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VO O RWO O R D
Rectificatie
In het vorige Wijknieuws waren mijn pennevruchten richting gemeente enigszins
bitter. Het stukje over de aanpak Ruinerbrink was uit enige frustratie ontsproten
en meer gebaseerd op gevoel dan op feiten. Daarom wil ik hierbij rechtzetten dat
de gemeente wel voldoende informatie
bij de bewoners heeft opgehaald, aangezien de aanpak Ruinerbrink gebaseerd is
op de Wijkschouw van 2006 en n.a.v. een
brief die in 2008 naar de bewoners is

gegaan. Dat er wel wat op de gang van
zaken valt af te dingen, blijft voor mij
overeind staan. Ook de gemeente beaamt
dat. Er is dan ook besloten om in het
Wijkteamoverleg van januari tijd in te ruimen om met o.m. de teamleider van de
gemeente rond de tafel te gaan en er zo
voor te zorgen dat grote projecten in de
wijk in de toekomst nog beter op de rails
gezet worden.
Afscheid
Sinds juni vorig jaar mochten we voor de
Wijkwinkel gebruik maken van de dien-

NIEUW: BEELDKRANT BARGERES
Achter de schermen is er lang over gesproken en hard aan gewerkt,
maar sinds kort is ie operationeel: onze enige echte beeldkrant voor en
door de wijk, te bekijken naast de ingang van de Naoberschapsbank!
Hoewel, het operationeel zijn is op moment van schrijven even niet aan de
orde, aangezien er sporen waren van
een inbraakpoging en daardoor de laatste hand gelegd wordt aan een nog
betere beveiliging. Zo ziet u maar weer
dat het dievengilde wellicht nog eerder
door heeft wat voor nieuw snufje de
Naoberschapsbank te bieden heeft, dan
u als ‘normale bewoner’!
Het doel van de Beeldkrant Bargeres is
om actuele nieuwsberichten en wetenswaardigheden onder de aandacht te
brengen van de inwoners van Bargeres.
De redactie wil graag dat de mensen in
Bargeres zich betrokken voelen bij wat
erom hen heen gebeurt. Het ideaalbeeld is dat bewoners zelf nieuws | bij-

zonderheden | foto's | films aandragen
die via de Beeldkrant vertoond worden.
Daarom roepen we u op om uw bijdragen in te leveren bij de redactie van de
Beeldkrant Bargeres. Dat kan via beeldkrantbargeres@live.nl.
Inmiddels is er al een brief de deur uitgegaan naar diverse verenigingen en
bedrijven in de wijk. Deze brief bevat
een oproep om de redactie van Beeldkrant Bargeres op te nemen in het
adressenbestand, zodat de redactie
nieuws- en agendaberichten ontvangt
en deze kan plaatsen op de Beeldkrant.
Bij deze een herhaling van deze oproep,
voor het geval de brief er bij uw vereniging tussendoor is geglipt.We zouden
het bijzonder op prijs stellen als u

sten van Gea Lassche. Zij helpt 's ochtends mee in het team van Buurtsupport
en werkte de maandag- en de woensdagmiddag in de Wijkwinkel. Helaas is gebleken dat er te weinig bewoners op de
middag naar de Wijkwinkel komen om
openstelling zinvol te laten zijn. Daarom
hebben we in overleg met Gea besloten
om m.i.v. 1 januari te stoppen.We willen
langs deze weg Gea heel erg bedanken
voor haar inzet en wensen haar veel succes bij haar activiteiten voor Buurtsupport. De aangepaste Wijkwinkeltijden
ziet u onderaan deze pagina. MZ

nieuws rondom uw bedrijf / vereniging
met ons en dus ook met de Bargeressers, wilt delen.
Dit kan dus door middel van een
nieuwsbrief, maar een e-mail of telefoontje naar ons is ook prima.
Uiteraard bepaalt de redactie of en wat
er op de Beeldkrant komt te staan.
Onze gegevens:
Redactie Beeldkrant Bargeres,
Alerderbrink 12, tel.: 0591-610213,
beeldkrantbargeres@live.nl
www.bargeres.org/beeldkrantbargeres
Tot slot: de opening van de Beeldkrant
Bargeres willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. In het (bijna) tienjarig bestaan van de Naoberschapsbank is
dit toch weer een heugelijke mijlpaal.
Daarom mag u 3 februari, 13.30 uur
vast in uw agenda noteren. Op die dag
en dat tijdstip zal de officiële openingshandeling plaatsvinden. Meer bijzonderheden hierover in Wijknieuws februari.

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, Henri Snippe
Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser,
speelvoorzieningenBargeres@hotmail.com

Wijkvereniging online
www.bargeres.org/wvbargeres
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 2/2011 verschijnt op 1 februari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 19 januari bij ons binnen zijn
(brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

Een gezamenlijk project van:

PROEF

M E T Z O U T V A AT J E S
Dat de proef met het verspreiden van zoutvaatjes in de wijk vanwege de
sneeuwval op het juiste moment kwam, hebben we geweten! Het was spitsuur in de Wijkwinkel!
Het was en is nog een hele klus om de
tonnetjes op díe plekken in de wijk te
krijgen waar deze het meest nodig zijn.
Dat is bij bejaardenwoningen, steile
hellingen en fietsroutes door de
brinken.We zijn inmiddels door
onze tonnetjes heen, maar bekijken
nieuwe aanvragen nog wel m.b.t.
urgentie. Zonodig halen we tonnetjes weg op plekken waar de nood
minder hoog is. Daarbij is Google
Maps en Streetview een handige
hulpmiddel om vanachter je bureau
de situatie 'ter plekke' te bekijken.
Maar omdat de medewerkers van
Buurtsupport de vaatjes afleveren
en de situatie daadwerkelijk onder
ogen krijgen, bekijken zij ook nog
of het inderdaad om een urgente
locatie gaat. De lijst met adressen
waar tonnetjes staan, treft u in het
aparte tekstkader aan (wijzigingen
voorbehouden). Zo weet u waar in
uw buurtje zo mogelijk een tonnetje staat.

Natuurlijk gaat u, als beheerder van een
tonnetje, hier zorgvuldig mee om. Dat
betekent in het openbare gebied in eerste

L o c a t i e s zo u t v a a t j e s
Zoutvaatjes zijn (onder voorbehoud)
geplaatst op onderstaande adressen:
Balingerbrink 260
Borgerbrink 29
Deverbrink 12
Deverbrink 28
Deverbrink 34
Deverbrink 76
Deverbrink 116
Druwerbrink 11
Druwerbrink 53
Druwerbrink 69
Druwerbrink 82
Druwerbrink 166
Druwerbrink 296
Ekselerbrink 36
Geuzingerbrink 33
Hesselterbrink 129
Hesselterbrink 164

Hesselterbrink 358
Holtingerbrink 14
Holtingerbrink 202
Orvelterbrink 47
Rolderbrink 152
Ronerbrink 128
Ronerbrink 43
Ronerbrink 45
Ronerbrink 128
Ruinerbrink 71
Ruinerbrink 106
Ruinerbrink 174
Zuidlaarderbrink 230
Zweelerbrink 76
Zweelerbrink 118
Zweelerbrink 126

instantie sneeuw wegvegen en vervolgens
zuinig strooien. Het gaat daarbij niet zozeer om het strooien van de straat ten
gunste van het autoverkeer, maar op
voetgangersgedeelten.Voor alle duidelijkheid: het beheren van een tonnetje zout impliceert meteen dat in
overleg met buren gezamenlijk de
gevaarlijke gladdde plekken te lijf
worden gegaan en dat u accepteert
dat buren bij u zout weghalen.
Mochten ons gevallen van misbruik
ter ore komen, dan zien wij ons
genoodzaakt het zoutvaatje weer in
te laten nemen.
U kunt een beroep doen op de
Wijkwinkel voor extra zout, maar
dit is zeer beperkt. Op het moment
van schrijven is het zout bij
Buurtsupport zelfs helemaal op en is
het wachten op een nieuwe levering.
Zodra er weer zout is, gaat
Buurtsupport navullen, maar dan wel
op plekken dat het echt urgent is.

Gladheidsbestrijding fietspaden

Meldpunt gladheid

We zijn blij met de getoonde inzet van Buurtsupport m.b.t. de
gladheidsbestrijding. Zoals in de vorige Wijknieuws stond, strooit
Buurtsupport in het Winkelcentrum en bij de ouderen- en gehandicaptenvoorzieningen en ook het fietspad langs het Oranjekanaal
vanaf het viaduct over de Rondweg tot aan het houten bruggetje
in Noord Barge. Dit is volgens afspraak met de Wijkvereniging. Als
er voldoende mankracht aanwezig is, neemt Buurtsupport ook de
ontsluitingsfietspaden onder handen. Dat zijn bijvoorbeeld de
dwarsverbindingen rond de Kuil.
Dit is extra werk dat Buurtsupport uitvoert en hiervoor zijn geen
afspraken gemaakt. Maar we zullen hier niet onvermeld laten dat
we het erg prettig vinden als Buurtsupport in staat is hiermee
door te gaan!

Vindt u dat uw gemeente te weinig doet aan het
bestrijden van gladheid op fietspaden? Meldt dit dan
via 140591 bij het Centrale Meldpunt van gemeente
Emmen. Er wordt dan gekeken in hoeverre uw klacht
gegrond verklaard wordt.
Tevens kunt u uw klacht melden bij het Meldpunt
gladheid van de Fietsersbond.Vorige winter was het
flink raak met fietspaden die veranderden in glijbanen en gemeenten die systematisch fietspaden vergaten in hun gladheidsbestrijding. De Fietsersbond
houdt de vinger weer aan de pols. Dus meld klachten over onbegaanbare wegen op ons Meldpunt. Dat
kan via http://www.fietsersbond.nl/meldpunt.

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.
Vijver Slener-, Zuidlaarderbrink
Tijdens ons laatste bestuursoverleg is
gesproken over de plannen die opzichter
Karel Braams heeft met de vijver Slener-,
Zuidlaarderbrink.We staan positief tegenover deze veranderingen, die voor de vergadering aan op locatie door de heer
Braams zijn uitgelegd.We willen hier in
Wijknieuws niet teveel op vooruitlopen,
omdat het plan financieel nog dichtgetimmerd moet worden en de omwonenden
hier ook eerst over geïnformeerd worden.
Het is goed dat er serieus gewerkt gaat

worden aan de overlast die de vijver veroorzaakt door ondermeer drugsgebruikers.
Bargeres probleemgebied
De onderhoudskosten in de Bargeres zijn
buitengewoon hoog, grotendeels als
gevolg van de keuzen die in de zeventiger
jaren gedaan zijn. Denk bijvoorbeeld aan
de vele perkoenpalen en de bielzen, die
bijna allemaal vergaan zijn en de grote
oppervlakten bestrating in plaats van
gesloten verharding zoals asfalt en beton.
Bovendien is door het uitblijven van de
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noodzakelijke ingrepen het toch al onderhoudsintensieve groen als het ware ‘doorgeschoten’. De Bargeres onderscheidt
zich hierin in negatieve zin van andere
woonwijken. Het beschikbare onderhoudsbudget bij de gemeente is absoluut
ontoereikend om de achterstand binnen
een redelijke termijn in te halen.Wij zullen dan ook een dringend beroep op het
gemeentebestuur doen om meer geld
voor het beheer van de wijk beschikbaar
te stellen.
Tot zover twee
agendapunten
van onze laatste
bestuursvergadering.

BURENHULPCENTRALE

Niet vergeten!

Kunt u hulp gebruiken bij kleine klusjes in
en rondom uw huis?

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

Zoekt u een beetje hulp bij uw computer? Bijvoorbeeld bij het gebruik van
internet of email of het installeren van
een programma?
Of zoekt u iemand om samen mee te
wandelen, fietsen of een hobby uit te
oefenen?

Of misschien kent u zelf wel iemand in
uw buurt die wel extra hulp zou kunnen
gebruiken met wat ondersteuning van een
vrijwilliger?
Neem dan contact met ons op of loop
binnen bij de Helpdesk van de Naoberschapsbank, Alerderbrink 12, 7812 RT
Emmen
Tel: 0591-658782 of 610213

V E R V O L G S TAT I O N B A R G E R E S
Natuurlijk was het u niet ontgaan dat station Bargeres nog enkele maanden
respijt krijgt.
woordigers van deze drie organisaties uitgebreid geïnformeerd door de heer Paddenburg, projectleider Delftlanden van
gemeente Emmen. N.a.v. dit gesprek zijn
onze zorgen niet zijn weggenomen.
Integendeel, het werd ons eens te meer
duidelijk dat de betrokken organisaties
(gemeente, provincie, Pro Rail en NS) willens en wetens op twee sporen zijn gaan
zitten. Dat wil zeggen: vanaf het moment
dat de oplevering van de tunnel onder de
Nieuw-Amsterdamsestraat uitgesteld
Volgens de media was dit mede naar aan- werd van 1 december naar 1 maart, is
leiding van klachten van onder andere het besloten om oplevering van het station te
OV Consumentenplatform en de fractie
handhaven op 1 december. Dit is in de
van GroenLinks. Maar er waren meer luizomer ook zo gecommuniceerd in de
zen in de pels.Wijkvereniging Bargeres,
nieuwsbrief van het projectbureau. De
Wijkvereniging Rietlanden en de Senioprojectleiders vertoonden een 'laissezrenraad hebben ook gezamenlijk protest
faire' houding, door af te wachten op wat
aangetekend.
komen zou en niet proactief op de proOp dinsdag 23 november zijn vertegenblematiek vooruit te lopen. Helaas drong

STUDENTEN

UIT LEIDEN OP BEZOEK
In januari komen vier studenten Culturele Antropologie uit Leiden een
leeronderzoek doen in de wijk Bargeres in Emmen.
Het onderzoek waar de studenten zich
mee bezig zullen houden, gaat over een
naoorlogse nieuwbouwwijk. Bargeres voldeed heel goed aan die omschrijving. Het
is de bedoeling dat de studenten in een
andere omgeving hun onderzoek doen.
Zo leren ze om zich in een vreemde
omgeving aan te passen. Daarom verblijven ze gedurende hun onderzoek in
Bargeres in gastgezinnen.
Het onderzoek van de studenten gaat
over de wijze waarop bewoners van de
wijk Bargeres omgaan met de ruimte en
hoe dit wordt georganiseerd. Daarbij kan
gedacht worden aan de betrokkenheid

van bewoners bij de inrichting van de
wijk, hoe de wijk leeft in verhalen en
gedichten, hoe ruimtes of gebouwen die
eerst een andere functie
hadden, opnieuw worden
ingericht door bewoners.
De studenten hebben al
een vooronderzoek
gedaan in Bargeres en
waren aangenaam verrast
door de gastvrijheid in de
wijk. Ze kijken dan ook uit
naar een prettig verblijf en
heel veel leuke contacten
in januari.
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de consequentie van het twee sporenbeleid bij het grote publiek pas heel laat
door.Toen het bijna, maar nog net niet, te
laat was!
Na het gesprek die dinsdag is direct een
brandbrief opgesteld, die verstuurd is
naar alle fractievoorzitters, wethouder
Kuper, gedeputeerde Swierstra van de
provincie Drenthe en daarna naar
Dagblad vh Noorden.
In de week van het gesprek, zou ook het
definitieve besluit vallen. En inderdaad, op
zaterdag lazen we in de krant dat sluiting
van station Bargeres uitgesteld wordt tot
het voorjaar van 2011, als het nieuwe station Emmen Zuid goed bereikbaar is en
de omgeving volledig is ingericht.
Onderzocht wordt nog op welke manier
het nieuwe station bereikbaar zal zijn met
openbaar vervoer. Is bereikbaarheid voor
u een hot item, geef dat dan door aan de
Wijkwinkel.We verzamelen een lijst met
namen om te inventariseren hoe urgent
een goede busverbinding is naar het nieuwe station. MZ
Als Wijkvereniging zijn we benieuwd naar
wat het onderzoek aan resultaat zal opleveren. In een latere editie van Wijknieuws
komen we daar vast nog wel eens op
terug.
Typisch Bargeres: veel groen en overal bielzen...

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.

krijgen de eerste 2 lessen gratis!
Neem daarvoor deze krant mee.
Info en opgave: www.groenewegyoga.com
Tel: 0599-234712 of 06-22648916

Yog a & M e d i t a t i e c u r s u s
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
Hallo 65 plussers!
Op 13 januari 2011 organiseert de BCO
een gezellige Nieuwjaarsvisite in het
Brinkenhoes.
We nodigen u hierbij uit om o.a. het
Drentse mandolineorkest te beluisteren.
Ze geven een zeer gevarieerd programma. Naast mandoline zijn er ook mandola's, gitaren, accordeon en dwarsfluit. Er
zijn instrumentele nummers, zangers en
voordrachten.
De entree is €1,- inclusief koffie, gratis
consumptie en een hapje. Een gezellige
verloting maakt de middag compleet.
Aanvang twee uur, de zaal is open om half
twee.
We zien u graag die middag!

Sinds enige tijd is het mogelijk om een
yoga & meditatie cursus te volgen in het
Brinkenhoes. De cursus wordt gegeven
door Sonja Groenewege van Groene Weg
Yoga.
Sonja heeft de groep over genomen van
Roelie Hilbrands.
De cursus wordt iedere woensdagavond
in het Brinkenhoes gegeven in het gedeelte van SKW.
Tijd: van 19.00 tot 20.00
uur, bij genoeg belangstelling start er ook een
groep van 20.15 tot 21.15
uur.
Kosten: 75 euro voor 12
lessen.Tussentijds instromen is mogelijk.
Lezers van dit artikel

ONDERNEMERS

C u r s u s C h i N e n g Q i go n g
Chi Neng Qigong staat voor langzaam en
aandachtig bewegen.Tijdens het oefenen
ligt de aandacht op wat er in het lichaam
gebeurt. Daardoor werken de oefeningen
ontspannend en rustgevend.Verder wordt
je er soepeler door, en lichaamshouding
en ademhaling verbeteren.
Op dinsdagavond 11 januari start een
avondcursus van 8 lessen in het
Brinkenhoes met maximaal 6 deelnemers.
Bel voor meer informatie 0524 541999,
mail naar post@qiworks.nl of kijk op
www.qiworks.nl.
Uw curusbegeleider,
Peter Veen

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.

Als gediplomeerde pedicure – aangesloten als lid bij ProVoet – heb ik me na de
basisopleiding verder verdiept in specialisaties en technieken.

N a t u u r l i j k B ew u s t

Mijn specialisaties:
- Diabetische en Reumatische voetverzorging;
- nagelprotheses: gelkunstnagels voor als
een stuk van uw nagel is afgebroken en
de bescherming van de nagel ontbreekt;
- voetmassage; ter ontspanning een heerlijk ontspannen voetmassage.

Alle behandelingen die ik geef, zijn er op
gericht om je weer zoveel mogelijk in
balans te brengen en het zelfgenezend
vermogen te ondersteunen. Deze behandelingen zijn een aanvulling op de reguliere behandelingen en medicatie.
De behandelingen worden (gedeeltelijk)
vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars. (zie www.nwp-natuurgeneeskunde.nl).
Meer info: www.praktijknatuurlijkbewust.nl of bel van maandag t/m donder-

Graag tot ziens bij Praktijk Natuurlijk
Bewust aan de Borgerbrink 100,
Tineke Kleine Deters.
Aanbieding voor
Wijknieuwslezers: een
synergene
massage voor
€40,- (normaal
€55,-).

U w vo e t e n , m i j n zo r g !
Aan de Zweelerbrink 71 vindt u mijn
professionele praktijkruimte met comfortabele (verwarmde) electrische behandelstoel. Mijn praktijk is op de begane
grond.
Veel mensen hebben voetklachten zoals
ingroeiende nagels, likdoorns, kloven of
overtollig eelt. Deze klachten zijn allemaal
goed te behandelen door de pedicure.
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Voor meer informatie of een afspraak
voor een gratis voetencheck:
www.natalie-voetverzorging.nl of bellen
met 06-22 415 061. Ook kunt u via de
website een afspraak maken.
Aanbieding voor Wijknieuwslezers:
bij alle afspraken in januari en
februari krijgt u GRATIS hot sox
(heerlijk warme sloffen voor koude
voeten) ter waarde van €15,- .
Let wel: zolang de voorraad strekt!
* De redactie bepaalt plaatsing
van ingekomen kopij voor deze
rubriek. Hierover kan niet
gecorrespondeerd worden.

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
en Bewustwording
Of je nou (chronisch) ziek bent of (tijdelijk) een zware periode doormaakt, er zijn
natuurgeneeskundige behandelingen die
het genezingsproces kunnen ondersteunen.
Stressbehandeling, reinigen (van toxines),
voeding, darmtherapie en synergene massage nemen een belangrijke plaats in in
mijn manier van werken. Hierbij heeft de
cliënt zelf een actief aandeel, waarbij
bewustwording en inzicht een belangrijke
rol spelen.

dag tussen 13.00 en 13.30 uur tel. 0620852259.
email: info@praktijknatuurlijkbewust.nl
Aangesloten bij NWP - RBNG

