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VO O RWO O R D
Onleesbaar
Helaas waren er in de vorige Wijknieuws
een aantal tekstvakken erg donker en
daardoor moeilijk leesbaar. Het bleek dat
de kleuren bij het drukproces in zijn
geheel donkerder waren uitgevallen. Een
goede leer voor de volgende keer om te
kiezen voor ‘veilig kleurgebruik’.We krijgen vaak complimenten dat Wijknieuws
er fris en fleurig uitziet en daar kiezen we
met opzet voor. Maar de kleur moet
natuurlijk niet de leesbaarheid in de weg
zitten.

Bezorging
Er waren klachten binnengekomen over
slechte bezorging in sommige brinken.We
hebben maatregelen genomen om goede
bezorging in de toekomst te waarborgen.
Mocht het eens voorkomen dat u geen
Wijknieuws heeft ontvangen, neem dan
telefonisch of via de mail contact op met
de Wijkwinkel, zodat we er weet van hebben. Bij de twee supermarkten kunt u
Wijknieuws afhalen.
Lijkt het je leuk om Wijknieuws te bezorgen? We hebben momenteel geen namen
meer op reserve, dus meld je aan! Dit
kan via de Wijkwinkel.

Ondernemers in de wijk
De rubriek ‘Ondernemers in de wijk’
biedt kleine zelfstandigen die in Bargeres
wonen en in de wijk hun bedrijf hebben,
gratis ruimte voor reclame.
Daarbij hebben ondernemers die met
hun bedrijf hoofdkostwinner zijn, voorrang.Voorwaarden zijn inschrijving bij de
Kamer van Koophandel en een aanbieding
voor bewoners uit de wijk. Op dit
moment hebben we weer plek voor nieuwe aanmeldingen.
MZ

FYSIEK ACTIEF
Binnenkort gaat een nieuw project in Bargeres van start, genaamd
Fysiek Actief. Een soort Heitje voor een Karweitje anno 2011.
Jongeren van 13 tot 15 jaar uit Bargeres
kunnen middels Fysiek Actief (betaald)
klusjes opknappen in de wijk. Iedere week
zullen deze jongeren een ander klusje uitvoeren. Denk hierbij aan het schoonmaken van het Oranjekanaal, het onderhouden en schoonhouden van de Kuil of
andere speelvoorzieningen, bladeren
vegen in de herfst, sneeuw vegen en zout
strooien in de winter of de afvalcontainer
buiten zetten voor ouderen. Dit project
wordt georganiseerd door het jongerenwerk van Welzijngroep Sedna.
Fysiek actief is een nieuw project van
Welzijngroep Sedna. Het is in eerste
instantie een eenmalig project met als
doel de beeldvorming van jongeren in de
wijk positief te beïnvloeden. Nevendoel is
dat de wijk wordt verbeterd. Door de
jongeren zelf zaken in de wijk te laten
opknappen, zetten ze zich nuttig in voor

Ben jij tussen de 13 en 15 jaar en wil je
graag geld verdienen door iets nuttigs te
doen in jouw wijk? Of woont/werkt u in
de wijk en heeft u nog een leuk klusje
voor de jongeren in uw brink? Ieder klusje mag gemeld worden!
Bel voor aanmelding of meer info:
Chantalle Caenen 0591632937
stagiaire_bargeres@welzijngroepsedna.nl
Kim Gritter 0627497933
k.gritter@welzijngroepsedna.nl
de wijk en wordt hun betrokkenheid bij
de wijk bevorderd. Jong geleerd is hopelijk ook oud gedaan, maar wellicht dat
goed voorbeeld ook goed doet volgen!
Wijkvereniging Bargeres is positief over
dit project.We zullen dit project volgen
en u middels Wijknieuws op de hoogte
houden van de resultaten.

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

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws), Johan
Schrik (secretaris), Mia Stulen (penningmeester),
Piet van der Wel
Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser,
speelvoorzieningenBargeres@hotmail.com

Wijkvereniging online
www.bargeres.org/wvbargeres
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 3/2011 verschijnt op 1 maart.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 16 februari bij ons binnen zijn
(brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

VRIJWILLIGERS

GEZOCHT!
We zoeken mensen voor diverse zaken en taken in de wijk. Lees onderstaande eens door met de gedachte: “Is dit iets voor mij?”

B e s t u u r s l i d ge zo c h t
Wie komt ons kleine enthousiaste
bestuur versterken en wil tijd investeren
ten gunste van de wijk?
Vanwege het vertrek van bestuurslid
Henri Snippe door privéomstandigheden
is er een vacature in het bestuur van
Wijkvereniging Bargeres ontstaan.We
zoeken niet alleen invulling voor deze
lege plek, we zoeken ook versterking van
ons bestuur, want hoe meer bestuursleden, hoe meer zaken we kunnen oppakken.
We zijn op zoek naar mensen met hart
voor de wijk, die graag een steentje bijdragen om de wijk nog mooier te maken.
Mensen die inzien dat bewoners verschil
kunnen maken, als we onze krachten
maar bundelen en van ons laten horen.
Zie je jezelf als daadkrachtig, heb je goede
contactuele eigenschappen, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen? Schroom dan niet en neem contact
op met de voorzitter, Marlies Zeeman,
648411, wijkverenigingmalies@gmail.com.

Wie komt
ons bestuur
versterken?

?

Lid speeltuincommissie
ge zo c h t
Jacqueline Visser is op dit moment de
enige vrijwilliger die zich bezig houdt met
de speelvoorzieningen in de wijk. Haar
taak is vooral om contactpersonen te
werven die in de buurt van speelvoorzieningen wonen. Ze zoekt voor deze taak
versterking, omdat de taakstelling teveel
omvattend is voor één persoon.
Alle speelvoorzieningen zijn door de
opzichter inmiddels in kaart gebracht, dus
hoe de speeltoestellen er op dit moment
bij staan, is gearchiveerd.
Ziet u het belang van goede speelvoorzieningen in de wijk en wilt u ook verantwoordelijkheid dragen voor handhaving
van deze kinderspeelplekken? Aanmelden
kan bij de voorzitter, Marlies Zeeman,
648411, wijkverenigingmalies@gmail.com.

L i d Fo n t e i n c o m m i s s i e
ge zo c h t
Een tijd geleden was in Wijknieuws te
lezen dat het Lefier-cultuurfonds €7000,heeft gehonoreerd aan het idee om een
fontein in het Oranjekanaal te plaatsen.
Het is de bedoeling om het stukje kanaal
tussen de twee bruggetjes, vlakbij het
winkelcentrum op te luisteren met een
fontein. Het zal een iets groter type worden dan de fontein die tijdens het
Wijkfestival te zien was.
Inmiddels is duidelijk dat het toegekende
bedrag volledig op zal gaan aan plaatsing
van een drijvende fontein inclusief verlichting. Bijkomende kosten zijn de krachtstroomvoorziening, stroomkosten en kosten voor opslag en onderhoud.

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.

Afscheid
Het bestuur betreurt het vertrek van
bestuurslid Henri Snippe zeer, maar respecteert zijn besluit.

maanden bezonnen op eventuele toetredeing tot de Huurdersfederatie.We hebben een gesprek met de directeur van de
Huurdersfederatie gehad en daarna hebben we ons advies ingewonnen bij mensen die bekend zijn in het wereldje van
wooncorporaties. Inmiddels hebben we
besloten toe te treden tot de huurdersfederatie met een proef van een jaar. In de
volgende editie van Wijknieuws zullen we
uitleggen wat onze beweegredenen zijn
en wat de voordelen zijn voor de
Wijkvereniging.

Huurdersfederatie
Het bestuur heeft zich de afgelopen

Id€€gelden
In 2011 vindt de laatste ronde plaats van

Brief B&W
Wijknieuws wordt goed gelezen door
DvhN, bleek toen een journalist de voorzitter belde m.b.t. de brief die we naar
B&W sturen. De brief met het verzoek
om meer geld zodat een inhaalslag gemaakt kan worden met het groenonderhoud, gaat één dezer dagen de deur uit.
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Marlies Zeeman was tot op heden alleen
verantwoordelijk voor realisatie van dit
project, omdat zij de inbrenger van het
idee was. Inmiddels is haar duidelijk dat
deze kar te zwaar is om alleen te trekken. Opzichter Karel Braams is bereid om
achter de schermen mee te denken, aangezien de gemeente medewerking zal
moeten verlenen. Daartoe zijn al toezeggingen gedaan.
Nu zoeken we bewoners die dit een leuk
project vinden om zich vrijwillig voor in
te zetten. Mensen met een technische
achtergrond of iemand die goed is in het
werven van extra financiële middelen.
De winkeliersvereniging zal ook aangeschreven worden met het verzoek
iemand uit hun gelederen deel te laten
nemen in de fonteincommissie.
Ziet u het zitten om mee te doen aan dit
kortlopende project? Aanmelden kan bij
de voorzitter, Marlies Zeeman, 648411,
wijkverenigingmalies@gmail.com.

de Id€€gelden.Van de gemeente ontvingen we een brief dat de wijk- en dorpsraden dit jaar zelf een passende werkwijze
mogen kiezen om de gelden toe te kennen.We beraden ons op dit onderwerp.
Stagiare
De eerste drie weken van januari is student Culturele Antropoogie Ilonka Novik
in de wijk op zoek geweest naar vormen
van burgerparticipatie en hoe dit in onze
wijk gestalte krijgt. Ze heeft ondermeer
gesprekken gevoerd met twee bestuursleden en een bestuursvergadering bijgewoond.We
zijn benieuwd naar
de uitkomst van haar
onderzoek en wensen haar veel succes
met haar studie.

De jaarwisseling ligt al weer een tijdje achter ons.We blikken nog
even met u terug op 2010. In het nieuwe jaar gaat het wijkteam met
onverminderde inzet door. Dat is ons goede voornemen voor 2011.
Emmen Revisited Congres
Op 18 november hebben de wijkteamleden deelgenomen aan het congres van
Emmen Revisited. Het congres stond in
het teken van versterken wat goed gaat,
vernieuwen waar kansen liggen en verbinden van ideeën, mensen en organisaties.
De sprekers Bert Mulder en Marcel
Kuhlman prikkelden de deelnemers met
hun visies op het gebied van verandermanagement en vernieuwing. ‘s Middags waren er verschillende inspirerende workshops waarbij we kennis en ervaringen
over actuele thema’s met elkaar gedeeld
hebben. Op de website van Emmen
Revisited kunt u het fotoverslag zien.
Wijkteam in december
Op 2 december kwam Thijs Klompmaker,
projectleider van de gemeente Emmen, in het wijkteam op
bezoek over de stand van
zaken rond het winkelcentrum. Soms duurt het even
voordat resultaten zichtbaar
zijn en natuurlijk is er ook
nog veel te doen. Op dit
moment is er nog geen informatie beschikbaar die we met
u kunnen delen. Maar gelooft
u ons maar, er wordt hard
gewerkt door de verschillende partijen.Wij hopen u hier
binnenkort meer over te kunnen vertellen.
Verder hebben we het wijkfestival Opschudding geëvalueerd. Na een fantastisch wijkfestival in 2010 op en rond de
wallen van het Oranjekanaal
is duidelijk geworden dat het
festival van deze omvang en
in deze vorm niet weer georganiseerd kan worden.Wat
dan wel? We gaan op zoek
naar leuke activiteiten in uw
wijk. Dat doen we natuurlijk
niet alleen, maar samen met
anderen. Hoe? De komende

maanden hoort u hier meer over.
Het wijkteam heeft tijdens de laatste vergadering in 2010 de beeldkrant bekeken
die geplaatst is bij de Naoberschapsbank.
Een mooie vorm van informatievoorziening in het centrum van uw wijk. Dus als
u in het winkelcentrum bent, loop er eens
langs. Op 17 februari wordt de beeldkrant officieel in gebruik genomen.
Wijkteam in januari
Op 20 januari was weer de eerste wijkteamvergadering van het jaar. Inmiddels is
bekend geworden dat het knelpuntenfonds in de oude vorm niet meer bestaat.
Er komt beduidend minder geld beschikbaar per wijk en dorp dan in de voorgaande jaren. Daarom zal bij aanvragen

nog meer de nadruk gelegd worden op
een combinatie met andere bijdragen, op
zelfwerkzaamheid en de sociale meerwaarde van de activiteit voor de buurt of
wijk. U hoort hier binnenkort meer over.
Ook hebben we het veiligheidsplan 2011
besproken. In 2011 is Renata Kuperus
ook weer aanwezig in de wijk. U kunt
haar aanspreken op allerlei zaken die met
de leefbaarheid in Bargeres te maken
hebben.
Net als vorige jaren zijn er allerlei jongeren activitieiten op het gebied van kunst,
cultuur en sport en ook weer de weerbaarheidstrainingen met groep 8 van de
vier basisscholen i.s.m. de jongerenwerker
en CQ . Nieuw is dat groepjes jongeren
allerlei klussen in de wijk gaan doen. Het
onderwerp ‘Veiligheid rond
scholen’ hebben we aan het
wijkprogramma toegevoegd.
Verder heeft het wijkteam uitgebreid stil gestaan bij het
onderdeel ‘woonomgeving’ uit
het wijkprogramma. Karel
Braams, de opzichter van de
gemeente, was hierbij aanwezig.
Ook in 2011 werken we verder aan het wijkprogramma.
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!
Leden van het wijkteam:
Ali Zingstra, Emmen Revisted
tel. 652211
Marlies Zeeman,Wijkvereniging Bargeres tel. 648411
Johan Ottens, Sedna, tel.
632324
Jo Wubbels, Domesta, tel.
570100
Aly Venema, Lefier, tel. 697751

MANTELZORGERS

I N D E S P OT L I G H T S
Ank Masselink, ouderwerker bij Sedna en coördinator van Vrijwillige
Thuishulp, praat ons bij over deze onzichtbare groep vrijwilligers.
Wat zijn mantelzorgers?
Als u zorgt voor een chronische zieke
partner, een gehandicapt kind of een
ander familielid, dan bent u mantelzorger.
Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends, je doet het gewoon. Maar als
de zorg langdurig en intensief is, dan kan
het een belasting zijn. Als mantelzorger
kunt u behoefte hebben die zorgtaken
even helemaal aan een ander over te
laten.

Even tijd voor u zelf
Even tijd voor u zelf nemen, het klinkt zo
vanzelfsprekend en logisch.Voor mantelzorgers is dat meestal niet zo eenvoudig
omdat de zorg overgenomen moet worden.Voor veel mensen is het overdragen
van zorg aan iemand anders juist nodig
om het vol te kunnen houden. Op een
vrije dag in de week of een vakantie kunt
u weer energie opdoen.
Respijtzorg
Respijtzorg biedt mantelzorgers deze
mogelijkheid.Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit het spelen met een
gehandicapt kind, toezicht houden op
iemand met dementie, of waken bij

iemand in de laatste levensfase.Vindt de
zorg buitenshuis plaats, dan betekent dit
dat degene voor wie u zorgt naar een
opvang- of logeervoorziening gaat.
In Emmen kunt u navraag doen naar de
mogelijkheden bij Sedna en het Zorgloket.

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

Verschillende vormen van zorg
De overname van zorg kan incidenteel
zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie,
maar het kan ook zijn dat het gaat over
bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of
maandelijks een weekend.
Professionele hulpverlener
Respijtzorg door professionele hulpverleners kan zowel thuis als buitenshuis, in
een dagopvang, logeerhuis of zorgboerderij plaatsvinden. Sommige vormen van
vervangende zorg door professionele
hulpverleners worden betaald uit de
AWBZ, na een indicatiestelling door het
CIZ. Ook is het mogelijk vervangende
zorg in te kopen met een PGB.
Vrijwilliger
Overname van de zorg door een vrijwilliger kent globaal twee varianten: zorg
voor een dagdeel of zorg voor een aaneengesloten periode.
Wanneer een mantelzorger iets voor
zichzelf wil doen, bijvoorbeeld sporten,
naar de tandarts of winkelen, kan een
vrijwilliger voor een dagdeel worden ingeschakeld. Hiervoor kunt u in onze gemeente terecht bij de Vrijwillige Thuishulp
van Sedna.

Vervanging voor een aaneengesloten periode bijvoorbeeld omdat een mantelzorger op vakantie gaat, wordt geleverd door
bijvoorbeeld Handen in Huis. Meer informatie kunt u krijgen via het Zorgloket.
Prettig om te weten dat u de zorg tijdelijk aan iemand kunt overdragen bij wie
de zorg in goede handen is.
Ank Masselink,
ouderenwerker Sedna
coördinator Vrijwillige Thuishulp

Laatste nieuws

S TAT I O N B A R G E R E S
Een ingezonden brief van één van onze trouwste voorvechters als het gaat
om behoud van ons station Bargeres.
Station Bargeres (ons station) zal spoorloos verdwijnen.Toen ik het artikel las
over de verplaatsing naar de Delftlanden,
was ik zeer verbaast en erg boos! Ja, echt
boos, omdat er totaal voorbijgegaan
wordt aan de belangen van de bewoners
van Bargeres èn Rietlanden.
Als de gemeente Emmen en de Provinciale Staten van Drenthe echt om de
belangen van ons hadden gegeven, dan
hadden ze een huis-aan-huis onderderzoek moeten doen en ook zelf regelmatig
van ‘ons’ station gebruik moeten maken.
Nee, ‘station Delftlanden’ moet het worden. Een station waar we moeilijk bij kunnen komen, misschien met de auto. Het is
eigenlijk toch de bedoeling dat men de

Niet vergeten!

auto vaker laat staan? Het maakt de overheden helemaal niets uit, als zij zich maar
op de borst kunnen slaan met de woorden: “Kijk ons eens.” Eerlijk gezegd verbaast deze houding me niet. Hoezo
democratisch beleid? “Was mein Gott
will, gescheh’ allzeit.”
Een bewoner van Bargeres

4

Volgens Dagblad van het Noorden gaat er
vanuit Bargeres een belbus rijden naar
het nieuwe station Emmen-Zuid (Delftlanden). De krant schrijft dat dit althans
de bedoeling is van besprekingen die het
OV-bureau Groningen-Drenthe momenteel voert met gemeente Emmen.
De inzet van de belbus geldt als voorbode voor aanpassingen aan de stadsbuslijnen voor het zuidwestelijk deel van
Emmen op langere termijn (einde citaat).
Daarbij zal natuurlijk gekeken worden
naar het aantal bewoners dat gebruik
maakt van de belbus. Als dat de 14 bewoners zijn die in de Wijkwinkel hebben
aangegeven dat ze baat hebben bij een
goede busverbinding, dan hoeven we geen
hoge verwachtingen te hebben...
Emmen-Zuid gaat overigens op 1 april
open, i.p.v. de eerdere datum 1 maart.

D E W I J K AG E N T OV E R . . .
Wijkagent Aart IJzerman vraagt aandacht voor een probleem dat niet aan
onze wijk voorbijgaat, namelijk hennepkwekerijen.
Afgelopen jaar zijn in Bargeres door de
politie een zevental hennepkwekerijen
ontmanteld.
De hennepkwekerijen werden altijd aangetroffen in woningen. Bij de meeste kwekerijen was geknoeid met de stroomtoevoer. Door de netwerkbeheerder wordt
dan aangifte gedaan van diefstal van
stroom.
Gang van zaken
De politie stelt een onderzoek in.
Gekeken wordt of er al vaker geoogst is
en wat daar dan de opbrengst van
geweest is. Bij een veroordeling door de
rechter kan naast de opgelegde straf ook
over gegaan worden tot ontneming. Dat
wil zeggen dat dan bijvoorbeeld dure, luxe
goederen van de veroordeelde afgenomen kunnen worden.
Wordt een hennepkwekerij aangetroffen in een woning die gehuurd is
dan loopt de huurder kans dat hij uit
zijn woning wordt
gezet.

Overlast
Een hennepkwekerij kan ook gevaar opleveren voor de omgeving. Er wordt vaak
‘geknoeid’ met stroom. Losse stroomdraden, veel afname van stroom. Er komt dan
ook veel warmte vrij.
Naast het gevaar is er ook vaak
sprake van overlast. De buurt
ruikt een weedlucht, wat veelal
niet als prettig wordt ervaren.
Ook voelt de buurt zich vaak
onveilig als ze vermoeden dat er

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem (MMM) is een
landelijke voorziening waar burgers telefonisch en anoniem informatie kunnen
geven over ernstige misdaden. De gratis
meldlijn biedt mensen op een laagdrempelige manier een extra mogelijkheid om
een bijdrage te leveren aan de veiligheid
in Nederland. Het doel van de meldlijn is
het verkrijgen van informatie over daders
van gepleegde misdrijven die anders niet
verkregen was.
Anoniem
Er is gekozen voor een anonieme lijn
omdat gebleken is dat burgers vaak niet

in hun buurt een hennepkwekerij zit.
De meeste hennepkwekerijen worden
door buurtbewoners ontdekt en gemeld
bij de politie.
Naast het ‘gewoon’ melden bij de politie
– 09008844 – kan er ook anoniem
gemeld worden.
Aart IJzerman

met naam en toenaam bekend willen
worden. Soms omdat ze de dader goed
kennen en soms omdat ze opzien tegen
ingewikkelde procedures. De telefooncentrale van MMM heeft geen nummerweergave en er wordt geen naam, adres,
woonplaats of tijdsaanduiding verwerkt.
Gesprekken worden ook niet op tape
bewaard.
Telefoonnummer is 0800 - 7000.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site
www.meldmisdaad.nl

KUNST

E N C U LT U U R P R O J E C T
Ook dit jaar is het Kunst en Cultuurproject van Sedna
voor tieners in de wijk weer van start gegaan.
Onder leiding van
DAB (Rene Valke) en
Ellen Heijne worden
er rap-, zang- en
dansworkshops gegeven. De rap- en zangworkshops zijn elke
vrijdagavond in het
Brinkenhoes.

Ongeveer 20 jongeren zitten hier iedere
vrijdagavond zelf teksten te schrijven
voor een individueel nummer. Ook wordt
er één gezamenlijk nummer gemaakt. Als
de teksten af zijn, worden deze opgenomen in een professionele studio. Aan het
einde wordt er ook een videoclip van het
gezamenlijke nummer gemaakt.
De dansworkshop worden gegeven door
Ellen Heijne. Iedere zaterdagmiddag volgen enthousiaste jongeren de dansworkshops. Op het gezamenlijk nummer, dat
door de jongeren zelf wordt geschreven,
wordt een dans bedacht en als afsluiting
van het project wordt er ook opgetreden.Vorig jaar was dit tijdens het Wijkfestival in Bargeres. Dit jaar wordt er een
andere, spectaculaire, plek uitgekozen!
Heb je zin om mee te doen? Of wil je
gewoon een keer komen kijken? Dat kan!
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Kom gerust op een vrijdagavond of zaterdagmiddag langs!
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met:
Chantalle Caenen 0591632937
stagiaire_bargeres@welzijngroepsedna.nl
Kim Gritter
0627497933
k.gritter@welzijngroepsedna.nl
Of kom een keer
langs bij ons op
kantoor,
Balingerbrink 235
(naast de Plus in
Bargeres).

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.

Wijkcentrum Brinkenhoes
Heeft u als inwoner van Bargeres nog
nooit het Brinkenhoes bezocht, dan nodigen wij u van harte uit om eens een kijkje
te nemen.Wij - het personeel van het
Brinkenhoes - vertellen u graag wat voor
activiteiten er zoal te doen zijn, zoals o.a.
klaverjassen, bridge, schaken. Eigenlijk
teveel om op te noemen. Ook voor vergaderen en cursussen kunt u bij ons
terecht.
Onze openingstijden zijn: maandag tot en
met vrijdag 8.30 - 17.00 / 18.30 - 23.30
uur.
Adres: Mantingerbrink 140, tel.: 610201.

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
Beste 65+,
Op 24 februari kunt u we weer rekenen

op een gezellige middag in het Brinkenhoes van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Menu Complet zet de bloemen op tafel!
Rinus en Arina hebben met een mix van
luisterliedjes, gezellige meezingers en
streektaalmuziek een oor- en oogstrelende show samengesteld.
Het publiek wordt zeker betrokken bij
het programma.
Zet deze datum op de kalender!
Entree: €1,- inclusief koffie.
Zaal open om 13.30 uur.

Biljartclub `t Brinkenhoes
Op de maandag- en dinsdagmiddagen spelen de 39 leden van de Biljartclub hun
partijen in de biljartzaal van `t Brinkenhoes. Ze beoefenen de spelsoorten ‘libre’
en ‘bandstoten’.

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.

Administratiekantoor
Schippers
Joeri Schippers
runt sinds mei
2009 zijn eigen
administratiekantoor.
Hiervoor heeft
hij gewerkt op
verschillende
accountantskantoren in
Drenthe. Joeri
heeft zijn eigen visie op boekhouding en
administratie. Zijn slogan is persoonlijk en
betrouwbaar boekhouden. Dit verwijst
naar zijn streven om eerlijk werk voor
een eerlijke prijs te leveren. Joeri wil niet
alleen de administratie van een bedrijf op
orde brengen en houden maar probeert
ook persoonlijk betrokken te zijn met het
bedrijf van zijn klanten. Hierdoor kan hij
adviezen geven op allerlei gebieden die de
ondernemer zelf en andere administrateurs niet zou zijn opgevallen. Het meeste
werk dat hij doet bestaat uit de complete
boekhouding verzorgen voor het middenen kleinbedrijf. Dit kan al vanaf €300,- op
jaarbasis. Daarnaast bestaat een deel van
zijn werk uit het verzorgen van belastingaangiftes voor particulieren.
Joeri Schippers, Hesselterbrink 346
Tel.: 546230 / 06-12828075
info@schippersadministratie.nl
www.schippersadministratie.nl

Aanbieding voor Wijknieuwslezers:
Belastingaangifte uitbesteden weggegooid geld? Allesbehalve, u krijgt
vaak juist meer geld terug!
Speciale actie voor bewoners in de
wijk Bargeres: de belastingaangifte
2010 verzorgt Joeri voor het gereduceerde tarief van €40,- (normaal
€65,-). De partneraangifte kost €15,(normaal €25,-).

M e d i s c h Pe d i c u re
Praktijk Emmen
Tiny Uildriks is als medisch pedicure
(MBO+) breed opgeleid en heeft zich
gespecialiseerd in alle zogeheten risicovoeten. Diabetes Mellitus-patiënten en
Reuma-patiënten kunnen bij haar terecht,
maar ze behandelt ook verwaarloosde,
oudere, spastische en sportvoeten.Tiny
heeft uitgebreide kennis en ervaring op het
gebied van
Orthesiologie,
Nagelregulatie en reparatie en
Anti-druktechnieken.
Door Tiny's
vakkennis
zijn de com6

Een prettige bijkomstigheid is de gezelligheid die er heerst op deze middagen.
Biljarten is een sport waarbij concentratie en inzicht een vereiste is. Denkt u
echter: “Ik heb nog nooit of nauwelijks
een keu in mijn handen gehad”, dan hoeft
dat geen probleem te zijn, want met een
beetje inzicht kan een ieder in vrij korte
tijd dit spelletje onder de knie krijgen.
Biljarten, een sport alleen voor mannen?
Het is waar dat deze sport hoofdzakelijk
door mannen wordt gespeeld, maar er
zijn verenigingen waarbij vrouwen deel
uitmaken van het ledenbestand en die
deze sport tot in de details beheersen.
Heeft u belangstelling voor deze fascinerende sport, kom dan eens een kijkje
nemen op een maandag of een dinsdagmiddag van 13:00 uur tot 16:30 uur.
U bent van harte welkom bij de
Biljartclub `t Brinkenhoes.
plexere voet- en nagelproblematiek geen
probleem voor haar.Tiny weet wanneer
de cliënt moet worden doorgestuurd
naar een behandelend arts. Ze werkt
samen met zorgaanbieders en wordt
erkend als volwaardig zorgverlener, zodat
bepaalde doelgroepen op medische grond
recht kunnen hebben op vergoeding.
Een 'doorsnee' pedicurebehandeling kan
bestaan uit:
- nagels knippen, nagelomgeving reinigen;
- pathalogisch eelt en likdoorns verwijderen en voorkomen;
- kloven en blaren behandelen;
- mycose- en ingroeiende nagels behandelen en voorkomen;
- massage.
Verder zijn diverse specialistische technieken mogelijk zoals nagelreparatie, nagelreguleren d.m.v. draad- of plakbeugels, antidruk en ortheses maken. Ook mogelijk
zijn cosmetische behandelingen, zoals
nagels lakken (nail-art of french-nail), harsen van lichaamsbeharing, klei- of paraffine pakkingen.Tenslotte geeft Tiny graag
voorlichting en advies over diverse
onderwerpen.
Belt u voor een afspraak of mail: 0591646430 / 06-30269171, info@pedicureemmen.nl. Adres: Borgerbrink 68, Emmen
Meer info op www.pedicure-emmen.nl.
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00 t/m
18.00 uur en van 19.00 t/m 21.00 uur
Aanbieding voor Wijknieuwslezers:
in februari en maart een korting
van €7,50 op een normale pedicurebehandeling. Nu voor €17,50.
* De redactie bepaalt plaatsing van ingekomen kopij voor
deze rubriek. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

