opgang bezocht, de GVVP-luister- en ver-

telavond (Gemeentelijk Verkeer en

Vervoer Plan), de ledenraadpleging van de

Huurdersfederatie en de conferentie

Zelforganisatie? ZO! in Hoogezand.

Wijkwinkel

Het bestuur gaat verder met de dooront-

wikkeling van de wijkwinkel d.m.v. het

opnieuw opzetten van de Sociale Kaart.

Wijkwinkelmedewerkster Marga Vonk is

met de eerste opzet aan de slag gegaan

en bouwt deze verder uit. Met een actue-

le Sociale Kaart kan Marga de bewoners

van de wijk sneller voorzien van informa-

tie en eventuele doorverwijzing.

Inbraakpreventie

Er is via de Wijkagent de vraag bij ons

neergelegd of we mee willen werken aan

een avond in de wijk over inbraakpreven-

tie. Dit vinden we een goed idee. In

Wijknieuws oktober hopelijk meer hier-

over! SvdG / MZ

Het Bewonersfonds Bargeres bekostigt

bewonersinitiatieven vanuit het budget

van Wijkvereniging Bargeres. €5000,- is

beschikbaar voor initiatieven die de saam-

horigheid in de wijk verhogen.

Een aanvraagformulier kunt u afhalen in

de Wijkwinkel of digitaal opvragen via

wijkwinkelbargeres@gmail.com. De aan-

vragen worden beoordeeld tijdens de

maandelijkse bestuursvergaderingen.

VA N D E B E S T U U R S TA F E L

Wat stond er de afgelopen maanden zoal op de

bestuursagenda van de Wijkvereniging? De volgende

onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.
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BE WO N E R S F O N D S

Vorig jaar heeft een stratenmakersbedrijf

bij het fietspad in de groenzone-westzijde

heel wat hoekjes opgevuld. HIerdoor zijn

de bochten minder krap, wat de veiligheid

ten goede komt.

De Klankbordgroep Ouderen geeft aan

dat achter de Holtingerhof twee hoekjes

niet zijn meegenomen.We zoeken hier-

voor een stratenmaker die dit klusje vrij-

willig kan klaren. De dank bij bewoners

(o.m. van de Holtingerhof) zal groot zijn!

De stenen worden door de Wijkvere-

niging geregeld. Het werk moet uitge-

voerd worden conform de werkzaamhe-

den van vorig jaar. Heeft u ervaring en

tijd? Neem contact op met 

wijkverenigingmarlies@gmail.com of bel

de Wijkwinkel (648411).

MZ

Inmiddels is er weer een sleutelbeheer-

der voor de waterspeelplaats in het India-

nendorp. We zijn blij dat familie Knigge

zich bij de gemeente heeft gemeld om de

sleutels van de waterspeelplaats te behe-

ren. Hiermee is de toezicht op deze ge-

liefde plek voor onze kids weer geregeld.

Richard en Carolien zijn met hun meisjes-

drieling geen onbekenden in onze wijk.

Heeft u vragen, dan kunt u bij hen terecht

op (Rolderbrink 243).

Langs deze weg willen we Bianca van

Vegten bedanken voor de jarenlange toe-

zicht die zij hield op de waterspeelplaats.

OPROEPJE

Het bestuur van Wijkvereniging

Bargeres is op zoek naar een 

stratenmaker.

TOEZICHT

WATERSPEELPLAATS
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De Klankbordgroep is gestart in 2008 en

bestaat uit 6 leden: Douwe Douwstra,

Lien Geleijnse, Erna Hemel, Korrie

Hilbrants, Hettie Kalkman en Bertus

Musters, (met ondersteuning van Hannie

van Herpt -  Buurtwerker van Sedna).

De Klankbordgroepleden houden zich

bezig met allerlei zaken die betrekking

hebben op ouderen in de wijk Bargeres.

Ze komen op voor de belangen van de

oudere wijkbewoners.

Hierbij kan men denken aan voorzienin-

gen voor ouderen, leefbaarheid, veiligheid

met betrekking tot het openbaar gebied

en de openbare orde.

Bewoners uit Bargeres kunnen vragen

en/of opmerkingen met betrekking tot

bovengenoemde onderwerpen melden  in

de Wijkwinkel. Deze signalen worden dan

doorgegeven aan de Klankbordgroep. De

leden  bespreken de signalen en zoeken

naar mogelijke oplossingen. Daar waar

nodig worden andere organisaties inge-

schakeld.

In het verleden heeft de Klankbordgroep

zich o.a. bezig gehouden met zaken rond-

om de renovatie van de fietspaden in

Bargeres, met de verlichting en met de

verkeersveiligheid bij de kruisingen bij de

bruggen over het Oranjekanaal.

Drie maal per jaar vindt er een vergade-

ring plaats van de Klankbordgroep in de

Naoberschapsbank. Deze vergadering is

openbaar, dus als u als bewoner vragen

en/of opmerkingen hebt m.b.t. de oudere

wijkbewoner, kunt u deze hier kenbaar

maken!

De eerstvolgende vergadering is op dins-

dag 11 september om 13.30 uur in de

Naoberschapsbank - Alerderbrink 12, tel.

0591-610213.

KL A N K B O R D G RO E P OU D E R E N BA R G E R E S

Sinds 4 jaar is er in onze wijk een klankbordgroep voor ouderen actief.

Graag stelt deze groep zich aan u voor!

Brainart was dit jaar weer geweldig! Alle

groepen 8 van basisschool de Brink, de

Barg, de KAS en het Palet hebben samen

gewerkt aan het maken van een videoclip.

Het jongerenwerk van Sedna is met de

kinderen in gesprek geweest over wat er

bij komt kijken als ze straks naar het

voorgezet onderwijs gaan.Aan de hand

van die onderwerpen hebben CQ en

DAB samen gewerkt aan dans, rap, thea-

ter en kunst om één gezamenlijke clip te

schieten. Deze klaar en erg mooi gewor-

den en kun je vinden op You Tube 

(Je Voelt Je Nog Klein, BrainArt 2012).

De samenwerking verliep weer goed en

de kinderen hebben genoten.

Op naar de brugklas!!

BR A I N A RT 2012: G RO E P 8 I S E R K L A A R VO O R ! !
We proudly present: aanstormende jeugd uit Bargeres, klaar voor de grote

stap naar het middelbaar onderwijs!

Vrijwel al die jaren dansen we in het

Brinkenhoes. Een ideale plek! Midden

in de wijk, een fijne een gezellige

danszaal en altijd de gastvrije mede-

werkers van het Brinkenhoes.

Het dansrepertoire van Eurychoros

is internationale volksdans. Je maakt

kennis met dansen uit de hele

wereld.Van het Midden-Oosten en

de Balkan tot een land als India. Je

danst voor je plezier, puur voor de

ontspanning en niet om op te tre-

den. Pittige en vlotte dansen worden

afgewisseld met rustige dansen.

Voor wie? 

Iedereen is welkom, van jong tot oud en

van beginner tot gevorderden. Je hebt

geen vaste partner nodig om mee te kun-

nen doen. Eurychoros heeft professionele

dansleiding in de persoon van Aukje Oos-

terkamp. Zij zorgt ervoor dat ook als je

nieuw bent, je snel in de groep mee kunt

doen.

We zijn met een 30-tal mannen en vrou-

wen, vormen samen een vereniging,

en organiseren ook andere activi-

teiten zoals een wandeling, fiets-

tocht of een bloemschik-avond.

Wanneer?

We dansen iedere maandagavond,

van 20.00 tot 22.15 uur. De eerste

dansavond na de vakantie is maan-

dagavond 3 september.

Als je nog niets afweet van volks-

dansen en dit toch eens wilt uitpro-

beren, dan kan dat: we hebben vier

gratis kennismakingslessen. Zie

daarvoor de activiteitenagenda in deze

Wijknieuws op pagina 8.

Zie verder ook onze website: www.eury-

choros.nl

VO L K S DA N S V E R E N I G I N G EU RY C H O RO S 30 J A A R !
Voor Eurychoros is 2012 een jubileumjaar: de volksdansvereniging bestaat

nu 30 jaar.



Ik stond meteen op scherp, want deze

'black spot' in het winkelcentrum wou ik

best eens van binnen zien! Bovendien had

Jaap van der Pol speciaal voor deze dag

een expositie ingericht over Bargeres.

Enerzijds met beeldmateriaal van de brin-

ken in de kinderschoenen, met ontwer-

pen van het architectenbureau dat al

vanaf 1978 gevestigd is op deze plek.

Anderzijds tevens een overzicht van stu-

dies die gemaakt zijn om het winkelcen-

trum aan te pakken. Dubbel boeiend dus!

De foto's van de diverse type woningen

die 'Riksen,Van Nes en van Veen BV' heb-

ben ontworpen, zijn allemaal terug te

plaatsen in de wijk. Het bureau heette

vanaf 1989 VANNES Architecten, waarbij

Jaap van der Pol vanaf 1987 meewerkend

architect was. Later is het bureau op zijn

eigen naam komen te staan. Dit jaar is

Jaap dus 25 jaar werkzaam in en voor

onze wijk!

EXPOSITIE ARCHITECT JAAP VAN DER POL

Ik kreeg een uitnodiging onder ogen van de open dag bij Jaap van der Pol,

architect in het winkelcentrum Bargeres (Alerderbrink 28, boven de

Chinees).
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De eerste studie van vernieuwing

van het winkelcentrum dateert al

van 1996! Zo'n twintig jaar na de

bouw was er al de eerste planvor-

ming voor upgrading. Inmiddels

zijn we zestien (!) jaar verder in

tijd, maar qua concrete stappen

nog niets! Terwijl de fysieke ach-

teruitgang ondertussen alleen maar is doorgegaan! Wie

zei ook alweer dat het met dit winkelcentrum al 5 over

12 was...?

Dit artikel laat slechts een greep zien van

de foto’s die tentoongesteld zijn. Heeft u

zelf ook serieuze interesse in deze expo-

sitie, dan kunt u voor een afspraak bellen

of mailen met Jaap van der Pol:

t. 648463

e. info@jaapvanderpolarchitect.nl.

HERKENBARE ONTWERPEN

STUDIES WINKELCENTRUM BARGERES

Wat me opviel bij de studies over het winkelcentrum is

de heerlijke ongebreidelde fantasie van achter de teken-

tafel. Op papier rijken de bomen immers tot in de hemel

en dat is met sommige ideeën die in schetsen zijn uitge-

werkt niet anders.Wat is er veel moois mogelijk als je de

pot goud aan de voet van de regenboog hebt gevonden!

Maar ook zonder een pakhuis vol geld, is het toch heel

inspirerend om dit soort denkrichtingen te zien en tot je

door te laten dringen wat er in feite allemaal mogelijk is

als je je los weet te maken van bestaande structuren.

Tekst en foto’s van de expositie: Marlies Zeeman
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ST I C H T I N G ‘T

BR I N K E N H O E S

Verhuur van ruimtes aan

diverse groepen

Activiteiten dit najaar:

Volksdansen Eurychoros (zie elders in

Wijknieuws)

(Jeugd)Schaken ECG

Miens praatgroep 

Jazzgym GTV

Quilten

Bridge EBC

Yoga-4-kids

Katholieke vrouwen groep

Praktijk Chi Reiki

Tai Chi

Yogapraktijk Saprana

Chiropractische klinieken

Pinkstergemeente Levend Evangelie Oase

St. vrouwen in actie voor Jezus

Wilt u een compleet overzicht van de

activiteiten inclusief data en tijden, kijk

dan op de website van ‘t Brinkenhoes:

www.brinkenhoes.nl. Hier staan alle acti-

viteiten per dag in een handig overzicht,

met daarbij de contactpersoon.

Ook kunt u bellen of mailen naar ‘t

Brinkenhoes: 610201, brinkenhoes@het-

net.nl. Ook voor andere info, zoals wat de

verhuurmogelijkheden zijn.

De vaste openingstijden van ‘t Brinken-

hoes zijn maandag tot en met vrijdag van

8.30-17.00 uur en van 18.30-23.30 uur.

In overleg met het beheer kan hiervan

afgeweken worden.

SKW
Het SKW Bargeres organiseert activitei-

ten voor alle bewoners uit Bargeres en

Rietlanden, voor zowel volwassenen als

kinderen. Hieronder een overzicht

van vaste activiteiten die in septem-

ber weer starten:

Maandagmorgen: cursus Engels

Van 9.30 tot 11.30 uur. U kunt zich hier

nog voor opgeven.

Maandagavond: Line Dance

Van 19.30 tot 21.30 uur

Woensdagmorgen: Steekje los

Van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u voor

0,50 gebruik maken van onze naaimachi-

nes. U  hoeft zich hiervoor niet op te

geven, kom gewoon gezellig langs!

Woensdagmorgen: Hobbyclub

Van 9.00 uur tot 12.00 uur bepaal je zelf

wat je gaat doen. (De Hobbyclub stond in

Wijknieuws juni. Contactpersoon Linda

Beerlink, linkebeer@hotmail.com.)

Woensdagmorgen 1 x in de 14 dagen:

Arabische les voor vrouwen.

Van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Woensdagmiddag 1 x in de 14 dagen:

multicultureel koken voor vrouwen.

Van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten € 2,00 inclusief ingrediënten.

Geef u op, er is nog plaats!

Woensdagmiddag: knutseluurtje voor

kinderen.We starten eerst met 5 x een

woensdagmiddag.

Leeftijd: 4 tot 6 jaar

Kosten €1,00 inclusief materiaal

Minimaal 4 tot max 8 kinderen.

Tijd : 13.30 tot 14.30 uur

Vooraf opgeven bij het SKW, 615845 of

via skw-bargeres@live.nl.

Ook starten we weer met een kookclub

voor kinderen. U kunt uw kind alvast

opgeven. Bij voldoende deelname gaan we

van start.Wij nemen dan vooraf  contact

met u op.

Ook eens een workshop volgen bij

het Skw Bargeres?

Kies uit het aanbod! De prij-

zen zijn per persoon (tenzij

anders vermeld) en inclusief

materiaal.

Zeepketting maken €5,00 

Cocktails maken €6,00 

Nagels pimpen (kdis) €2,50 

Memo maken €4,00

Kransen maken €3,00   

Zeep cupcakejes €5,00 

Kaarsen maken €2,00 

Ouder/kind workshop: samen €10,00 

Taart decoreren

Basiswork-shop om je eigen taart (18cm)

te decoreren met fondant: zelf de taart

snijden en vullen met lekkere room en

jam. Dan

bekleden en

versieren

met gekleur-

de fondant.

Je prachtige

eigengemaakte taart neem je natuurlijk

mee naar huis!

Leeftijd: vanaf 21 jaar

Prijs: €6,00

Aantal deelnemers: 4-8

Aanmelding: nicole-etienne@orange.nl

Betaling bij aanmelding. Bij veel aanmel-

dingen worden er extra data gepland.

CU R S U S A A N B O D S E I Z O E N 2012/2013
Kies de act iv iteit , workshop of  cursus die het beste bi j  u  past !
We hebben van veel aanbieders informatie ontvangen en presenteren u  hierbij een zo volledig mogelijk overzicht

van activiteiten, workshops en cursussen die het komende seizoen (of in het najaar) gegeven worden in onze wijk.

AC T I V I T E I T E N I N ‘T BR I N K E N H O E S

Cursussen en workshops in ‘t Brinkenhoes,

Mantingerbrink 140.

Bij alle activiteiten en workshops

geldt: opgave en informatie via

615845 of skw-bargeres@live.nl.

Locatie: afd. SKW in ‘t Brinkenhoes

Wij zien u graag! 

Met vriendelijke groet,

SKW-team Bargeres

Wilt u zelf eens een leuke workshop

geven voor volwassenen / kinderen, neem

dan vrijblijvend contact met ons op.

Om de kosten voor de kinderclub zo laag

mogelijk te houden, vragen wij u of u ons

kunt helpen aan de volgende materialen:

bierdoppen, plastic flessen, restjes stof,

behang papier, gebruikte of ongebruikte

kaarsen, lege yoghurt /vla pakken.

U kunt dit leveren bij het SKW.

U doet ons en de kinderen er een groot

plezier mee!  



BE G E L E I D I N G S

CO M M I S S I E OU D E R E N

Activiteiten voor ouderen
Een opsomming van de wekelijkse activi-

teiten die het BCO organiseert dit sei-

zoen:

Yoga (MBvO)

Biljarten (zowel vrij als wedstrijd)

Schilderen/tekencursus

Schilderen (op vrijdag)

Bridge 

Volksdansen (MBvO)

Koersbal

BCO Bingo (2e dinsdag maandelijks)

Kaartclub (klaverjassen)

The Oldtimers (koor)

Handwerkgroep

Koffie-ochtend 55+

Stijldansen

Zitgym (MBvO)

De afkorting MBvO betekent Meer bewe-

gen voor Ouderen, speciaal voor 65+.

Waar geen leeftijdsaanduiding staat, gaat

het om 55+.

Contactpersonen:

Mevr. I.Wolthuis (voorzitter), 617610 Of

0611151027, vwolthuis@home.nl

Mevr. H. Garst (secretaresse), 619044,

HH.Garst@HetNet.nl   

Vraag hen om meer informatie over

dagen en tijdstippen van de activiteiten.
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MODEVAKSCHOOL T IEPO

Na een halfjaar werkzaam te zijn aan de

Alerderbrink, mag ik concluderen dat het

een goede keuze was om naar winkelcen-

trum Bargeres te gaan. Naast de naailes-

sen en opleidingen zijn er  al verschillen-

de workshops geweest en ook het naai-

café begint te lopen.

In verband met vakantie is het naaicafé in

de maand augustus gesloten.

In september start het nieuwe seizoen en

daarin staan ook weer verschillende

workshops gepland.Tevens zal ik starten

met een cursus naailes voor beginners op

de dinsdag ochtend van 9 tot 11 uur.

De workshops die gepland staan zijn:

- Tas maken van tafelzeil

- Werken met de lockmachine

- Quiltcursus voor beginners

- Kleine cadeautjes

Workshops worden op de zaterdagoch-

tend gegeven, in overleg is een andere dag

en tijd mogelijk. U kunt zich aanmelden

per mail. Heeft u nog vragen of wilt u

inlichtingen neem dan gerust contact met

mij op.

Met vriendelijke groet,

Tietie van der Pol-Boomsma

Alerderbrink 28, 7812 RV  Emmen

659902, tiepo35@hotmail.com

www.modevakschool-tiepo.nl 

Afsluiting cursus-Afsluiting cursus-

jaar 2011-2012jaar 2011-2012
Resultaat wResultaat workshoporkshop

tassen maktassen makenen

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling

Emmen, heeft de volgende mogelijkheden

om elkaar te ontmoeten:

1. Noodhulp Nationaal:

EHBO-lessen: op dinsdag- of donderdag-

avond voor mensen die een EHBO-diplo-

ma willen halen. Op maandagavond zijn

de herhalingslessen voor ieder die al een

diploma heeft.

De kosten voor de lessen komen op

rekening van de afdeling, als tegenpresta-

tie verwachten wij dat mensen na afloop

zich gaan inzetten voor evenementen,

zoals Alles Kids, Gouden Pijl, etc..

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de heer Klaas Jongstra,

0591-303378

2. Sociale Hulp 

- soos voor ouderen: elke maandagmid-

dag, 13.30 - 15.30 uur 

- soos voor blinden en slechtzienden:

elke derde woensdag van de maand,

13.30-15.30 uur (mits er voldoende

deelnemers zijn)

- handwerkgroep: elke woensdag middag,

behalve de derde, 13.30-15.30 uur

- hobbyclub: elke vrijdagmiddag, 13.30 - 

15.30 uur 

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Iena Pals, bestuurslid

Sociale Hulp, 618687

VE RVO L G AC T I V I T E I T E N I N ‘T BR I N K E N H O E S

Cursussen en workshops in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140.

AA N B O D AC T I V I T E I T E N RO D E KRU I S

De Afdeling Emmen van het Rode Kruis is gevestigd aan de Slenerbrink 272,

vlakbij voormalig station Bargeres.

OV E R I G C U R S U S A A N B O D

DE NAOBERSCHAPSBANK

In het najaar gaan we beginnen met de

volgende cursussen:

Wegwijs in Windows 7 

(basiscursus computeren)

De computer is een vanzelfsprekend en

onmisbaar hulpmiddel geworden. Geen

wonder dat veel mensen die nog geen

ervaring hebben met de Pc, er ook graag

kennis mee willen maken.

Met ‘Wegwijs in Windows 7’ leert u muis

en toetsenbord gebruiken, u leert de

basis van tekstverwerken en tekenen en u

maakt kennis met internet en e-mail.

Na afloop bent u in staat om met behulp

van de Pc een brief te schrijven,een res-

taurant op te zoeken op internet en per

e-mail een foto te sturen aan een familie-

lid in Australië.

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen

vrij!!

Wegwijs in digitale fotografie

Digitaal fotograferen heeft de analoge

camera helemaal verdrongen. Geen won-

der, want digitaal fotograferen is niet

alleen gemakkelijk en goedkoop, het biedt

ook talloze mogelijkheden als de foto's

eenmaal genomen zijn. Met ‘Wegwijs in

digitale fotografie’ leert u hoe u digitale

foto's kunt bekijken, bewerken, bewaren,

afdrukken en delen.

Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van

foto's in mappen, maar ook rode ogen

wegwerken, een kleurenfoto afdrukken in

zwart-wit of sepia,etc.etc.

De nadruk ligt op de praktijk. Met behulp

van korte, inleidende teksten en stap-

voor-stapopdrachten leert u uw foto's

beheren en bewerken.

Voor meer informatie kunt u altijd

even binnenlopen bij de Naober-

schapsbank aan de Alerderbrink 12

of bellen naar 610213.

Mail: info@naoberschapsbank.nl 

De Naoberschapsbank is gesloten in

week 33, 34 en 35.
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Mijn naam is

Ingeborg van

Zwol en ik woon

sinds 1986 in de

Bargeres.

In Zwolle heb ik

aan het conser-

vatorium mijn

diploma als

Docerend

Musicus behaald,

accordeon (mas-

terclass) en

piano.

Het afgelopen jaar heb ik, en een aantal

collega's van CQ met mij, een cursus

muziek-educatie gevolgd in Hoogeveen en

deze met goed gevolg afgesloten.

Muziek loopt als rode draad door mijn

leven. Mijn doel is om zoveel mogelijk

kinderen, jongeren en volwassenen te

laten ervaren hoe leuk muziek maken is.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben

de positieve invloed van muziek aange-

toond op de ontwikkeling van intelligentie

en sociale vaardigheden.

In oktober gaan de piano- en accordeon-

lessen van start. Of je nu al een instru-

ment bespeelt of nog niet, iedereen is van

harte welkom om zijn eigen muzikaliteit

te ontwikkelen. Dit kan bij mij in je eigen

tempo. Het is namelijk mogelijk om indivi-

duele afspraken te maken over hoe vaak

en wanneer je

les wilt.

Afhankelijk van

het aantal aan-

meldingen kan

er bij activitei-

ten in de wijk,

wellicht een

muzikale bijdrage geleverd worden door

diegene die dit leuk vinden. Hetzij indivi-

dueel of als groep. Muziek in de wijk,

voor en door bewoners van de wijk

Bargeres!

Voor meer info mail naar:

vanzwolvanspankeren@online.nl

Tel.nr. 619813 of

06-45368732

Ingeborg van Zwol

Oringerbrink 152

7812 JZ Emmen

ONDERNEMERS IN DE WIJK

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

wijk levendig en economisch gezond.

Voor bewoners

uit Bargeres

geldt de volgen-

de aanbieding: de

eerste les gratis.

Sinds een jaar zitten we als thuiszorg

Icare in de Oranjerie.Vaak komen er

mensen binnenlopen met vragen over de

thuiszorg.Veelal gaan deze vragen over de

huishoudelijke hulp.Veel signalen die we

op dit moment krijgen zijn,“Ik moet uren

gaan inleveren, maar dat kan helemaal

niet!”,“Ik krijg maar 3 uur per week

hulp”,“Mijn hulp gaat op vakantie en nu?”

etc.

Zoals velen wel weten had Icare vroeger

huishoudelijke hulp in haar pakket, maar

is dit sinds een aantal jaren jammer

genoeg ondergebracht bij de WMO. U

kunt alleen een beroep doen op huishou-

delijk hulp via de WMO als u een medi-

sche indicatie heeft!

Omdat Icare als doel heeft om mensen

zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten

wonen met steun en hulp waar nodig is,

willen we u graag tegemoet komen als

het gaat om huishoudelijk hulp.Want wist

u dat u als lid van onze Icare ledenvereni-

ging particuliere huishoudelijke hulp kunt

krijgen zonder indicatie?! U bepaalt zelf

het aantal uren en de wensen omtrent de

huishoudelijke hulp! Minimale afname is

twee uur aaneengesloten per keer.Als lid

van Icare betaalt u €15,- per uur.

Als u zich aangemeld heeft, komt er

iemand langs voor een intake gesprek en

deze medewerker bespreekt met u de

wensen die u heeft omtrent de huishou-

delijke hulp. Ook het aantal uren en welk

dagdeel kunt u bespreken. Naar aanleiding

van alle informatie wordt er naar een

persoon gezocht die bij u past en die bij

u in de buurt woont.

Wilt u lid worden van Icare of bent u

geïnteresseerd in onze huishoudelijke

hulp dan kunt u ons bellen of langsko-

men. Het lidmaatschap in 2012 kost

€19,50 per kalenderjaar per huishouden.

Kom gerust bij ons langs in de Oranjerie

(bij de apotheek)! Ook kunt u ons bellen

op ons rechtstreekse nummer van maan-

dag- tot en met vrijdag van 8.30uur tot

17.00uur op:

0522-277031.

GEZONDHEIDSNIEUWS UIT DE ORANJERIE /  AHOED

Je eigen huis is de plek waar je je veilig en vertrouwd voelt. Om begrijpelijke

redenen wilt u er zo lang mogelijk blijven wonen.Als thuiszorg Icare probe-

ren wij de mensen te steunen daar waar nodig, om het wonen in eigen huis

te waarborgen.

Gezondheidscolumn
Steeds meer gezondheid-gerelateerde

bedrijven en organisaties vinden onder-

dak in de Ahoed. Een heel gebouw vol

expertise als het gaat om gezondheid

en welness! Initiatiefneemster voor

deze is Shirley de Nies van Corpusana.

Na Corpusana en

Voeten in Balans

praat nu Icare u

bij in deze

gezondheidsco-

lumn vanuit de

Oranjerie.

Want 22 september is het weer Buren-

dag! Als het onderlinge contact in uw

buurtje geen vanzelfsprekendheid is, dan

is Burendag een ideaal middel om de boel

eens lekker op te porren en mensen in

beweging te krijgen! En het hoeft u behal-

ve wat inspanningszweet en denkwerk,

niet zoveel te kosten.Want elk jaar stel-

len het Oranjefonds en Douwe Egberts

financiële middelen beschikbaar voor de

Burendag.

Het Oranjefonds steunt namelijk sociale

initiatieven en hoopt zo contact en ver-

binding tussen groepen mensen te bevor-

deren.

Informatie en aanvraagformulieren (voor

maximaal €500,- budget) staat online op

www.burendag.nl. Ook een handige tool-

kit is te downloaden met posters, uitnodi-

gingen en dergelijke.

Mocht u iets gaan organiseren, laat dit

dan weten aan de Wijkvereniging.We wil-

len graag in een volgende Wijknieuws

aandacht aan uw Burendag besteden! Mail

naar wijkverenigingmarlies@gmail.com

BURENDAG ZATERDAG 22 SEPTEMBER

Wat doet u dit jaar op 22 september? Is dat een gewone doorsnee zaterdag

voor u of gaat u ervoor zorgen dat die dag een gouden randje krijgt voor uw

buurt?
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BE E L K R A N T BA R G E R E S

Klankbordgroep

Ouderen
Openbare vergadering op dinsdag 11 sep-

tember om 13.30 uur in de Naober-

schapsbank - Alerderbrink 12. Zie verder

pag. 3.

4x grat is  volksdansles  bi j

Eur ychoros
Als je graag wilt kennismaken met volks-

dansen, dan is dit je kans! Vier gratis

volksdanslessen waarvoor je geen danser-

varing hoeft mee te nemen! Kom naar

het Brinkenhoes op de maandagavonden

10, 17, 24 september en 1 oktober van

19.00 tot 19.45 uur en kijk of dit iets

voor je is. Geen kosten en geen verplich-

tingen.Welkom! (Zie ook pag. 3.)

Kijk ook op www.eurychoros.nl 

Zilveren Camera 2011

bi j  CBK
Nog t/m 2 september is bij het Centrum

Beeldende Kunst Emmen de fototentoon-

stelling Zilveren Camera 2011 te zien.

Uit ca. 10.000 foto's koos de jury in

januari de winnaar van de Zilveren

Camera 2011. Het CBK is open van wo.

t/m zo., van 13.00 - 17.00 uur.

Adres: Ermerweg 88b, NoordBarge

Exposit ie  in  De

Bleerinck
Tot maandag 10 september worden in

verpleeghuis De Bleerinck kunstwerken

tentoongesteld van ‘Blub-design’ door

Marten Kersten uit IJsselstein en Zee-

paardjes van Debbie Smit uit Emmen.

Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot

19.30 uur, Spehornerbrink 1.

Natuurl i jkBewust
De vakantieperiode is (ook) een periode

van wat meer tijd voor je zelf.Tijd voor

verdieping over een onderwerp dat je al

een tijdje bezighoudt.

In de periode van 16 juli tot en met 27

augustus (m.u.v. 13 augustus) staat op

elke maandagmiddag van half twee tot

vier uur bij praktijk Natuurlijk Bewust de

deur open voor ieder die meer informa-

tie wil over onderwerpen als gezondheid,

ziekte en bewustwording. Bijvoorbeeld

natuurgeneeskundige therapieën, gezonde

voeding, darmtherapie, holistische genees-

kunde, energetische geneeswijzen, zelfge-

nezend vermogen, lichaamsbewustzijn,

ontspanning, zwangerschap en kinderen,

enz.. Ik verwelkom u graag aan de Bor-

gerbrink 100!

Tineke Kleine Deters

Natuurgeneeskundig Therapeut

Praktijk voor Natuurgeneeskunde en

Bewustwording

www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Kleding- en boekenmarkt

Kapella Vocale
Op 20 oktober organiseert Kapella

Vocale bij de Opgang in de Bargeres een

grote kleding- en boekenmarkt.

Heeft u kleding, boeken, sieraden, snuiste-

rijen etc. voor deze markt, dan kunt u

alvast contact opnemen met mevrouw

Elly Jeuring, tel: 0591-641658. Bij haar

kunt u uw kleding en boeken inleveren.

Lukt het u niet te brengen dan worden

uw spullen gehaald.
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AC T I V I T E I T E N AG E N DA

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

Mail ze door naar wijkverenigingmarlies@gmail.com.

2006 is het jaar dat MansMedia haar acti-

viteiten op internet is begonnen. Ons

bedrijf richt zich op het midden en klein

bedrijf, maar ook op de particuliere sec-

tor.

Onze core-business is hosting, het online

houden van websites. Daarnaast verzor-

gen wij ook complete servers voor be-

drijven, online back-up en bouwen we

eventueel uw website. Ook is het moge-

lijk uw eigen server(s) bij ons onder te

brengen.

Het registreren van domeinnamen, zoals

bijvoorbeeld bargeres.com, behoort ook

tot één van onze taken. Hierin zijn vele

verschillende mogelijkheden, daarvoor

verwijzen wij u graag door naar onze

website, mansmedia.nl. Daar vindt u een

overzicht van de mogelijkheden en prij-

zen.

De kwaliteit van onze diensten staan bij

ons hoog in het vaandel. Daarom kiezen

we uitsluitend voor klasse A apparatuur

en staan onze servers in klasse A netwer-

ken. Daardoor garanderen wij een uptime

van maar liefst 99,9 procent. Onze ser-

vers staan in datacentra in Amsterdam en

Haarlem.

Omdat wij graag de

klant te woord willen

staan bij eventuele pro-

blemen is onze bereik-

baarheid zeer ruim.We

zijn iedere dag van 8 uur tot 21 uur

bereikbaar, in de weekenden van 10 tot

20 uur.

MansMedia,

Martin Fuller

Slenerbrink 140

7812 HG  EMMEN

t: 0591 222717 / 06 5375 1139

e: info@mansmedia.nl

w: www.mansmedia.nl

ONDERNEMERS IN DE WIJK

Het is goed de ondernemers in onze

wijk te ondersteunen. Dat houdt onze

wijk levendig en economisch gezond.

Heeft u activiteiten van uw buurtvereni-

ging /school/buurt/gezin ect.: meldt het

via beeldkrantbargeres@live.nl.

De beeldkrant is te zien bij de ingang van

de Naoberschapsbank. Kijk ook op de

site: bargeres.org/beeldkrantbargeres.

Het UitkeringengerechtigdenBeraad

Emmen (UBE) is een vrijwilligersorganisa-

tie waar u terecht kunt voor deskundig

advies op het gebied van sociale zeker-

heidswetgeving.Voor vragen over uitke-

ringen, voorzieningen en hulp bij belas-

tingaangiften kunt u terecht op het

inloopspreekuur. Dit is v.a. 10 september

elke maandag van

13.30-14.30 uur in ‘t

Brinkenhoes.Voor

onze hulp brengen

wij geen kosten in

rekening.Telefonisch

kunt u ons recht-

streeks bereiken tij-

dens de inloop, de andere dagen via het

antwoordapparaat: 640650.Via de mail:

uitkeringen@gmail.com

UITKERINGSGERECHTIGDEN-

BERAAD EMMEN
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50 procent korting houden op een

hostingpakket met een (nl, net, com of

eu) domeinnaam. Normaal is dat

€47,60, nu €23,80 incl. btw! 

Ook is het mogelijk uw bestaande

domeinnaam bij ons onder te brengen

tegen deze aanbieding.

Voor meer informatie, neem gerust

contact met ons op. De aanvraag kunt

u doen via onze website, gebruik

daarbij de kortingscode "bargeres".


