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VO O RWO O R D
Vooruit zien
Als Wijkvereniging hebben we een druk
maandje achter de rug.Veel overlegmomenten gehad, zoals met Buurtsupport,
de opzichter van de gemeente, de directeur van de Huurdersfederatie en we
waren aanwezig op het Emmen Revisitedcongres. Allemaal activiteiten gericht op
het uitzetten van lijnen voor het (de)
komende jaar (jaren).
Ruinerbrink
De inloop van de Ruinerbrink heeft rond
de 80 opmerkingen opgeleverd. De gemeente heeft deze geïnventariseerd en bij
de meeste opmerking aangegeven wat
voor actie hier wel of niet aan gekoppeld

is. Deze lijst ligt ter inzage in de Wijkwinkel. Ook is van al deze extra acties een
tekening gemaakt en deze hangt ter inzage in de Wijkwinkel.We hadden liever
gezien dat de gemeente vóór het maken
van de plannen een inloopavond had
georganiseerd en op basis daarvan een
plan van aanpak had gemaakt en deze
vervolgens had gepresenteerd. Dat had
heel wat nawerk gescheeld. Maar uit ervaring weten we dat deze omslachtige
manier van werken bij degemeente helaas
niet op zichzelf staat…
Niks is wat 't lek
Staat er een Emco-medewerker blaadjes
weg te blazen tussen het gemeentegroen… Ik reed er langs en kon mijn

nieuwsgierigheid niet onderdrukken.Want
sowieso ben ik al allergisch voor bladblazers (wat is er mis met een hark of bezem en een beetje spierkracht?), maar het
wegblazen van blad tussen de struiken
van de gemeente leek me het toppunt
van onzinnig bezig zijn. Dat blad is toch
humus voor de struiken?!
Maar goed dat ik het even navroeg. De
Emco-medewerker legde uit dat al het
eikenblad dat tussen deze jonge aanplant
valt, de grond daaronder afsluit van zuurstof en andere voedingsstoffen. Daardoor
zouden de wortels van deze jonge plantjes verstikt kunnen worden. Om de
grondstructuur verder niet te beschadigen, moet er gewerkt worden met een
bladblazer...Weten we dat ook weer! MZ

I N TO C H T S I N T E R K L A A S
Het was weer zo’n standaard grijze novemberdag die je doet
verlangen naar het heerlijk avondje, lekker gezellig samen met
een zak vol kadootjes en warme chocolademelk met borstplaat, zingen van ‘Sinterklaasje kom
maar binnen...’
Maar voordat het zover is, moet Sint eerst
in heel Nederland zijn intrek nemen.
Bargeres kon op zaterdag 20 november
van het lijstje geschrapt worden. Op de
golven van het welkom van de kids voer
Sint op Pakjesboot 16 de wijk weer in.
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 12/2010
verschijnt op 1 januari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 15 december bij ons binnen
zijn (brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

S TAT I O N B A R G E R E S

G E PA S S E E R D S TAT I O N ?
Andermaal staat station Bargeres weer volop in de spotlights. De discussie
omtrent wel of niet sluiten is gesloten, maar gaat nu over wanneer de laatste trein zal stoppen.
Met enig ongeloof en twijfel las ik begin
een huis-aan-huis nieuwsbrief van het
november het mailtje dat bij me binnen
projectbureau Nieuw-Amsterdamsestraat.
was gekomen van bewoners uit de wijk
Ondertussen is de gemeente met man en
die betrokken zijn bij het consumentenmacht in de weer om de rotonde ter
platform van het OV Bureau Groningenhoogte van Waanderveld-Delftlanden op
Drenthe. Ze meldden dat de trein al met
tijd klaar te hebben. Met de hete adem in
ingang van 12 december niet meer zal
de nek van 12 december moet alles uit
stoppen op station Bargeres.
de kast gehaald worden om station
Navraag op het gemeentehuis bevestigde
Delftlanden bereikbaar te maken.
dit verhaal. De heer Veldman, projectleiPunt is dat om allerlei redenen de deadder namens afdeling Inrichting en Beheer
line van het totale project van 1 decemwas zo vriendelijk me te woord te staan.
ber is uitgesteld tot 1 maart. Maar de NS
Op 26 november wordt het station
wil koste wat het kost vasthouden aan de
Delftlanden door de NS gecontroleerd of datum van12 december waarop de nieuhet basispakket waar een station aan
we dienstregeling in moet gaan.
moet voldoen, akkoord wordt bevonden.
Vrijdag 19 november meldde Dagblad van
Mocht dit niet het geval zijn, dan is de
het Noorden op hun site dat provincie
kans groot dat de openstelling van het
Drenthe bij NS en Pro Rail om uitstel
station uitgesteld wordt tot maart 2011,
gaat vragen. Maar volgens Pro Rail zal dit
het moment dat het hele project wordt
niet mogelijk zijn zonder hoge kosten,
opgeleverd. Mocht op 11 december de
waarbij eerst uitgezocht moet worden
sluiting van station Bargeres wel definitief
hoe hoog deze kosten zijn en wie dat
worden, dan verschijnt er begin december gaat betalen.
Deze gang van zaken vinden we als
Wijkvereniging Bargeres bijzonder ongelukkig, om het netjes uit te drukken.
We vinden dat de logica ontbreekt en
willen dat station Bargeres open blijft totdat het hele project Nieuw-Amsterdamsestraat wordt opgeleverd.
Punt van grote zorg voor ons, is dat er
over een busverbinding naar station
Delftlanden nog niets concreets bekend

VA N

D E B E S T U U R S TA F E L
Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuursagenda van de
Wijkvereniging? Een kleine greep aan onderwerpen die behandeld zijn.
Ruinerbrink
Gebiedsgebonden budget
Bij de inloopavond aanpak Ruinerbrink
Er is verder overleg geweest met de
was een grote opkomst van de bewoners. opzichter van de gemeente om samen tot
Naar aanleiding van de gemaakte opmergoede afspraken te komen voor de inzet
kingen heeft de gemeente de plannen
van gebiedsgebonden budget in de rest
aangepast. De gewijzigde tekeningen zijn
van dit jaar en volgend jaar.
in de wijkwinkel in te zien.
Een verzoek van de opzichter om een
financiële bijdrage te leveren voor het
Voorts heeft het bestuur de evaluatie van bestraten van de parkeerplaats bij de
Buurtsupport besproken. Meer hierover
Nieuw Amsterdamsestraat ingang Noordelders in dit wijknieuws.
Bargerbos is tijdens een bestuursvergade2

is. De heer Veldman meldt dat de bereikbaarheid een punt van discussie is. Hij
geeft aan dat het belangrijk is om te
weten hoeveel mensen baat hebben bij
een goede busverbinding vanuit Bargeres
naar het station Delftlanden.
Daarom willen we u oproepen om te
laten weten of een busverbinding voor u
cruciaal is om gebruik te kunnen maken
van het nieuwe station Delftlanden. Laat
dit weten bij de Wijkwinkel. Alle aanmeldingen geven we dan door aan de bewoners uit de wijk die deel uit maken van
het consumentenplatform OV Bureau
Groningen-Drenthe.
Ondertussen zitten we als Wijkvereniging
ook niet stil. Op initiatief van de Seniorenraad en samen met Wijkvereniging
Rietlanden hebben we binnenkort een
gesprek met de heer Paddenburg, projectleider Delftlanden van gemeente
Emmen.We zullen uitleg krijgen over de
gang van zaken en ons ongenoegen over
de gang van zaken kenbaar maken.
MZ

ring afgewezen.
Argumenten hiervoor zijn dat er geen
overleg vooraf is geweest. En de parkeerproblemen in de wijk zelf vinden we
urgenter. Om die reden hebben we wel
geld gestoken in het realiseren van een
aantal parkeerplaatsen in de Balingerbrink, onderdeel van het nawerk in deze
brink.
Johan Schrik,
secretaris

Het wijkteam is Emmen Revisited op lokaal niveau. Ook deze
maand praat het wijkteam u weer bij over ontwikkelingen in de wijk.
Elke 4 weken zitten we bij elkaar, Ali
Zingstra (Emmen Revisited), Jo Wubbels
(Domesta), Johan Ottens (Sedna), Marlies
Zeeman (wijkvereniging) en Aly Venema
(Lefier) om te bespreken hoe het staat
met de verschillende projecten in Bargeres.We praten elkaar bij, daar waar nodig
ondernemen we actie.We stimuleren
elkaar en kijken of er nieuwe onderwerpen opgepakt moeten worden en welke
signalen er zijn. Het wijkprogramma is
daarbij ons spoorboekje.
Zinvol en plezierig om zo met de verschillende partijen ervoor te zorgen dat
Bargeres een prettige en leefbare wijk is
en blijft voor iedereen.
Congres Emmen Revisited
Donderdag 18 november zijn we met het
complete wijkteam naar het Congres van
Emmen Revisited gegaan. Het congres
gaat over wijk- en dorpsontwikkeling; versterken van wat goed gaat, vernieuwen
waar kansen liggen en verbinden van

ideeën, mensen en organisaties.Wat dit
betekent voor onze wijk, vertellen we in
een volgende editie van het wijknieuws.
Sociaal veiligheidsplan
Voor de wijk Bargeres zijn voor de jaren
2010 en 2011 weer de zogenaamde sociale veiligheidsgelden beschikbaar. Het
wijkteam heeft samen met de gemeente
gekeken hoe op basis van het wijkprogramma Bargeres deze gelden het beste
ingezet kunnen worden. Uit deze gelden
wordt bijvoorbeeld Renata Kuperus als
vooruitgeschoven post vanuit het kwartet
(samen met jongerenwerker, opbouwwerker en wijkagent) betaald. Mogelijk heeft
u al kennis met haar kunnen maken.
Verder worden deze gelden ingezet voor
weerbaarheidstrainingen voor groep 8
van de basisscholen, diverse jongerenactiviteiten van sport tot cultuur en voor
anti-agressietrainingen. Ook het wijkfestival Opschudding krijgt een bijdrage,
omdat dit een leuke manier is om op een

HOGE

B O E T E S I L L E G A A L V U U RW E R K
De wijk wordt de laatste weken vooral ‘s avonds alweer opgeschrikt door
vuurwerk. Dit is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook verboden.Vandaar
dat onze wijkagent Aart IJzerman ons graag informeert over de risico’s.
De risico's zitten 'em niet zozeer in de
kans op letsel, wat natuurlijk altijd aanwezig is als je met vuur(werk) bezig bent. In
dit geval wil de wijkagent met name de
jeugd wijzen op de risico's die ze nemen
bij het bezit van vuurwerkpistolen en
ander verboden knalmateriaal. Er gelden
boetes van 500 tot 600 euro (!) en niet
te vergeten: de dader word opgezadeld
met een strafblad. Dat kan gevolgen hebben voor je toekomst, bijvoorbeeld bij
sollicitaties.

bovendien zijn de knallen een aanslag op
het gehoor. De pistolen worden vaak
door boeren in Duitsland gebruikt om
vogels te verjagen, maar inmiddels zijn ze
razend populair in het grensgebied. In
overleg met justitie is dit jaar besloten
dat het in bezit hebben van een vuurwerkpistool extra zwaar zal worden aangerekend omdat tijdens de jaarwisseling
sprake is van verhoogde risico's.

Vuurwerkpistool
Vuurwerkpistolen zijn vuurwapens in de
zin van de Wet Wapens en Munitie en zijn
verboden. Ze zijn door een leek niet van
echt te onderscheiden. Er kan door het
gebruik ervan kan letsel ontstaan en
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andere manier met medebewoners in
contact te komen. Naast deze inzet voor
de meer sociale kant van de wijk is een
deel van de gelden ook voor fysieke problemen in de wijk bedoeld. Hiervan
wordt bijvoorbeeld de verlichting langs
het nieuwe gedeelte van het fietspad aan
het Oranjekanaal betaald en ook een veiliger oversteek voor schoolkinderen over
de zuidelijke Brinkenweg.
Tot slot
Heeft u vragen of suggesties voor het
wijkteam? Heeft ideeën over projecten of
activiteiten in de wijk? Wilt u hier graag
met andere bewoners en betrokkenen
over praten? Laat het ons weten!
Ali Zingstra, Emmen Revisted,
tel. 652211
Marlies Zeeman,Wv Bargeres, tel. 648411
Johan Ottens, Sedna, tel. 632324
Jo Wubbels, Domesta, tel. 570100
Aly Venema, Lefier, tel. 697751
Ander illegaal vuurwerk waar de wijkagent voor waarschuwt zijn vlinders, strijkers, mortieren en lawinepijlen. Als er op
vuurwerk geen Nederlandse beschrijving
staat, gaat het om illegaal vuurwerk.
Karbid
De wijkagent wijst er ook op dat karbidschieten zonder vergunning verboden is
en dat men dus op tijd een vergunning
dient aan te vragen.
Melden!
De Wijkagent roept iedereen op om het
te melden als iemand een vuurwerkpistool of ander illegaal vuurwerk afsteekt.
Dit kan via telefoonnummer 0900-8844
of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De
politie vindt het opsporen van illegaal
vuurwerk dermate belangrijk dat voor de
opsporing en controles inmiddels een
speciaal team is opgezet, dat naarmate de
jaarwisseling dichterbij komt aangevuld
wordt met extra man/vrouwkracht.

BU U RT S U P P O RT

Zouttonnetjes

Onlangs hebben we samen met Buurtsupport Bargeres de activiteiten
geëvalueerd die Buurtsupport in opdracht van de Wijkvereniging in 2010
heeft uitvoert.
Buurtsupport heeft van de gemeente de
fietsstrook langs de Brinkenweg juist tijopdracht gekregen om per jaar een 'x'
dens sneeuw de plek is waar alle troep
aantal uur in te zetten in de wijken/doren ijsklonten van auto's terecht komt.
pen in opdracht van de wijk- en dorpsraBovendien komen de fietsstroken er
den.Voor onze wijk is dat 6600 uur per
bekaaid vanaf bij het strooien. Op verjaar. Per jaar bepalen Buurtsupport
zoek van de Wijkvereniging zal BuurtBargeres en de Wijkvereniging waar deze
support dan ook het fietspad langs het
uren aan besteed worden. De meerderOranjekanaal strooien vanaf het viaduct
heid van deze uren bestaat uit het prikover de Rondweg tot aan het houten
ken van zwerfvuil. Ander buurtwerk is het bruggetje in Noord Barge, zodat deze
schoonhouden van de Kuil, hulp bij het
centrale fietsvoorziening bereidbaar blijft.
Wijkfestival, het aanbrengen van achterpadverlichting, het schoonhouden van
De Wijkvereniging heeft ook besloten
naambordjes, het schoonhouden van de
Buurtsupport opdracht te geven voor het
cocons bij de flats en andere vormen van
verwijderen van zwerfvuil in het Oranjeondersteuning. Ook gladheidbestrijding
kanaal. In feite is dit een taak voor Area,
hoort bij het takenpakket. Standaard
maar Area vindt dat de vervuiling nog niet
strooit Buurtsupport in het Winkelcende grens van het toelaatbare heeft getrum en bij de ouderen- en gehandicaphaald. Hier hebben we als Wijkvereniging
tenvoorzieningen.
andere ideëen over en we zijn blij dat
Het centrale fietspad in de groenzone
Buurtsupport bereid is deze klus volgend
(dwars op het kanaal) wordt gestrooid
jaar op te knappen.
door Area. Het fietspad langs het Oranjekanaal staat niet in het strooiplan, omdat
Halverwege het volgende jaar zullen we
de gemeente vindt dat fietsers langs de
weer met Buurtsupport om de tafel gaan
Brinkenweg kunnen. Hier zijn we het als
om te kijken of hoe het er met de werkWijkvereniging niet mee eens, omdat de
zaamheden voor staat.

Dit jaar zal Buurtsupport in samenwerking met Wijkvereniging
Bargeres ten behoeve van de gladheidbestrijding zouttonnetjes verspreiden
in de wijk.
U als bewoner kunt vanaf 1 december via
de Wijkwinkel een tonnetje aanvragen
(zie voor openingstijden / telefoonnummer / e-mailadres pagina 1). Buurtsupport
zal het tonnetje bij u afleveren en zorgt
ook voor het navullen van de tonnetjes.
Nieuw zout moet ook weer bij de
Wijkwinkel aangevraagd worden.

Buurtsupport activeert mensen met een
grote achterstand tot de arbeidsmarkt.
Ook investeert Buurtsupport in de leefbaarheid van de woonomgeving doordat
mensen in hun eigen buurt werken.
Buurtsupport in het kort:
- Werkgelegenheid voor gemiddeld 250
mensen.

- Opleidinsgstrajecten voor de medewerkers.
- Verbetering van de sociaal economische positie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
- Meer cohesie in dorpen en wijken.
Meer weten over Buurtsupport? Kijk dan
op onze website www.buurtsupport.nl of
neem telefonisch contact met ons op:T
(0591) 31 39 03 of via de mail:
info@buurtsupport.nl
Bron: jaarverslag 2009

I N G A R AG E B OX ! ?
De parkeerproblematiek gaat helaas niet aan onze wijk voorbij. Door de
vele geparkeerde ‘heilige koeien’, ontstaan er in sommige brinken grote
problemen met de doorgaande route door de brink. De heer Schaafsma
mailde ons een goede tip door.

Spelregels
- het zout is niet bedoeld voor uw
eigen stoepje maar moet gebruikt worden voor uw hele buurtje;
- de medewerker van de Wijkwinkel bepaalt in overleg met de Wijkvereniging
of een aanvraag gehonoreerd wordt.
Bejaardenwoningen en locaties met
hoogteverschillen hebben voorrang;
- de actie geld niet voor bedrijven en
instanties;
- er zijn een beperkt aantal tonnetjes
beschikbaar, op=op.
We zullen proberen in een volgende editie van Wijknieuws een lijst te publiceren
van de locaties waar de tonnetjes staan.
We zijn benieuwd hoe deze actie zal verlopen. Als Wijkvereniging zien we het als
een proef of het op deze manier gaat lukken een stukje naoberschap nieuw leven
in te blazen!

AU TO

Bij het ontwerp van de Bargeres in de 70er jaren ging men uit van 0,7 auto per ge-

zin. Dat is in 40 jaar wel anders geworden! Gevolg: groot tekort aan parkeerplaatsen.Vervelend voor bewoners
en bezoekers, maar ook gevaarlijk
als brandweer en ambulance grote
moeite hebben de plaats des
onheils te bereiken.
De gemeente maakt hier en daar
extra parkeerplaatsen. Maar het
zou ook helpen als meer bewoners
hun auto in hun garagebox parkeren.
Vandaar de oproep hiernaast!
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Nooit meer ijskrabben, nooit meer
beslagen ramen bij wegrijden, nooit
meer vogelpoep op je auto? En altijd
een vrije parkeerplaats? Welke autobezitter droomt daar niet van?
Voor de gelukkigen die een garagebox hebben, de normaalste zaak van
de wereld! Tenminste als ze hun
auto er in zetten...!
Er zijn bewoners die hun garagebox
als opslag gebruiken. Bent u een van
hen? Bekijk dan eens of spullen
opgeruimd kunnen worden. Gun uw
auto onderdak en... uzelf en uw
brink parkeerruimte!

IN

HET ZONNETJE
De Zonnebloem, afdeling Bargeres,
had in oktober een heugelijk feit te
vieren: het 20 jarig bestaan!
Op woensdag 27 oktober werd in het
Brinkenhoes een gezellige avond georganiseerd met een optreden van Hennie
Klok uit Coevorden. Zij bracht op humoristische wijze sketsches, gedichten en
liedjes voor het voetlicht.Ter ere van het
20 jarig bestaan van de afdeling spelde de
voorzitter
Fokke
Sanders
zes vrijwilligers
de zilveren

Zonnebloemspeld op. Daarnaast ontving
een ieder een oorkonde en natuurlijk
bloemen. Op de bijgaande foto Ben van
Beusekom, Joke Leussink, Bé Barenkamp,
Miep van den Berg en Grietje Stap. Op de
foto ontbreekt Dien Hofstede dit in verband met ziekte van haar echtgenoot
Hans.

Niet vergeten!
Vragen of klachten als
het gaat om leefbaarheid? Even Renata bellen of mailen!
Tel: 06-31762440
Mail: renata.bargeres
@gmail.com

Verder is het goed om te melden dat vrijwilligers 800 Zonnebloemloten verkocht
hebben in de Bargeres. In totaal haalden
zij daar mee €1600,- op. Deze opbrengst
komt gedeeltelijk ten goede aan eigen
aktiviteiten (boot-, busreis en andere uitjes) die zij organiseert voor zieken, gehandikapten en senioren. Blijf De Zonnebloem steunen, ze zijn het waard !

I N S TA P C U R S U S C V I T E S
Cvites organiseert de zogenaamde Instapcursussen voor mensen die de
Nederlandse taal nog niet goed beheersen en die nog niet toe zijn aan een
inburgeringcursus.
Cvites is druk bezig met de werving van
kandidaten die mee kunnen doen. 50
mensen mogen meedoen in Emmen. Het
is de bedoeling in januari 2011 te starten.

zal gaan groeien en de mensen praten
Nederlands. Het is de bedoeling dat ze
later doorstromen naar de alfabetisering
of inburgering.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor (meest) vrouwen die nog steeds de taal niet goed
spreken, geïsoleerd leven, de deur niet
veel uitkomen en dergelijke. Ze willen wel
Nederlands leren maar willen of kunnen
niet naar school. Als Cvites deelnemers
heeft gevonden checkt ze bij de gemeente of de deelnemers mee mogen doen.
Dat hangt van een paar dingen af.

Inhoud
De instapcursus is een groep van vrouwen (maar mannen zijn ook welkom!) die
elke week bij elkaar komen en gaan praten over dingen waar ze tegen aan lopen.
Vanuit de vraag van de groep worden er
dingen gedaan. Sommige mensen hebben
problemen met hun huis, willen meer
weten over verschillende scholen, kinderopvang, gezondheidszorg en wat er zoal
speelt bij de mensen. De cursus is gericht
op de vergroting van de zelfredzaamheid
van de deelnemers, het zelfvertrouwen

Oproep
Kent u iemand in uw omgeving voor wie
deze cursus heel geschikt zou zijn? Maak
hem of haar erop attent! In de Wijkwinkel liggen folders in het Nederlands,
Joegoslavisch,Turks en Arabisch.
Opgave kan bij Cvites, 0591-653357

OPENING

SCHOOLPLEIN DE BRINK
Donderdag 21 oktober is op feestelijke wijze het nieuwe schoolplein van de
openbare basisschool voor daltononderwijs De Brink geopend.
Onder belangstelling van ouders, leerlingenomen.
gen en leerkrachten is middels het afsteOBS de Brink en gemeente Emmen waken van een confettikanon en het oplaten ren al geruime tijd met elkaar in gesprek
van ballonnen door de leerlingen het
om het aanzien van het schoolplein te
nieuwe schoolplein officieel in gebruik
verbeteren waarbij uiteindelijk besloten is
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om het plein rigoureus aan te pakken.
Samen met gemeente Emmen en in
samenspraak met ouders en leerlingen is
hiervoor een ontwerp gemaakt. Deels zijn
bestaande speelvoorzieningen hergebruikt
en waar nodig nieuwe aangeschaft. De
realisatie van het schoolplein is mede
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van woningstichting Lefier.

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.

B e ge l e i d i n g s c o m m i s s i e
O u d e re n
Vooraankondiging:
Noteert u vast in uw agenda of op de
kalender: 13 januari 2011 een gezellige
nieuwjaarsmiddag in het Brinkenhoes met
Drents mandoline-orkest ‘de Minstreels’.
Voor meer informatie zie Wijknieuws
Bargeres van januari.

ONDERNEMERS

IN DE WIJK
Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze
wijk levendig en economisch gezond. Op deze plek ruimte* voor kleine
ondernemers die in Bargeres gevestigd zijn.

Voor lekkere Döner Kebap, Durum,
Baklava en nog veel meer kunt u terecht
bij de mobiele kraam van wijkbewoner
Ramazan Karacadagli. Deze enthousiaste
ondernemer is bedenker van het evenement ‘Proeven van een ander land’, dat op
26 september plaatsvond. Dankzij zijn uitgebreide netwerk is het hem gelukt om
verschillende culturen bij elkaar te krijgen
op dit geslaagde evenement.

Speciaal voor lezers van Wijknieuws heeft
Ramazan een leuke actie bedacht.
Bij aankoop van een warme hap en tegen
inlevering van de bon uit Wijknieuws,
krijgt u een blikje frisdrank gratis. Deze
actie geldt alleen in week 49, 50 en 51 op
de dagen dat de kraam bij de Boni staat.
Let wel: op=op!

Als Bargeresser kent u Ramazan vooral
vanwege zijn standplaats bij de Boni.
Elke maandag (na de middag) en vrijdag (vanaf 15.30 uur) staat Ramazan
daar met zijn Turkse specialiteiten.
Andere standplaatsen zijn Sleen,
Schoonoord en de warenmarkt in
Emmen op vrijdag.
Het assortiment van Aksaray Döner
Kebap bestaat uit: Döner Kebap,
Durum,Turkse pizza,Turkse tosti,
vegetarische hapjes, Baklava en fris-

koop van een warme hap bij

Aksaray Döner
Kebap.

Ik ben Pascal van Rooijen en ben eigenaar
van autorijschool Succes. Ik ben gevestigd
in de wijk Bargeres.
Sinds een paar jaar ben ik bezig met het
geven van autorijlessen om zo van iedereen een zelfstandige bestuurder te maken. Mijn doel is dan ook om iedereen de
opleiding te bieden die het best bij hen
past. Hierdoor leidt ik in zo weinig mogelijk lessen op tot een veilige en zelfstandige bestuurder. Uiteraard kan dit alleen
door goede manier van les geven. Ik lever
de kwaliteit die nodig is om dat doel te
bereiken.

dranken.
Volgens kenners zijn de specialiteiten van
Ramazan van uitstekende kwaliteit.
Belangrijk om te weten is dat u altijd uw
eigen wensen kenbaar kunt maken.Tevens
staat bij Ramazan een goede hygiëne
hoog in het vaandel.
Uw bestellingen kunt u eventueel telefonisch doorgeven, waarna u het eten zelf
kunt afhalen. Het telefoonnummer is 0634973536.

A k s a r ay D ö n e r Ke b a p

Waardebon voor een
blikje frisdrank bij aan-

Autorijschool Succes,
P. v a n R o o i j e n

Geldig in week 49, 50 en 51
op de standplaats bij de Boni.

Let wel: op=op!

Daarom heb ik mij aangesloten bij verkeersschool Succes. Succes verzorgd al
meer dan 50 jaar opleidingen voor alle
categorieën rijbewijzen. Hierdoor kan ik
iedereen de opleiding aanbieden die hij of
zij wil volgen.Van bromfiets tot vrachtauto, voor alles kunt u bij mij terecht.
Het bromfiets pakket bijvoorbeeld kost
slechts €375,-! Dat is incl. theoriecursus,
theorie-examen, 6 rijlessen en het praktijkexamen. Als je de bromfiets opleiding
volgt bij Succes dan krijg je een cadeaubon die jij of iemand anders kan inleveren.Want als jij je opgeeft voor een autorijlespakket, dan ontvang je na jouw aanmelding een gratis theorieboek en 1 theorie-examen tegen inlevering van deze
bon! En natuurlijk krijg je van mij een gratis proefles om te bekijken hoeveel rijlessen jij nodig bent.
Lezers van Wijknieuws krijgen deze
cadeaubon (ter waarde dus van een theorieboek en 1 theorie-examen) ook als je
deze advertentie inlevert. Deze actie is
geldig tot februari 2011.
Voor meer informatie over de opleidingen zie de site www.succes-opleidingen.nl
of mail voor vragen naar pascal@succesopleidingen.nl. Natuurlijk mag je mij ook
bellen op 06-25596765.
Als je een goede en niet te dure rijopleiding wilt , dan moet je bij Succes zijn!
* De redactie bepaalt plaatsing van ingekomen kopij
voor deze rubriek. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

