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Geld zat!!
De pot met geld aan het einde van de
regenboog bestaat nog! Voor initiatieven
die uw buurtje leefbaarder maken, is er
dit jaar voor Bargeres ongeveer €12.000,beschikbaar(!). Dit hoge bedrag komt
doordat we een combi gemaakt hebben
van meerdere ‘potjes’: €5000,- uit het bewonersfonds van de wijkvereniging, ruim
€5000,- uit de laatste ID€€-kaart-ronde
en dan nog €2000,- vanuit het Buurtfonds
ER waar het Wijkteam over beslist. Het
gaat om een origineel idee, dat gedragen

wordt door uw buurt. Aanvraagformulier
met daarin alle voorwaarden kunt u verkrijgen bij Infopunt Bargeres (mailadres in
de colofon).
Speelvoorzieningen...
We vinden het belangrijk dat de speelvoorzieningen die onze wijk heeft, zoveel
mogelijk gehandhaaft blijven.Veiligheid
en intensiviteit van gebruik zijn daarvoor
belangrijke randvoorwaarden. Nieuwe
aanvragen worden altijd serieus door de
speelvoorzieningencommissie (svc) bekeken, in nauw overleg met de gemeente.
We kunnen niet alle aanvragen zomaar

Nieuwe

naam en nieuwe plek
Sinds 7 januari is Infopunt Bargeres de plek voor al uw vragen over de wijk.
Niet meer in de Naoberschapsbank, maar in de centrale hal van ‘t Brinkenhoes treft u Marga Vonk aan, Infpunt Bargeres-medewerkster.
nieuwe telefoonaansluiting
voor zowel Naoberschapsbank als Infopunt hebben
aangelegd, maar op het
moment van schrijven is dat
nog niet gebeurd. Wilt u het
Marga Vonk van het Infopunt
dringend spreken, dan kunt
u totdat ons eigen nummer
weer beschikbaar is, het
beste contact opnemen met ‘t
Brinkenhoes.
Dus: probeer eerst 648411
(Infopunt), lukt dat niet, bel
dan 610201 (Brinkenhoes)!
Op de gevel van ‘t Brinkenhoes prijkt inmiddels de nieuwe naam, die u duidelijk
Infopunt als knooppunt
maakt waar u moet zijn. Ook binnen kan
Al vaker is het in Wijknieuws aan de orde
het niet missen: boven de bar hangt ook
geweest: we werken er naartoe Infopunt
een naambord.
Bargeres meer en meer het knooppunt
Fysiek is Infopunt Bargeres dus prima
van de wijk te laten worden waar alle
bereikbaar. Ook via de mail is het geen
informatie over de wijk bij elkaar komt.
probleem, het nieuwe mailadres is vanaf
Deze informatie hebben we verzameld in
de start al operationeel: infopuntbargereen Sociale Kaart (een uitgebreid Exceles@gmail.com. Helaas is alleen de telefobestand, die Marga Vonk in beheer heeft).
nische bereikbaarheid van het Infopunt
Speerpunt momenteel is de informatie
nog niet op orde. KPN zou inmiddels de
over de zorg. We zijn in gesprek met part-

honoreren, er moeten bijv. aantoonbaar
voldoende kinderen in de nabije omgeving wonen. Heeft u er zin in zich eens in
deze materie te verdiepen, meldt u zich
dan aan! De svc heeft namelijk dringend
nieuwe commissieleden nodig! Mail
naar wijkverenigingmarlies@gmail.com.
De vacature in de svc is het gevolg van
vertrek van twee bestuursleden. Gelukkig
heeft het bestuur inmiddels versterking
gevonden in de persoon van Jan Munneke,
die spontaan reageerde op een oproep in
Wijknieuws. Hij zal zich de komende tijd
oriënteren op een taak (sowieso géén
speelvoorzieningen...). Marlies Zeeman
ners in de wijk op het gebied van formele
en informele zorg, zoeken verbinding en
delen kennis. Concrete acties worden
uitgezet om het aanbod beter op elkaar af
te stemmen.
Want: “door de keuzes van het Rijk zal
het voor de gemeente onmogelijk zijn
om alles in stand te houden zoals het nu
is en wordt de gemeente gedwongen tot
een forse versobering. De gemeente kan
minder mensen helpen en de omvang van
voorzieningen zal afnemen. Een grotere
groep moet eerder en vaker een beroep
doen op hun omgeving voor hulp en
ondersteuning.” (Aangepast citaat uit een
persbericht van gemeente Emmen.)
We zullen elkaar steeds meer nodig
hebben en een beroep moeten doen op
hulp in de buurt. Alleen, niet iedereen kan
terugvallen op een eigen netwerk. In dat
geval kunt u terecht bij Infopunt Bargeres,
waar vanuit uw vraag geprobeerd wordt u
door te verwijzen
naar (vrijwilligers-)
organisaties in de
wijk die u verder
kunnen helpen.
Kom gerust
langs met uw
vraag!

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 12, 648411
infopuntbargeres@gmail.com
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag:
9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, Wijknieuws), Mia
Stulen (penningmeester), Mariska Huizing (voorzitter uitvoeringsoverleg), Stéphanie van der Gaag,
Jan Munneke.
Speelvoorzieningen: vacant (speleninbargeres@
live.nl).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 3/2013 verschijnt op 1 maart.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 19 februari bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
wijkverenigingmarlies@gmail.com).

nieuws uit het uitvoeringsoverleg
Omdat er veel vragen zijn over de werkzaamheden langs de Brinkenweg,
hebben we Anjo Geertsema (Beheerder openbaar groen, bos, natuur en
landschap) gevraagd om achtergrondinformatie rondom deze reconstructie
te geven.
De groenreconstructie langs de Brinkenweg is in december 2012 opgestart en zal
in maart 2013 worden afgerond. Binnen
deze reconstructie is de bomenstructuur
een belangrijk uitgangspunt. De bewoners
die grenzen aan de Brinkenweg hebben
in het verleden melding gemaakt van
overlast, te weinig zonlicht en te veel blad
in de tuin. Tevens stonden veel bomen zo
dicht op elkaar dat de kronen (boomtopven staan zich verder op een natuurlijke
pen) in elkaar overliepen. Dit heeft als
wijze kunnen ontwikkelen als een volgevolg dat er veel kapot hout in de kroon
waardige boom. Naast de bomen worden
zat, waardoor er extra onderhoudsmaater ook slecht onderhouden beplantingsregelen noodzakelijk waren. Binnen deze
vlakken verwijderd.
groenreconstructie is het van belang dat
Het gaat bij de reconstructiewerken niet
wij er voor zorgen dat de bomen die blij-

alleen over verwijderen van bomen en
beplantingen maar ook om de hoofdstructuur van het openbaar groen te behouden. Zo worden er langs de Brinkenweg
94 bomen teruggeplaatst en worden er
nieuwe groenstroken achter en langs de
kavels van woningen aangebracht. Met
deze aanpak wordt de hoofdstructuur van
het openbaar groen langs de Brinkenweg
versterkt en voldoet het weer aan de
kwaliteitseisen die de gemeente stelt.

Workshops

Neem voor deze workshop je eigen Tshirt of ander kleding stuk mee.
Kosten € 5,00 inclusief materiaal.

van het SKW
Ook dit jaar zijn er weer leuke workshops te doen bij het SKW. Ook eens
mee doen? Voor alle Workshops geldt: opgeven kan via skw-bargeres@live.nl
of telefonisch via 615845.

Workshop wax rozen maken
Wanneer : maandag
11 februari
Tijd : 19.30 tot
21.30 uur
Kosten : € 4,50
incusief materiaal.

De taarten worden vooraf door ons gebakken. U vult de taart met heerlijke room
of jam, waarna u de taart kunt decoreren
met verschillende kleuren fondant. U
neemt het geheel leuk verpakt mee naar
huis.
Kosten € 8,00 inclusief materiaal.

Workshop taart decoreren

Workshop
BlingBling
Of te wel
je eigen
kledingstuk
op pimpen.

Promens Care

in Bargeres
In het vorige nummer van Wijknieuws Bargeres, schreef ik u dat er twee
locaties van Promens Care gevestigd zijn aan de Balingerbrink.Toen vertelde
ik u over de woonvoorziening Balingerbrink; nu wil ik u graag wat vertellen
over het Fasehuis op Balingerbrink 101.

Het Fasehuis is een locatie, waar, zoals
de naam al zegt, een cliënt een fase van
ongeveer 2 á 3 jaar woont. Er wonen jong
volwassen cliënten met een licht verstandelijke beperking tussen de 17 en 23
jaar. De meeste cliënten komen van thuis
en willen, voor zover mogelijk, op een
gegeven moment op zichzelf wonen. In
het Fasehuis kunnen zij de vaardigheden
leren die daarvoor nodig zijn; zoals koken,
huishoudelijk werk, de was doen etc.,
maar ook het omgaan met de financiën,
papierwerk van allerlei instanties en hoe
ga je met anderen om in de buurt, werk
en thuis. Daarnaast is er ondersteuning/
begeleiding bij het vinden van werk, dagbesteding of vrijetijdsbesteding.

Na een oriëntatiefase bespreekt de begeleiding met de cliënt welke dingen hij/zij
wil en/of moet leren op weg naar zelfstandigheid en wordt in een plan uitgezet wat
en wanneer dit gedaan wordt. Meestal
duurt zo’n leertraject een paar jaar, waarbij de één wat langer de tijd nodig heeft
dan de ander.
De meeste cliënten komen eerst in het
basishuis op nummer 99 of 101 waar ze
een eigen kamer hebben of een eigen ziten slaapkamer.
Na één tot ongeveer anderhalf jaar gaat
de cliënt naar de overkant van de straat,
op nr. 117 en 119 of op de Mantingerbrink 78, naar een eigen appartement met
woon- en slaapkamer, eigen keuken en
douche/toilet. In die fase wordt er ook
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De door de gemeenteraad aangestelde
‘adviescommissie bomen’ heeft de
eerdere plannen beoordeeld en kan zich
vinden in deze aanpak.
Voor verdere vragen kunt u elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 binnenlopen in het Brinkenhoes of e-mailen naar
mariska@fuller.nl MH

Workshop ´de
mooiste sieraden
maak je zelf´
Kosten € 12,50
inclusief materiaal
Spelregels
Voor alle workshops geldt: bij voldoende
deelname word er een datum gepland,
tenzij anders aangegeven.
Voor vragen of info omtrent workshops
of vaste activiteiten kunt u ons
bellen 615845 mailen kan ook naar skwbargeres@live.nl

gekeken naar een vervolgplek. Dit kan
een andere locatie van Promens Care zijn,
maar kan ook bestaan uit zelf een woning
huren met een aantal uren begeleiding in
de week.
Tot zover het Fasehuis.
Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, loop
gerust eens binnen!
Met vriendelijke groet,
Frank Ruigrok,
locatiehoofd Balingerbrink en Fasehuis

Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de woningcorporaties Domesta en Lefier, Sedna, de wijkvereniging Bargeres en een
wijkcoördinator. Elke maand komt het wijkteam bij elkaar.
We praten elkaar bij over de voortgang
van projecten en waar nodig ondernemen
we actie. We stimuleren elkaar en kijken
of er nieuwe onderwerpen opgepakt
moeten worden. Het wijkprogramma
2009-2014 is daarbij ons spoorboekje.
Waar is het wijkteam op dit moment mee
bezig? We praten u bij!
Spoorboekje onder de loep
Het wijkprogramma 2009-2014 bestaat
uit 4 hoofdthema’s: wonen, woonomgeving
(openbaar gebied en veilige woonomgeving), sociaal klimaat (sociale samenhang,
sociale veiligheid en ontwikkelingskansen)
en voorzieningen (winkelcentrum, ontmoeting, onderwijs, welzijn en zorg). In
2008 heeft u tijdens inloopbijeenkomsten
een bijdrage kunnen leveren aan het
wijkprogramma. Per thema zijn doelen,
maatregelen en activiteiten geformuleerd
die door partijen in de wijk worden
gerealiseerd. Sommige activiteiten zijn
eenmalig, zoals het verbeteren van parkeergelegenheid in een brink. Maar er
zijn ook doorlopende activiteiten, zoals
het bevorderen van weerbaarheid onder
kinderen.
Waar is het wijkteam mee bezig?
Het wijkteam voert niet zelf het programma uit, maar bewaakt de voortgang. We
zijn momenteel bezig met een evaluatie
van het programma. Per thema kijken we
of alle activiteiten zijn uitgevoerd en of
de doelen uit het wijkprogramma behaald
zijn. In onze vergadering van januari stond
het sociaal klimaat centraal. Onder meer
Bargeres Verrast, de aanpak van risicojongeren, de Naoberschapsbank en de
Brede School kwamen ter sprake.
Waar staan we met het programma?
Zonder het wijkprogramma en de vinger
aan de pols van het wijkteam zouden veel
zaken niet zijn aangepakt. Trots zijn we
bijvoorbeeld op het realiseren van ‘het
kwartet’. Het kwartet is een vaste vorm
van overleg geworden tussen buurt-

werker, jongerenwerker, wijkagent en
maatschappelijk werk. In de vorm van ‘het
kwartet’ kunnen signalen over onveilige
situaties sneller opgepakt worden. Ook
zijn we blij met de gerealiseerde nieuwbouw van gezondheidscentrum De Ahoed
met daarboven 15 vrije sector huurappartementen.
Als wijkteam stimuleren we de ontwikkeling waar wijkvereniging, Sedna en vrijwilligersorganisaties mee bezig zijn, namelijk
het in kaart brengen van wat er in de wijk
georganiseerd wordt rondom (in)formele
zorg. Het doel is de kennis en lijnen aan
elkaar te knopen met als centraal knooppunt het Infopunt Bargeres (voorheen de
Wijkwinkel).
Soms loopt het anders
Sommige activiteiten zijn afgerond en
horen nu als vast onderdeel bij het leven
en wonen in Bargeres. Andere zaken
zijn anders gelopen dan we van tevoren
konden voorzien. Het stimuleren van
wijkeconomie is zo’n voorbeeld en is niet
goed van de grond gekomen, omdat de
wijkeconoom die aangesteld zou worden,
door bezuinigingen uiteindelijk niet gekomen is. De wijkeconomie is opgepakt
door de wijkvereniging, door in Wijknieuws gratis ruimte te beschikking te stellen
aan ondernemers die in de wijk wonen
en werken. In het nieuwe programma
willen we kijken of we het onderwerp
‘wijkeconomie’ kunnen ombuigen naar
het actief betrekken van bewoners bij het
vrijwilligerswerk in de wijk.
Ook het winkelcentrum is anders gelopen
dan was voorzien. Concentratie van het
winkelcentrum aan één kant van het
Oranjekanaal is niet haalbaar gebleken. In
plaats daarvan zijn partijen nu actief bezig
om het winkelcentrum flink op te knappen. Het wijkteam blijft bewaken dat deze
renovatie uitgevoerd zal worden.Verder
is door inspanning van het wijkteam een
klankbordgroep Winkelcentrum opgericht die een belangrijke rol speelt bij
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de inrichting van het openbare gebied
rondom het winkelcentrum. Mede door
de goede ervaring met de klankbordgroep
Groenzone (reconstructie fietspaden in
2009-2010) is bij dit project ook voor
deze werkwijze gekozen.
Een lokale koers varen
Als lokaal team vinden we het belangrijk
om een koers te varen die aansluit bij
de behoeften van de wijk. Zo hebben
wij besloten de halfjaarlijkse nieuwsbrief
van Emmen Revisited af te schaffen en
u eens per twee maanden bij te praten
over de actualiteiten van het wijkteam in
‘wijknieuws Bargeres’. Niet alleen kunnen
we via dit prachtige medium vaker communiceren. Ook levert dit een kostenbesparing op.
Vooruitblik naar de toekomst
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
zorgen ervoor dat we met het huidige
programma niet meer goed uit de voeten
kunnen. Een voorbeeld daarvan is het toenemen van de noodzaak om meer zorg
met familie en de buurt op te lossen. Een
actualisering van het wijkprogramma of
het schrijven van een nieuw programma
is noodzakelijk. We vinden het daarbij
belangrijk om te weten wat volgens u in
de wijk aangepakt zou moeten worden
de komende jaren. De komende maanden
denken we na hoe we samen met u als
wijkbewoner tot een geactualiseerd of
nieuw programma willen komen.
Tenslotte
Heeft u vragen of suggesties voor het
wijkteam? Heeft u ideeën over projecten of activiteiten in Bargeres? Wilt
u hier graag met andere bewoners en
betrokkenen over praten? Laat het ons
weten! Leden wijkteam:
Wobbe Katoen, ER, 652211
Marlies Zeeman,Wijkvereniging, 648411
Johan Ottens, Sedna, 632324
Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324
Jo Wubbels, Domesta, 570100
Karin Koers, Lefier, 697841

Naoberschapsbank

start basiscursus computeren
Een computercursus voor iedereen met geen of weinig ervaring!
De lessen zijn van 10.00 tot 11.30 uur.
De cursus bestaat uit 10 lessen o.a.
Er is gekozen voor kleine groepjes. De
- Klik met de muis
kosten zijn €50,00. Dit is inclusief les- Toetsenbord
materiaal en koffie. De cursus start bij
- Schrijven op de computer
voldoende deelnemers op de maandag- of
- Tekenen op de computer
dinsdagochtend.
- Kijk op Internet
Voor meer informatie kunt u even bij ons
- Email versturen

binnenlopen.
We zitten in
het Brinkenhoes aan de
Matingerbrink 140.
Telefoon:
0591610213

Verhuizing Haarmode Savaron EN

We willen nu een full concept neerzetten
met meer mogelijkheden op het gebied
van schoonheid. Wij zien u daarom graag
terug bij RueSavaron!
Om op de hoogte te blijven van nieuws,
weetjes, producten, aanbiedingen etc,
houd de facebook pagina van RueSavaron
in de gaten.
Maak gerust een afspraak of kom even
een kijkje nemen in de nieuwe salon! U
bent van harte welkom.
RueSavaron
Balingerbrink 249
7812 SJ Emmen
0591-618847
savaron1992@gmail.com
online afspraken: www.1kapper.nl

nieuwe naam
Na een aantal weken goed geklust te hebben in ons nieuwe pand is het nu
dan eindelijk zo ver, de verhuizing is een feit!

Niet alleen de verhuizing is een grote
verandering geweest, ook de naam Haarmode Savaron heeft een grote verandering ondergaan. In ons nieuwe pand gaan
wij verder onder de naam: ‘RueSavaron’.
In RueSavaron speelt haarmode natuurlijk
nog steeds een grote rol. Maar er is nu
meer dan alleen haarmode, vandaar de
naamsverandering! ‘Rue’ is afkomstig uit
de Franse taal en staat voor ‘straat/weg’.
Het vertrouwde Savaron wilden we zeker
terug laten komen. RueSavaron kunt u nu
zien als: ‘’De weg naar Uw schoonheid’’

Woonzorgcentrum Holtingerhof

voorzieningen die Holtingerhof biedt.
- Persoonlijke verzorging bij u thuis
Leveste Care houdt zich bezig met wonen, welzijn, zorg en behandeling van
ouderen en chronisch zieken. Wij leveren persoonlijke verzorging, verpleging, - Verpleging bij u thuis
- Ondersteunende begeleiding
begeleiding en behandeling.
- Dagcentrum
Leveste Care is actief in de gemeenten
- Personenalarmering
Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden. In
- Maaltijdservice en restaurant
Emmen vindt u ons onder andere in onze
- Buurtwinkel
eigen wijk, in woonzorgcentrum Holting- Diverse activiteiten (aparte activiteitenerhof aan de Holtingerbrink 62.
folder is verkrijgbaar bij de receptie)
De cliënt centraal
Ook als u niet goed meer voor uzelf kunt
zorgen, wilt u een zo goed mogelijke
kwaliteit van leven. Leveste Care zet zich
daarvoor in. Met hart en ziel. Leveste
Care verleent zorg op maat, zorg die bij
u past. Wij stemmen onze zorg af op uw
leven, leefstijl en leefritme. Natuurlijk
houden wij rekening met uw overtuigingen, woonwensen en persoonlijke behoeften. De cliënt staat bij ons centraal.
Wonen in Holtingerhof
Naast zorg zonder behandeling beschikt
Holtingerhof ook over plaatsen waar
zorg met behandeling wordt gegeven.

Inbraakgegevens Bargeres
Wijkagent Aart IJzerman geeft enkele feiten over inbraak in onze wijk.
Inbraak geschiedt in 80% door ‘meerplegers’, voor het overige zijn het gelegenheidsdieven.Vaak kiest het inbrekersgilde
de eigen woonomgeving. Inbraken komen
vooral voor in de ‘donkere dagen’. In de
zomerperiode gaat het vooral om ‘toevallige’ insluiping omdat men bijv. een deur

Verder zijn er plaatsen voor kortdurende
opname, bijvoorbeeld voor mensen die
moeten herstellen na een verblijf in het
ziekenhuis.Vindt u het prettig om naast
een woonzorgcentrum te wonen? Dan
kunt u zich inschrijven voor een van de
aanleunwoningen rondom Holtingerhof.
Dienstverlening
Wij bieden verschillende vormen van
dienstverlening aan.Vanuit het woonzorgcentrum of bij u thuis. Ook buurtbewoners kunnen gebruik maken van de
open ziet staan. Wat bij ouderen vooral
voorkomt zijn ‘babbeltrucs’.
De politie streeft naar ‘heterdaadkracht’
en probeert zo snel mogelijk in actie te
komen bij inbraak. Belangrijk is het verzamelen van bewijs en het z.s.m. oppakken
van een verdachte. Voor u geldt: bel 112,
daar pak je daders mee! Wees oren en
ogen en meldt je aan bij Burgernet.
Voor uw woning geldt: maak het inbrekers
zo moeilijk mogelijk!
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Voor de bewoners is Holtingerhof een
‘thuis’. Een plek waar het dagelijks leven
zo prettig mogelijk is. Het is een open
huis waar nadrukkelijk plaats is voor familie en naasten van bewoners.
Contact
Wilt u in aanmerking komen voor een
appartement in Holtingerhof? Of zoekt u
meer informatie over zorg, wachtlijsten,
aanleunwoningen, onze maaltijdservice of
persoonalarmering? Neemt u dan contact
met ons op.
U kunt ons bereiken op 0900-0591 of
0591-662662
Aantal aangiften inbraken Bargeres ‘12
Brink
Aantal
Balinger
7
Oringer
2
Ekseler
6
Ruiner
2
Holtinger
5
Borger
1
Zuidlaarder 5
Calthorner
1
Bruntinger
4
Hesselter
1
Druwer
4
Orvelter
1
Dever
3
Roner
1
Mantinger
3
Spehorner
1
Rolder
3
Zweeler
1

Oud Bargeres (4)

De kou van de afgelopen weken bracht de herinnering aan de Elfstedentocht van 18 januari 1963 weer tot leven.
Echter, 50 jaar geleden was het niet alleen de overwinning van Reinier Paping die de kolommen van de ‘Emmer Courant’ vulde. Er was nog een ander onderwerp dat leefde. De plannen van het gemeentebestuur om twee wijken te
gaan bouwen, waarbij voor één wijk 50 ha bos gekapt moest worden, leidde namelijk tot felle discussie.
Zo ging dat toen, in 1963...
Hoe zat het ook alweer?
deze informatie: pas na de persconferenEven weer in herinnering brengen: hoewel tie mocht deze publiceerd worden. De
de wijk Emmerhout ouder is dan Bargerbetreffende journalist hield zich niet aan
es, is de planvorming voor deze nieuwe
zijn woord, wat erger is, hij speelde de
wijken door de gemeente tegelijkertijd in
informatie door aan een collega van ‘Ons
procedure is gebracht. Tijdens de geNoorden’ (rechtstreekse concurrent van
meenteraadsvergadering van 14-3-’63
de ‘Emmer Courant’) en ook deze maakte
komen de bezwaren aan de orde (zie
het nieuws vóór de persconferentie
deel 2, Wijknieuws december), tijdens de
bekend. De verslaggever van de ‘Emmer
gemeentevergadering van 25 maart valt
Courant’ voelt zich “helaas geroepen
het besluit.
opening van zaken te geven mede gezien
Een paar maanden voorafgaand aan deze
het feit, dat er in onze lezerskring onjuiste
belangrijke vergaderingen wil B&W in
conclusies worden getrokken. Immers,
eerste instantie Emmen nog uitbreiden
hier is duidelijk sprake van onfatsoenlijke
met één woonwijk, te weten de wijk
en verwerpelijke methoden.” ...
‘Zuidbarge’ (werktitel?): “... wij stellen
ons voor het plan eerst te behandelen in
Regeren is vooruit zien
een besloten vergadering van de raad op
Tijdens de vergadering van 25 maart geeft
26-11-’62, daarna een openbare toelichburgermeester Gaarlandt een uitgebreide
dragen worden, zijn ondermeer dat de
ting op het plan te geven (...) en terstond
toelichting op het besluit ‘twee wijken in
grondverwerving in Emmerhout minder
daarop over te gaan tot ter-visie-legging.”
één keer’ in procedure te brengen: “Toen
(14-11-’62, brief aan de directeur van
in september 1960 met de wegenaanleg in moeilijkheden zal veroorzaken dan in
Bargeres (en dus tijdswinst). Onttrekking
Gemeentewerken.)
Angelslo werd begonnen, hebben wij niet
van landbouwgebied aan zijn agrarische
Echter, tijdens de besloten raadszitting
vermoed, dat (...) niet in 10 jaar, maar in
bestemming in Noordbarge wil men op
wordt besloten twee plannen gelijktijdig
5 jaar zal Angelslo zijn volgebouwd. Het
in procedure te brengen, “te weten 2)
gemeentebestuur heeft toen opdracht ge- verantwoorde wijze laten gebeuren, wat
veel tijd zal vergen. Qua voorzieningen
‘Emmerhout’ en 1)’Zuidbarge’.” Blijkbaar
geven aan de dienst van gemeentewerken
die al aanwezig zijn in Angelslo, is het
wil de raad geen onnodige tijd verspillen.
ontwerpen aan ons voor te leggen, (...)
logischer om een wijk naast deze nieuwe
In de Emmer Courant en in de Drentsche voor twee woonwijken” en een derde in
wijk te bouwen.Verwezenlijking van Emen Asser-courant d.d. 10-1-’63 wordt het
de toekomst (Rietlanden en Delftlanden).
merhout zal minder kosten dan Bargeres.
plan gepubliceerd. Bezwaren kon men
Tevens geeft de bestuurder aan dat “wij
Ook voor een “harmonische ontplooiing
indienen vóór 8-2-’63. Zie krantenbericht:
het een algemeen belang achtten nu eens
van het centrum” vindt men het belangniet op korte termijnen,
rijk dat een impuls wordt gegeven aan
maar op een langer zicht
het bestaande centrum, waartoe de wijk
de uitbreidingen van het
Emmerhout kan bijdragen.
dorp Emmen te laten
bezien.” “Dit structuurplan
Storm van protest
is niet het startsein van een
Zou het gemeentebestuur het grote
ambitieus beleid in de geest
van: op naar de 60.000, hoe tumult onderschat hebben, dat losbrak
nadat duidelijk werd dat 50 ha bos zou
sneller hoe beter! De wogekapt zou moeten worden voor Emningverdeling door de raad
merhout? De discussie werd fel gevoerd,
zal mede het tempo van
door o.a. houtvester Hansen. Ook de
de groei bepalen en (...) de
Oneerlijke journalistiek...
wensen van de inwoners van de gemeente Emmer Courant onthielt zich niet van
stemmingmakerij en nam stelling tegen
“Als de ‘Emmer Courant’ niet gelijktijdig
zullen daarbij in de eerste plaats bepade kap.Volgende keer een vervolg op
met enkele andere dagbladen gegevens
lend blijven.” Andere ontwikkelingen die
publiceert over het belangrijke nieuwe
meespelen zijn de ruilverkaveling westelijk die doorslaggevende vergadering van 25
structuurplan van het dorp Emmen, dan
van Emmen en de waterleidingmaatschap- maart 1963. MZ
Bronnen: GemeenteArchief Emmen,
heeft dat een oorzaak.” Zo lezen we een
pij die wil weten waar ze aan toe is
journalistiek commentaar van de krant op vanwege uitbreiding van haar pompstation notulen gemeentevergadering 25-3-’63
Emmer Courant, diverse data 1963
zaterdag 19 januari 1963. Wat is het geval? op de es.
“Het gemeentebestuur wenste op zo
breed mogelijke wijze bekendheid te
Emmerhout eerst
geven aan het nieuwe structuurplan en
B&W geeft er nadrukschreef een persconferentie uit.(...) Een
kelijk de voorkeur
verslaggever van ‘Het Vrije Volk’ trachtte
aan om als eerste
deze gegevens nog vóór de persconfemet Emmerhout te
rentie te verkrijgen en hij slaagde ook
beginnen. Redenen
in deze opzet.” Er lag een embargo op
die hiervoor aange5 Houtvester L. Hansen vs. Ir. N. de Boer, gemeente Emmen

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wijkverenigingmarlies

‘Broodmaaltijden Project’
Prot. Gemeente Emmen-Zuid
Elke maandagochtend is iedereen van
harte welkom - lid van een kerk of niet die behoefte heeft aan gezellig eten met
andere mensen.
10.30 uur inloop met een kop koffie, rond
11.45 een broodmaaltijd. Locatie: de Opgang aan de Mantingerbrink 199.
Kent u iemand die hier mogelijk ook behoefte aan heeft, dan willen we hem of
haar van harte welkom heten!
Mocht u meer willen weten dan kunt u
contact opnemen met Marjan Bakker,
telefoon 676564 of mb@bakerware.nl.

Alzheimer café

Thema: Dementie treft ook jongeren
De zaal is vanaf 19 uur open en om 19.30
uur begint het programma.
Informatie: Elly Pestman - 0591-633712
Henny Uitenbogaart - 0591-521316

Nieuwe expositie in
de Bleerinck

Tot maandag 11 maart 2013 worden in de
Bleerinck schilderijen en tekeningen van
Tineke Zwarts uit Emmen tentoongesteld
en opgezette dieren en schedels en embryo’s op sterk water.
Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot
19.30 uur, Spehornerbrink 1.

Workshop ‘Oei, ook dat nog’

In verpleeghuis de Bleerinck (Spehornerbrink 1) is er op 12 februari weer een
Alzheimer café.

Op dinsdagavond 26 februari verzorgt
Samen-Binden (gevestigd aan de Slenerbrink 176) de workshop ‘Oei, ook dat

Rolderbrink 352
7815 PR Emmen
0652391068
Provoet nr: 302438
K.R.P. nr: 6002
AGB code: 96-004163
Marianne Enninga
Pedicure

Diabetische voet
Reumatisch voet

Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

nog’. Een workshop
voor iedereen die het
(vaak) te druk heeft, bij
wie het hoofd zo nu en
dan ‘over loopt’ en voor
wie moei-te heeft met keuzes maken en
“nee” zeggen. Tijdens deze avond ervaart
en ontdekt men: waarom doe ik wat ik
doe… en – misschien nog wel belangrijker
– waarom doe ik (nog) niet wat ik eigenlijk
graag wil? Ook ervaren de deelnemers
hoeveel rust en structuur zij krijgen als zij
hun hoofd ‘schoonmaken en opruimen’.
Er wordt geen entreeprijs gevraagd; u
bepaalt na afloop zelf de vergoeding die u
wilt geven voor deze bijeenkomst.
Tijd: 20.00 - 21.30 uur (inloop om 19.45
uur: koffie en thee worden u aangeboden)
Locatie: café-restaurant Moorman,
Oosterlangen 2, Erm.
Wilt u deze workshop bijwonen? Meldt u
aan via www.samen-binden.nl of
info@samen-binden.nl aan (minimum
aantal deelnemers is 10).

De Schoonheidssalon in het winkelcentrum (bij het kanaal) is
in januari verhuisd. Ook heeft de salon een nieuwe naam.
U bent van harte welkom bij:
Beautysalon-Emmen
Veenkampenweg 110
7822 GW Emmen
(in de Oostermarke)

Zie voor verdere info en afspraken:
www.beautysalon-emmen.nl
Tel. 06 20 966 730

Ondernemers

Actie

in de wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te ondersteunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.
Mijn naam is Anita Keijzer. Sinds 1 januari
- 2 themakisten (griezel en flamengo)
2012 heb ik mijn eigen bedrijfje:
De kleding verhuur ik variërend van
‘Snoepies kinderverkleedkleren verhuur’
€3,50 - €7,50 per dag (excl. borg). De
Ik verhuur kinderverkleedkleren in de
themakisten kun je bij mij huren voor
maten 80 t/m 164. Mijn assortiment
€39,50 per dag (excl. borg).
bestaat uit:
- 75 kledingstukken (bijv. prinses, piraat,
Bekijk de collectie op www.snoepiesbrandweer, politie, boef, tijger, mega
kinderverkleedkleren-verhuur.nl
toby, teletubby, etc.),
Mocht u interesse hebben, dan kunt u
- 16 zwarte pietenpakken en
uiteraard een afspraak maken om de kleding te bekijken en eventueel te passen.
Reserveren is mogelijk!
Actie voor Bargeressers:
wanneer u deze advertentie
Anita Keijzer
meeneemt krijgt u 3 rollen
Ronerbrink 82
serpentines cadeau bij het
7812 LX Emmen
huren van een kledingstuk.
06 - 28 56 68 76
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