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Voorwoord
Op de valreep van 2009 hierbij de
allerlaatste tweemaandelijkse uitgave
van Wijknieuws Bargeres. In het nieuwe
jaar willen we over gaan op een
maandelijkse uitgave. Reden is dat we
liever wat actueler zijn, een tijdsboog
van twee maanden is best lang.
Bovendien kan niet altijd alles
geplaatst worden wat ingezonden
wordt.

Ander nieuws vanuit Wijkvereniging
Bargeres zijn enige bestuurlijke wijzigingen. Nadat Atte Bakker al herhaaldelijk had aangegeven te zullen stoppen,
heeft Marlies Zeeman inmiddels het
voorzitterstokje overgenomen. Verder
is Mia Stulen toegetreden als bestuurslid. Zij heeft een financiële achtergrond en zal het penningmeesterschap op zich nemen.
Tenslotte zijn we blij te kunnen melden
dat de Wijkwinkel met ingang van 4

januari ook ‘s middags open zal zijn.
Carla de Raad zal de middagen in de
Wijkwinkel aanwezig zijn om u van
dienst te zijn. De precieze tijden moeten nog vastgesteld worden, dat is op
moment van schrijven nog niet
bekend.
Verder is het goed om te weten dat
de Wijkwinkel van 21 tot en met 1
januari wegens de kerstvakantie gesloten is en dus weer op 4 januari open is.
MZ

STATION BARGERES
Dood spoor...
Ik kon mijn oren niet geloven, toen ik
10 december hoorde dat station
Bargeres niet dicht zou gaan! Minister
Eurlings zelf had de dag ervoor aangegeven tijdens een Tweede Kameroverleg dat wat hem betreft station
Bargeres open kon blijven.
Citaat RTV Drenthe:
Treinstation Emmen-Bargeres blijft
waarschijnlijk open, dat heeft minister Eurlings van Verkeer woensdag
aan Tweede Kamer laten weten.
Bargeres zou dichtgaan als station
Emmen-Zuid klaar is. Eurlings zei vandaag geen bezwaar te hebben
tegen de handhaving van EmmenBageres.
Geweldig, wie had verwacht dat nota
bene de minister zelf zich positief zou
uitspreken over ons station! Het voelde
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alsof de grote olifant ineens oog
had voor het kleine muisje...
Alleen, een dag later werd het muisje al vertrapt... Dan wel niet door
‘olifant Rijksoverheid’, maar wel door
‘nijlpaard Provincie’:
Citaat Dagblad v/h Noorden:
Minister Eurlings van Verkeer en
Waterstaat heeft deze week op
Kamervragen van de ChristenUnie
en de SP gezegd dat hij er geen
bezwaar tegen heeft als EmmenBargeres open blijft.
De bewindsman zei er echter nog
iets bij, namelijk dat niet hij maar de
provincie gaat over het openen en
sluiten van stations. En de provincie
blijft op het eerder ingenomen
standpunt dat de halte Bargeres
dicht moet als het iets zuidelijker
gelegen station Emmen-Zuid open
gaat.
Tja, zo gaat dat ‘gewoon’...
Iets wat Bruni Ockels ook al jaren aan
den lijve heeft ondervonden. U kent
haar van de vele stukjes die ze ingezonden heeft onder de noemer ‘laat
station Bargeres niet spoorloos verdwijnen’.
Hiernaast treft u haar allerlaatste bijdrage aan...
MZ

Wijknieuws digitaal
Wilt uw Wijknieuws Bargeres als eerste
en in kleur ontvangen per e-mail?
Geef uw e-mailadres door via wvbargeres@hetnet.nl!
Redactie: Wijkvereniging Bargeres
Eindredactie: Marlies Zeeman
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Station Bargeres zal
toch spoorloos verdwijnen...
Bargeres, 11 dec. 2009
Helaas! Dit is dan het antwoord op
onze jaren van hoop. Jaren van
afwachten, hopen, af en toe het
hoofd in de schoot leggen. Eergisteren
en ook nog gisteren heerste er nog
een gevoel van euforie en nu is het
dan afgelopen...
De provincie Drenthe èn gemeente
Emmen hebben dit de grond ingeboord, omdat ze in de kosten voor ons
station niet willen bijdragen. Ja, want
station Delftlanden moet het worden!
Een station waar je vanuit Bargeres en
ook Rietlanden moeilijk kunt komen. Er
gaat zelfs geen bus naar toe! Dat

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 1/2010
verschijnt op 1 februari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 20 januari bij ons binnen
zijn (brievenbus Wijkwinkel of mailen
naar: wvbargeres@hetnet.nl)

heeft een gezin uit Bargeres
te horen gekregen, dat
daarna is vertrokken naar
een stad met wèl veel
openbaar vervoersmogelijkheden.
Toch wil ik een poging
wagen om Q’buzz (nieuwe
busorganisatie) te vragen
of er te zijner tijd misschien
een mogelijkheid is, dat zij
dit op zich wil nemen. Niet
geschoten is altijd mis: een
gezegde dat vaak enige
waarheid bevat.
Bargeressers: ongeveer 10
jaar heb ik de column
‘Laat station Bargeres...’
geschreven in de hoop
dat ons station zou blijven
tot in lengte van dagen.
Helaas, helaas!
Maar ik dank u allen voor
de aandacht, bemoedigende woorden!
En echt, ik heb het altijd
graag gedaan.
Bruni Ockels

Geachte mevrouw Ockels,
Als één van de bewoners van de Bargeres, nu
ik graag even het volgende aan u kwijt. Hopel woonachtig in de Zweelerbrink, wil
bewoners, die net als ik geschrokken zijn van ijk zijn er een heleboel andere
van één van onze huis-aan-huis bladen. Daar een bericht op de gemeentepagina
afgegeven voor de aanleg van een NS-stationstond te lezen dat de vergunningen zijn
Helaas, ondanks al uw moeite en jarenlange aan de Nieuw-Amsterdamsestraat!
te houden, hebben de heren achter hun bureauinspanningen om ONS STATION open
blijkt nu. Dat ze daarmee ons tekort doen, intes een andere beslissing genomen,
dat soort dingen moet je helaas gewend zien resseert niemand iets. Maar aan
dat ik dit briefje schrijf. Ik wil u, ondanks te raken. Dat is ook niet de reden
de nu gegeve
omst, graag heel
hartelijk bedanken voor de
vele pogingen die u heeft gedaann uitk
om ons station open te
houden. Het is jammer dat uw werk zo weinig
hee
ft
opg
ele
verd.
Hartelijk dank voor uw harde werk. Wie we
et
hee
ft
het
toc
h nog zin gehad en
laten ze ons niet helemaal in de kou staan en
zien
we niet alleen nog treinen voorbij komen...
Met vriendelijke groet,
mevr. Bos

Vond u het festival
leuk vindt, of waar
Wijkfestival 2010
afgelopen juni ook zo
je goed in bent".
'het feest van de ontmoeting'
leuk, ondanks dat de
Wilt u mee denken,
regen zo nu en dan met
mee organiseren of
bakken uit de lucht viel?
iets doen op de
Dan kunt u alvast 26 juni
dag zelf, neem ook
2010 in uw agenda
dan gerust contact
noteren: dan is het weer
met ons op.
zover.
Dus als u meer wilt
Bargeres zal schudden!
weten of mee wilt
De coördinatie groep is
doen, kunt u mailen
in de wijk op het gebied van kunst en
voor het komend festival uit de startnaar opschudding@gmail.com of
cultuur. In bewonersbijeenkomsten
blokken gekomen.
even binnenlopen bij de wijkwinkel
werden al kanaalkunst, muziek,
Voor ons is het festival voor en door
aan de Alerderbrink.
dans/theater en taal/oral history
bewoners vooral 'het feest van de
Natuurlijk kunt u ook iemand van de
genoemd. Op het festival, maar ook in coördinatiegroep aanschieten. Hierin
ontmoeting'.
de aanloop er naar toe willen we hierDat betekent een afwisselend prozitten Marlies Zeeman (wijkvereniging),
aan veel ruimte bieden. Wilt u uw vergramma met een mix voor jong tot
Désirée Masseur (SKW), André
borgen talenten ontdekken of laten
oud en alles daar tussen in.
Veldkamp (winkeliersvereniging),
zien, dan horen we dat graag.
We denken hierbij aan allerlei cultuur,
Johan Ottens (Sedna), Ali Zingstra (ER)
beweging en vermaak en ook weer
en Jan Vrielink (festivalorganisator).
'Opschudding in Bargeres' betekent
aan een wijkkasbah.
Voor meer nieuws over het festival,
ook dat we op zoek zijn naar allerlei
Afgelopen jaar hebben we vastgehoudt wijknieuws in de gaten.
talent onder het motto: "doen wat je
steld, dat er veel interesse en talent is

Even voorstellen
Mia Stulen
Ik woon inmiddels
32 jaar in Bargeres
en vind het leuk
om me aan te
sluiten bij een
groepje enthousiaste vrijwilligers
die zich met hart
en ziel inzetten
voor de wijk.

Carla de Raat
Een nieuw gezicht in de Wijkwinkel!
Ik zal me even voorstellen, mijn naam
is Carla de Raat en mijn woonplaats is
Nieuw Amsterdam.
Daarvoor heb ik 5 jaar in Emmen
gewoond.
Ik heb een brede ervaring en mensenkennis en vind het leuk om mensen te
helpen vragen en problemen op te
lossen.
Mens en dier heeft mijn interesse en bij
mij thuis leven buiten
mijn man dan ook ganzen, kippen en
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een hond.
Natuurlijk
ook alles
wat groeit
en bloeit
vind ik
geweldig.
Ik hoop dat
ik veel mensen mag helpen in de wijkwinkel en u behulpzaam kan zijn bij uw
problemen.
Tot ziens in de Wijkwinkel Bargeres.

KORT NIEUWS
Van de wijkagent
Diefstallen uit schuurtjes en woningen
Bargeres wordt de laatste tijd geteisterd door het inbrekersgilde.
Veelal worden er fietsen en gereedschappen weggenomen uit de
schuurtjes bij de woningen.
Om de daders hiervan aan te houden,
is de politie ook de hulp nodig van de
bewoners uit de wijk. De bewoners zijn
tenslotte de oren en ogen voor de
politie.
Ziet u iets verdacht neem dan contact
op met de politie. Dat kan telefonisch
via 0900-8844 of via e-mail klazienaveen.emmenzuid@drenthe.politie.nl .
Probeer zoveel mogelijk waar te
nemen.
Denk bijv.
aan signalementen,
kentekens
voertuigen,
tijdstip en
plaats.
Zo’n tachtig procent
van de
woninginbraken wordt
gepleegd door de zogenoemde gelegenheidsinbreker. Deze inbreker is
anno 2009 uit op gemak en snel succes. Hij breekt daarom in een bekende omgeving in en staakt zijn poging
als hij niet binnen enkele minuten zijn
doel bereikt.
Enkele preventietips:
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
Maar let op; een goed slot aanbrengen in een slechte deur heeft
even weinig zin als het aanbrengen
van verlichting op plekken waar niemand zicht op heeft.
- Zet de fietsen op slot in de schuur.
- Natuurlijk is er ook veel te lezen over
preventie op het internet.
Aart IJzerman

nisch te benaderen voor hulpvragen?
Vind je het leuk om in een team te
werken?
Ben je op vaste tijden beschikbaar?
Dan ben je zeer welkom om ons team
te komen versterken!
Heb je interesse of ben je in eerste
instantie gewoon benieuwd, neem
dan contact op met de Helpdesk
Bargeres. Tel: 0107-500873.
We zijn bereikbaar van ma t/m do tussen 09:30 en 13:30 uur in de Naoberschapsbank aan de Alerderbrink 12
(voormalig Rabo-pand).
Voor meer info kijk ook op www.bargeres.org/burenhulp.

Zonnebloem Bargeres
Op 21 oktober jl. organiseerde afdeling Bargeres van de 60 jarige landelijke organisatie De Zonnebloem in het
Brinkenhoes een gezellige avond.
Deze avond trad kunstfluiter Johan
Visser voor ons op. Deze persoon kan
op onnavolgbare wijze fluiten, ook
gelijk als alle vogels die wij maar kennen, in één woord: fantastisch!
Daarnaast werd er een leuke verloting
en een pittige kwis gehouden. Om
goed 22.00 uur ging een ieder (met
een prijsje) voldaan naar huis. Het was
volgens de bezoekers een érg gezellige avond.
Het bestuur is naarstig op zoek naar
enige nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Wil het dankbare werk van De
Zonnebloem blijven bestaan, dan zullen er enkele personen bij móeten
komen, óók in onze wijk Bargeres. Wilt
u informatie omtrent de activiteiten of
wilt u zich opgeven, dan kunt u altijd
vrijblijvend contact opnemen met
Grietje Stap, tel: 64 24 86 of met Fokke
Sanders, tel: 61 57 69.
Wij . . en . . zij zullen u dankbaar zijn!

Nieuwe vrijwilligers
gezocht
De burenhulpcentrale is op zoek naar
nieuwe helpdeskmedewerkers.
Ben je sociaal ingesteld?
Heb je ervaring met het werken met
de computer?
Vind je het leuk om mensen telefo-

Verzamelaarwoede
Wat een verbroedering in de wijk op
woensdagmiddag 4 november!
De Boni-spaaractie van het Suske en
Wiske-album was afgelopen en op die
woensdagmiddag werd een ruilbeurs
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georganiseerd voor alle verzamelaars
die hun album nog niet compleet
hadden. En het stripalbum kon pas
gelezen worden... als je álle plaatjes
had!
De ruilbeurs was een leuke happening
van samen delen en samen op zoek
naar dat ENE plaatje dat nog gemist
werd: één voor allen en allen voor
één!

Milieuactie 10 en 11
november
Op 10 november is er door Gemeente
Emmen, Veiligheidszorg Drenthe en
Regiopolitie Drenthe een voorlichtingsdag gehouden over de aanpak van
milieuoverlast in onze wijk. Dit werd
gedaan door middel van mensen
aanspreken en een flyer uitdelen in de
omgeving van McDonald's, het fietspad langs de Hondsrugweg en in het
centrum van Bargeres.
Op 11 november was er vervolgens
een handhavingdag. Op dezelfde
plekken als waar was geflyerd, werd er
streng gecontroleerd op milieuoverlast
(zwerfafval, illegale dumpingen, enz.).
Helaas zat het weer niet echt mee die
dag (het regende bijna voortdurend),
zodat er niet veel te handhaven viel.
Natuurlijk gaat het bij dit soort acties
vooral om het tussen de oren krijgen
van wenselijk
gedrag. Het lijkt
erg logisch om
afval niet zomaar
op straat te dumpen, toch zie je
het veel gebeuren, helaas vooral
door de jeugd...

KORT NIEUWS
Sint in de wijk
Menig kinderhartje klopte vol verwachting, zaterdagmiddag 21
november op het plein bij de Boni.
Want veel pieten waren er al, maar
zou die goede Sint wel komen? Het
duurde zo lang! Maar het wachten
werd beloond, eindelijk kwam Sint
eraan. Op een ‘hartstikke dikke
nep-boot, want hij reed op wielen
en een tractor moest ‘em trekken’
(commentaar van één van de kinderen)! Maar, het zag er wel super
uit, die Pakjesboot 16!
Sinterklaas nam ruim de tijd voor de
kids,
voordat
hij weer
verder
ging.
foto Marianne Lutje
foto Ben Looijen

BCO-middag met Mini
Onrust
De mensen die door de vele andere
activiteiten niet naar de playbackshow van Mini Onrust uit Borger konden komen hebben wat gemist.
Mini kwam langs als:
- Oma met een prachtig gedicht
over de Drentse natuur.
- Oud-militair uit Indonesie die na 20
jaar zijn Drentheland weer bezoekt
en ziet hoe het de mensen goed is
gegaan, maar de oude brink en de
es is volgebouwd, mooie kronkelen-

de beekjes en paadjes zijn recht
getrokken. Eindelijk vindt hij nog een
stukje olde Land.
- Daarna Indonesische liedjes: lai tum,
lai tum, lai tum la la la
- Ook gewaagde schetsjes en dito
kleding: "Zwarte Lolo aan de stiptease bar" en "Oh Karel, darling I
love you", waarbij de mannen extra
aandacht krijgen.
- Verkleed als non geeft ze een hele
act weer en aan het eind valt de
nonnen kledij open, daaronder een
badpak met het woord "pauze"
overlangs erop.
Steeds bij ieder verhaal nieuwe kledij,
ondertussen kunnen de mensen bijpraten.
Dan nog het kerstgebeuren met een
prachtig kersverhaal over "malle"
Annechie"' en een paar mooie kerstliederen. Het is zo doorleefd allemaal.
Hartelijk aanbevolen voor andere
BCO- middagen of een vermakelijke
middag van het werk!
Fijne feestdagen toegewenst en een
gezond 2010 van de BCO Bargeres.

ACTIVITEITENAGENDA
2010. Op 6 januari januari begint de
handwerkgroep weer iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Carbidschieten?

Er is door een groep Bargeressers een
vergunning aangevraagd om met vier
melkbussen te mogen carbidschieten
op Oudejaarsdag. Dit zal dan plaatsvinden in De Kuil van 9.00 - 18.00 uur.
Op moment van schrijven is nog niet
bekend of de vergunning verleend
wordt.
Dus... vind je dit gaaf, dan weet je
waar je moet zijn op Oudjaarsdag! En
wil je het lawaai ontwijken, dan weet
je waar je niet moet zijn (mits de vergunning rond komt natuurlijk).

Handwerkgroep
De Handwerkgroep in Het Brinkenhoes
wenst iedereen een goed en gezond

Heeft u ook zin om mee te handwerken, dan bent u ook hartelijk welkom
op deze middag.
Niets is verplicht, we willen alleen
gezellig met elkaar borduren, breien,
haken,kaarten
maken enz. We
doen wat we leuk
vinden.
Misschien tot ziens!
Wilt u inlichtingen
dan kunt u bellen
naar 06-11151027.

Pilates in het
Brinkenhoes
Vanaf dinsdag 5 januari zal er iedere
week op de dinsdag & donderdagochtend van 10.00 -11.00 uur Pilates

gegeven worden.
Ook op de donderdagavond om
18.30 – 19.30 uur zal er gestart worden.
Pilates is voor iedereen geschikt, man
en vrouw, jong en oud!
Mensen met blessures of lichamelijke
klachten kunnen zelfs veel baat hebben bij Pilates. De pilatesoefeningen
zijn namelijk gericht op het verlengen
en versterken van de spieren. Je komt
dus al snel strakker in je vel te zitten.
Wat levert Pilates op?
- betere bewustwording van je
lichaam
- betere lichaamshouding
- sterke en soepele spieren
- sterke en soepele wervelkolom
- soepele gewrichten
- verhoogde stofwisseling en spijsvertering
- bekkenstabiliteit
- ontspanning door de licht geconcentreerde inspanning
Voor informatie kunt u bellen met 06245 246 24 of mailen naar k_berg@hotmail.com.

Agenda kort
Wanneer
v.a. 6 jan. iedere wo.
v.a. 5 jan. di. en do.mo.
en do.av.

Tijd
13.30 - 15.300 uur
10.00 - 11.00 uur
18.30 - 19.30 uur

Wat
handwerkgroep
Pilates
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Waar
Brinkenhoes
Brinkenhoes

