
Nummer 1,

januari 2012

1

Bewaartip

In deze goedgevulde wijkkrant wordt uw

aandacht weer gevraagd voor allerlei uit-

eenlopende zaken.

Het is goed om Wijknieuws dan ook na

het lezen niet meteen weg te gooien,

maar deze te bewaren zodat u altijd nog

e.e.a. kunt nalezen. Bijvoorbeeld wat de

nieuwe de openingstijden van de

Wijkwinkel zijn.

Vakantie

De Wijkwinkel (in de Naoberschapsbank,

Alerderbrink 12) is vanwege de kerstva-

kantie gesloten tot en met 8 januari.

2012

Als bestuur beginnen we het jaar goed

met de thema-avond op 25 januari over

speelvoorzieningen. In de huidige samen-

stelling van het bestuur hebben we nog

niet eerder een bewonersavond georgani-

seerd, dus het is voor ons best spannend!

We hopen op een goede opkomst en op

een leerzame avond! Meer hierover ver-

derop in Wijknieuws.

Tevens hopen we dat we dit jaar het

bestuur weer aangevuld krijgen, want de

vacature die is ontstaan, is nog niet opge-

vuld.We zoeken m.n. iemand die interes-

se heeft voor ‘groen en grijs’, dus alles

wat met de inrichting van de wijk te

maken heeft. Meer info of aanmelden via

wijkverenigingmarlies@gmail.com.

Afscheid Renata

Dit keer in Wijknieuws geen visitekaartje

meer van ‘onze’ verrassend aanspreekba-

re Renata. Bij haar aanstelling in septem-

ber 2010 was al bekend dat haar aanstel-

ling tot eind december 2011 zou duren.

Ze blijft natuurlijk als bewoner aanwezig

in de wijk, maar zal u niet meer kunnen

helpen met allerlei vragen op het gebied

van leefbaarheid.

We wensen haar succes met haar BOA-

opleiding en hopen voor haar dat ze snel

een andere uitdagende functie vindt! 

MZ

VO O RWO O R D

Wijkwinkel Bargeres

Alerderbrink 12, 648411

wijkwinkelbargeres@gmail.com

Openingstijden:

Ma., wo.: 9.00 - 15.00 uur

Do.: 13.00-15.00 uur

Di. en vrij.: ‘loket’ gesloten

Volgende uitgave:

Wijknieuws Bargeres nummer 1/2012 

verschijnt 1 februari.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 17 januari bij ons binnen zijn

(brievenbus Naoberschapsbank of  mailen:

wijkverenigingmarlies@gmail.com)

Bestuur Wijkvereniging:

Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),

Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penning-

meester),Wies Goudriaan (speelvoorzienin-

gen, mail naar speleninbargeres@live.nl of bel

858562),

Vacant: voorzitter uitvoeringsoverleg

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Inmiddels is het Ellen gelukt werkt te vin-

den als telefoniste/receptioniste en gaat

ze ons met ingang van januari verlaten.

We willen haar hartelijk danken voor

haar inzet en inbreng en wensen haar

veel succes met haar nieuwe baan! 

Haar vertrek betekent dat we als Wijk-

vereniging opzoek moesten naar opvulling

van de lege plek. Dat is ons voorlopig

gelukt. Coby Broersen neemt het beheer

van de Wijkwinkel tijdelijk over.

Voor vaste bezoekers

van de Naober-

schapsbank is ze

geen onbeken-

de, want ze is

één van de

vaste vrijwilli-

gers. Dat

betekent dat

de overstap

voor haar om taken van de

Wijkwinkel erbij te nemen, niet

zo groot is.

De openingstijden van het loket

van de Wijkwinkel zijn wel iets

gewijzigd. De nieuwe openings-

tijden zijn: maandag en woens-

dag van 9.00 - 15.00 uur.

Donderdag van 13.00-15.00

uur. Dinsdag en donderdagoch-

tend is het loket niet bemand,

maar uw vraag wordt dan

genoteerd, zodat hier later op

terug gekomen kan worden.

Op vrijdag is de Naoberschaps-

bank altijd al gesloten.

Het bestuur is erg blij dat Coby

de Wijkwinkel tijdelijk gaat

beheren en wenst haar veel

plezier en succes toe!

W I J K W I N K E L I N B E W E G I N G

In oktober meldden we dat er vervanging gevonden was voor onze

medewerkster Sieny Hemme. Ellen Duursma nam haar plaats in,

om zo werkervaring op te doen en hopelijk door te kunnen stro-

men naar een vaste baan.
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Winkelcentrum

Over de plannen rond het winkelcentrum

is helaas nog steeds geen duidelijkheid.

De financiële crisis maakt het er natuur-

lijk ook niet makkelijker op om investe-

ringen te doen.We houden de voortgang

(of het ontbreken ervan) in de gaten.

Jongerenactiviteiten

Johan Ottens (Sedna) heeft in het wijk-

team aangegeven dat er voor jongerenac-

tiviteiten geen geld meer is en doet een

dringend financieel beroep op de organi-

saties binnen het wijkteam. De wijkver-

eniging onderkent het belang van jonge-

renwerk en is bereid €3000,- bij te dra-

gen, mits ook andere partijen bijdragen.

Evaluatie inzet Buurtsupport

De wijkvereniging en buurtsupport heb-

ben de inzet van buurtsupport in 2011

geëvalueerd. Hieruit bleek dat Buurt-

support dit jaar ca 7000 uur heeft

besteed aan het opruimen van zwerfafval

en dergelijke.Vorig jaar was dat ong. 6000

uur.

ID€€kaarten

Op 30 november is de termijn voor het

indienen van de ID€€kaarten verstreken.

Er zijn 28 ideeën ingediend. Intussen heeft

het bestuur samen met de wijkcoördina-

tor (helaas was Karel Braams niet aanwe-

zig) de ideeën bekeken.Veel ideeën heb-

ben we moeten doorverwijzen naar I&B

van de gemeente of naar Karel Braams,

omdat we in veel gevallen niet weten of

het in het beleid van de gemeente past.

Het bestuur gaat nog een afspraak met

Karel Braams maken over de ID€€kaar-

ten.Alle inzenders krijgen in januari

bericht.

Bezoek B&W

Op 6 februari 2012 brengt B&W een

bezoek aan de wijkvereniging Bargeres.

Hiervoor kan de wijkvereniging een voor-

stel doen voor onderwerpen die ze wil

bespreken.

Het programma is inmiddels door het

bestuur vastgesteld: een terugblik over

2011 en een gesprek over samenwerken.

Ter sprake zal komen waar we knelpun-

ten ervaren en hoe de samenwerking en

communicatie beter kan.

Besteding EOP-budget

Uit ons budget zijn inmiddels een aantal

zaken gerealiseerd. Er zijn twee kerstbo-

men in het winkelcentrum geplaatst. Het

‘wybertje’ bij de kruizing Oranjekanaal -

groenzone is inmiddels verleden tijd. Ook

is geïnvesteerd in het verbeteren van

enkele hoeken bij het betonnen fietspad

in de groenzone. Een AED is besteld en

een team van 16 winkelmedewerkers gaat

in januari een training volgen. Daarna zal

de defibrilator geplaatst worden in de

Boni. De Beeldkrant heeft verder een

bankje gekregen zodat u even kunt zitten

om deze digitale krant te bekijken.

Johan Schrik

In een samenwerking tussen gemeente,

Ontwikkelaar Doornbos, Lefier en

Domesta wordt hier aan gewerkt.

De gemeente heeft geld beschikbaar

gesteld om het openbaar gebied in rond-

om het winkelcentrum aan te pakken. Het

gaat om een bedrag van € 1 miljoen.

Tegelijkertijd is het natuurlijk ook van

belang dat de winkels en winkelpanden

aangepast worden. Ontwikkelaar

Doornbos praat met de winkeliers om

met hen afspraken te maken over de ver-

nieuwinsgplannen. Zodra er

afspraken zijn gemaakt, worden

de bewoners van Bargeres hier

over geïnformeerd. Ondertussen

zijn wij al wel bezig met het

voorbereiden van de bestem-

mingsplanprocedure.Voor een

nieuw winkelcentrum, is een

nieuw bestemmingsplan nodig.

Zodra alle afspraken met de onderne-

mers rond zijn, kunnen wij direct met

deze procedure starten. Uiteraard wor-

den de bewoners van Bargeres ook hier

over geïnformeerd. Op dit moment is

helaas nog geen planning te geven.

Wethouder Ton Sleeking

Ruimtelijke ontwikkeling,

volkshuisves-

ting en hand-

having 

Van het project Achterpadverlichting, dat

vanwege gebrek aan vrijwilligers niet is

voortgezet, is nog veel materiaal beschik-

baar. Er zijn nog veel armaturen over (zie

foto), bevestigingsmateriaal en electrische

leidingen. Heeft u hier belang bij, neem

dan contact op met de medewerker van

de Wijkwinkel voor een afspraak.

Voor het symbolisch bedrag van €5,- kunt

u e.e.a. meekrijgen.

VE R N I E U W I N G W I N K E L C E N T RU M BA R G E R E S

Bargeres is toe aan een vernieuwd winkelcentrum. Het huidige winkelcen-

trum voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

VV A NA N D ED E B E S T U U R S TB E S T U U R S T A F E LA F E L

Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuursagenda van de

Wijkvereniging? De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

AC H T E R PA DV E R L I C H -

T I N G

Beste bewoners,

Op 25 januari 2012 houdt het bestuur

van Wijkvereniging Bargeres een bijeen-

komst over speelvoorzieningen in de wijk

Bargeres.

De afgelopen tijd is er een aantal verzoe-

ken binnen gekomen voor het vernieu-

wen van speelvoorzieningen of het plaat-

sen van nieuwe speelvoorzieningen,

omdat er meer kinderen in de buurt zijn

gekomen.

Het bestuur probeert op deze vragen zo

snel mogelijk antwoord te geven, maar

moet soms de aanvragers teleurstellen.

Dit heeft te maken met het gemeentelijke

beleid t.a.v. speelvoorzieningen. Om nu de

bewoners voor te lichten over welke cri-

teria er voor de gemeente gelden, zal er

op de bewuste avond iemand van de

gemeente aanwezig zijn om hierover te

vertellen

Dus, heeft u vragen of suggesties, kom

dan 25 januari om 20.00 uur naar het

Brinkenhoes om samen met ons en met

de gemeente van gedachten te wisselen,

en te proberen enkele aanvragen alsnog

verwezenlijkt te krijgen.

Namens het wijkbestuur,

de speelvoorzieningencommissie,

Yvonne Neef

Wies Goudriaan

(speleninbargeres@live.nl)

U I T N O D I G I N G !
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Aan het begin van het nieuwe jaar blikken

we nog even met u terug op het laatste

kwartaal van 2011. In het nieuwe jaar gaat

het wijkteam met onverminderde inzet

door. Dat is ons goede voornemen voor

2012.

Herontwikkeling winkelcentrum

Nanno Lambooij, de gemeentelijke pro-

jectleider herontwikkeling winkelcentrum

was in november op bezoek bij het wijk-

team om de laatste stand van zaken toe

te lichten. Dat is een ingewikkeld traject

met meerdere partijen waar nogal wat bij

komt kijken. Inmiddels hebben zich 6

bewoners aangemeld voor de klankbord-

groep waarin zij zullen gaan meedenken

over met name de herinrichting van het

openbaar gebied rondom het winkelcen-

trum.Wilt u ook meedenken in de klank-

bordgroep? Meldt u aan bij één van de

wijkteamleden!

Planning corporaties 2012 

In het wijkteam van november is de plan-

ning 2012 van de woningcorporaties voor

groot onderhoud en energieprojecten

besproken.

Domesta start in 2012 bij 80 woningen

aan de Spehornerbrink de buitenwerk-

zaamheden waardoor de flats een verfris-

sende uitstraling krijgen. Ook heeft

Domesta groot onderhoud in de planning

van 2012 voor 135 etalagewoningen aan

de Zweelerbrink en de Calthonerbrink.

Lefier is voornemens om in 2012 te star-

ten met de 2e fase van het EPA-project

aan de Zuidlaarderbrink. In dit project

worden energiezuinige maatregelen

getroffen om de woningen naar energiela-

bel C te brengen. In 2011 is fase 1 met 71

woningen grotendeels afgerond. Het gaat

in fase 2 om nog 12 woningen.

Veilige schoolroutes

De verkeerskundige van de gemeente,

Rob Ney, heeft met de wijkteamleden

gesproken over de locaties die in aanmer-

king kunnen komen voor het veiliger

oversteken over de zuidelijke Brinken-

weg. Het zijn vooral de leerlingen van de

basisscholen De Brink en Het Palet die

de zuidelijke Brinkenweg moeten overste-

ken. Op aanraden van het wijkteam heeft

Renata Kuperus (voormalig aanspreek-

punt in de wijk) ouders op diverse plek-

ken in de wijk gevraagd of zij zich kunnen

vinden in de beoogde locaties.

Vanuit de 'Shared Space' gedachte gaat

het er om dat het voor de automobilisten

duidelijk is dat er ook andere medeweg-

gebruikers zijn. Dit kan op allerlei manie-

ren, van kleuren in het wegdek, opvallen-

de elementen die de school-thuisroute

aangeven tot meer technische oplossin-

gen. In ieder geval moet de bus er nog

wel gemakkelijk langs kunnen.

Bij een veilige school-thuis-route gaat het

niet alleen om de fysieke aanpak. Het is

ook belangrijk dat de leerlingen verkeers-

situaties goed kunnen inschatten.Alle

scholen kunnen gebruik maken van een

lespakket (lesbrief) 'veilige schoolroutes'.

Het wijkteam probeert de scholen te sti-

muleren om de lesbrief te gebruiken.

Evaluatie kwartet

Het kwartet, bestaande uit Renata

Kuperus (aanspreekpunt in de wijk),Aart

IJzerman (wijkagent), Johan Ottens

(opbouwwerker) en Kim Gritter (jonge-

renwerker) heeft als experiment ruim

een jaar gedraaid. Het laagdrempelig aan-

spreekpunt in de wijk samen met een

snellere doorverwijzing in het netwerk

staan centraal in het kwartet. Met ingang

van het nieuwe jaar is de functie van  

Renata in de huidige vorm verdwenen.

Het functioneren van het kwartet is

geëvalueerd. De gemeente, Sedna en de

politie gaan nu kijken wat deze manier

van werken heeft opgeleverd, niet alleen

voor Bargeres, maar ook voor andere

wijken en dorpen.Ali Zingstra en Johan

Ottens van het wijkteam zijn hier nauw

bij betrokken.

Oproep Buurtfonds

Het wijkteam heeft in het laatste kwar-

taal van 2011 geen aanvragen ontvangen

voor het Buurtfonds. Het buurtfonds

(opvolger van het knelpuntenfonds) was

ingesteld voor één jaar. Met ingang van

2012 stopt het buurtfonds in Bargeres.

De wijkvereniging buigt zich er met het

wijkteam over hoe in de toekomst om te

gaan met goede initiatieven van bewoners

die een bijdrage leveren aan de leefbaar-

heid van de wijk.

Tenslotte

Ook in 2012 werken we verder aan het

wijkprogramma. Heeft u vragen of sugges-

ties 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

weten aan de leden van het wijkteam:

Ali Zingstra, Emmen Revisited, 652211

Marlies Zeeman,Wijkvereniging, 648411

Johan Ottens, Sedna, 632324

Jo Wubbels, Domesta, 570100

Karin Koers, Lefier, 697841

Het wijkteam komt elke maand bij elkaar om te bespreken hoe het 

staat met de verschillende projecten in Bargeres.We praten elkaar bij 

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. Eens per twee maanden schrijft het

wijkteam een stukje in het wijknieuws om de bewoners te informeren en te

betrekken bij de ontwikkelingen.

Heeft u activiteiten van uw buurtvereni-

ging /school/buurt/ gezin ect.: meldt het

ons via beeldkrantbargeres@live.nl. De

beeldkrant is te zien bij de ingang van de

Naoberschapsbank.

Kijk ook op de site:

bargeres.org/beeldkrantbargeres

BE E L K R A N T BA R G E R E S
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En noodzakelijk is het...Veel uitgeproce-

deerde asielzoekers zoeken een plaats

om te eten, te slapen en bij te komen. Op

dit moment heeft de Stichting op `t Stee

13 mensen in zorg.Vrijwilligers worden

getraind om de opvang goed te kunnen

regelen.Verwachting is dat noodzakelij-

kerwijs steeds meer mensen van de

mogelijkheden van de Stichting Op `t

Stee gebruik moeten maken.

De grootste zorg op dit moment is vol-

doende geld te vinden om iedereen van

het broodnodige te kunnen voorzien.

Ruim 2500 euro per maand is nodig voor

voeding, kleding, slapen, bezoeken aan

allerlei instanties etc. Het bankrekening-

nummer van de stichting (317035134) is

het adres om uw bijdrage te storten.

Om het werk brede bekendheid te geven

geeft de stichting regelmatig een nieuws-

brief uit met interessante informatie,

plannen, etc. U kunt zo’n brief gratis

opvragen bij joopvanluit@home.nl.

STICHTING OP ‘T STEE OPNIEUW VAN START

Na een korte tijd minder actief te zijn geweest is de Stichting Op `t Stee

met een nieuw bestuur voortvarend van start gegaan.

Overlast

Met een aantal inzendingen kunnen we

niet zoveel. Dat komt omdat problemen

aangekaart worden, die niet met een

geldbedrag op te lossen zijn. Dan gaat het

om onderwerpen als overlast van hon-

denpoep, asociaal rijgedrag in de brinken

(30 km-zone, weet u nog wel!). Ook

zwerfafval van klanten van de snackbar

wordt genoemd, wat een kwestie van fat-

soenlijk gedrag is van de klant.

Utopia?

Was het maar waar dat je een bepaald

bedrag kon besteden aan een probleem

waardoor dat in rook zou opgaan! Dan

zou Bargeres er heel wat mooier en

vriendelijker uitzien! Maar we weten alle-

maal wel beter. Het motto is niet voor

niets: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Daarom geen wijzend vingertje naar de

ander (i.c. honden-, auto-, afvalbezitter),

want dan wijzen er vier naar onszelf.We

zouden állemaal eens in de spiegel moe-

ten kijken en ons afvragen wat voor ver-

keerde gewoonten wíj hebben. Ontdek

welke ergernissen jouw gedrag oproept

bij je wijkgenoten en verander je leefpa-

troon! Dat past ook helemaal bij de

goede voornemens die men doorgaans

heeft bij het nieuwe jaar. Kortom: laten

we ervoor zorgen dat 2012 het jaar van

de positieve Bargeresser wordt, die reke-

ning houdt met de ander!

Bestuur Wijkvereniging Bargeres

ER G E R N I S S E N

We zijn als bestuur bezig geweest met een

eerste inventarisatie van de ID€€kaarten

die binnen zijn gekomen.

Even voorstellen: Zorggroep Tangenborgh

is bekend in de wijk Bargeres, in de vorm

van verpleeghuis de Bleerinck en onder-

zoekscentrum de Iemenhof.

Maar Tangenborgh heeft meer aspecten

van zorgverlening. Naast verpleeghuizen,

woonzorgcentra en onderzoekscentra

hebben we in alle dorpen in de regio

Emmen en Coevorden ook thuiszorg-

teams.

De vraag voor zorg thuis in de wijk

Bargeres kwam steeds vaker en vandaar

dat wij ook hier met een team zijn

gestart, onder het motto ‘dichtbij en ver-

trouwd’.

Wat bieden wij:

- verzorging (24 uur per dag): hulp bij 

wassen/aankleden, steunkousen aan/uit,

etc.

- verpleging (24 uur per dag):

wondverzorging, hulp bij 

medicatie/injecteren/oogdruppelen/

vernevelen, etc.

- begeleiding individueel: extra tijd om

samen (onder begeleiding) iets te gaan

doen, zoals hulp bij activiteit of begelei-

dingsgesprek. Maar ook de zorgvrager

begeleiden ter ontlasting van de man-

telzorger.

Ter ontlasting van de mantelzorger en

begeleiding van de zorgvrager is er ook

de mogelijkheid om de dagverzorging in

één van de omliggende dorpen te bezoe-

ken.

Voor al deze zorgvragen is wel een indi-

catie nodig.Wij helpen u graag bij het

aanvragen.

Wist u dat ook alarme-

ring een optie is? En dat

wij ook dichtbij u in de

buurt zijn om zorg op

afroep te leveren? Dit

kan zowel overdag, ‘s

avonds als ‘s nachts. Deze zorg is speciaal

voor mensen die af en toe hulp nodig

hebben.

Mocht u vragen hebben, neem even con-

tact op met 687410 (aangeven dat het

om de wijk Bargeres gaat), of kom langs

tijdens de openingstijden van ons kantoor

in de Oranjerie: maandag van 9.00-12.00

uur , dinsdag en woensdag van 13.30-

15.30 uur.

Tot ziens,

Thuiszorg Tangenborgh,

team Bargeres

ZORGGROEP TANGENBORGH VANUIT DE ORANJERIE

Vanaf oktober dit jaar zijn wij met een zorgteam gehuisvestigd in

de Oranjerie. Nu vraagt u zich af, wie zijn wij?

Burenhulp nodig?  Via ‘Buren voor Buren’

kunt u contact gebrachtworden met vrij-

willigers die graag iets met andere bewo-

ners willen doen. Bel 610213 (De

Naober-

schaps-

bank).

In Wijknieuws december deed Henri Kiel

een oproep voor glasvezel. Hier zijn 15

reacties op gekomen. De heer Kiel hoopt

dat het bestuur van Wijkvereniging

Bargeres m.b.t. realisatie van glasvezel iets

kan betekenen.We hebben besloten enkel

een bemiddelende rol te willen spelen,

totdat er een initiatiefgroep is ontstaan

uit de groep geïnteresseerden.Want via

bewonersinitiatief is het mogelijk om met

voorrang glasvezel in de wijk te krijgen.

Heeft u belang bij glasvezel, mail dan naar

wijkverenigingmarlies@gmail.com. Uw

aanmelding wordt doorgestuurd naar de

andere geïnteresseerden.

BU R E N VO O R BU R E N GL A S V E Z E L?



organiseert:

thema-avond 

over speelvoorzieningen

woensdag 25 januari

Brinkenhoes, Mantingerbrink 140

20.00 uur

Wij willen graag een speeltuin 

in onze brink!! Kan dat? 

Deze avond wordt georganiseerd 

door de speelvoorzieningencommissie van

Wijkvereniging Bargeres. 

Voor meer info: mail contactpersoon Wies

Goudriaan, speleninbargeres@live.nl 



Klaverjasclub Brinkenhoes
Het nieuwe seizoen begint op 3 januari

2012. Iedere dinsag- en vrijdagmiddag is

er klaverjassen van half 2 tot half 5.

Gezelligheid staat voorop!

De contributie is 1,50 euro (incl. 1 kop

koffie).Vijftig plussers die graag willen

kaarten, zijn van harte welkom!

Aanmelden bij de heer Harm Borger

in het Brinkenhoes of bij de balie van het

Brinkenhoes.

Tot gauw, dhr. Harm Borger

35- jar ig

bestaan

BCO
Op 12 januari 2012

vieren wij onze ver-

jaardag met het duo

van Nul en Nix.

Liedjes en typetjes op geheel eigen wijze

vertolkt, heel grappig en vermakelijk.

Ook vieren we de start van het nieuwe

jaar.

U bent van hart uitgenodigd voor een

kop koffie met iets lekkers en een glaasje

met een hapje, om 14.00 uur in het

Brinkenhoes.

De zaal is open om 13.30 uur.

De BCO

Contactpunt Mantelzorg

ook in Bargeres
Een eerste bijeenkomst van Lotgenoten-

contact Mantelzorg staat gepland op 26

januari van 9.30 -11.30 uur in het

Brinkenhoes.

Mantelzorgers zijn mensen die langdu-

rig de zorg op zich nemen voor zieke

en/of gehandicapte familieleden, vrienden

of anderen.

Zorgt u voor een familielid, buur of 

vriend, dan bent u ook één van de man-

telzorgers in de gemeente Emmen.

Mantelzorgers hebben vooral behoefte

aan praktische en emotionele ondersteu-

ning, informatie over voorzieningen en

waardering bij het verlenen van zorg.

Themagerichte activiteiten, ontspanning

en ontmoeting, lopen als een rode draad

door onze inloopmorgens.

Voor de eerste bijeenkomst maken we

mandela’s als kennismaking.

Loop bij ons binnen, wij hebben de koffie

klaar!

Nadere informatie: 649992 of mail:

Hilly Dubbelhuis: dubbelhuis@online.nl

Nely Molengraaf: n.molengraaf@hetnet.nl
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Voeten in Balans

Mijn naam is Marianne Enninga en ik

beschik als pedicure over de benodigde

vakkennis en heb alle diploma`s en aante-

keningen om te werken voor de zorgver-

zekeraars. Ook heb ik een tijdje les gege-

ven aan pedicures. Ik heb de nodige erva-

ring omdat ik 40 uur in de week werk als

pedicure in mijn pedicurepraktijk Voeten

in Balans die is gevestigd in het gezond-

heidcentrum 'de Oranjerie'.

Veel mensen hebben voetklachten en

kloppen daarmee aan bij hun huisarts of

zijn onder behandeling van een podothe-

rapeut. In de praktijk blijkt er nog veel

onwetendheid te bestaan over de werk-

zaamheden van pedicures.

Pedicurepraktijk Voeten in Balans wil daar

verandering in brengen. Een voetencheck

bijvoorbeeld, is een preventieve methode

om toekomstige klachten te voorkomen.

Voor mannen en vrouwen in elke leeftijd-

scategorie - en zelfs voor kinderen - is

het zinvol de voeten te laten controleren.

Specialisaties

In huisartspraktijken, bij zorginstellingen

en gezondheidscentra komen ook patiën-

ten met 'probleemvoeten', zoals mensen

met reuma of diabetes en sporters. De

voeten van deze groepen kunnen extra

kwetsbaar zijn, waardoor een speciale

behandeling noodzakelijk is. Pedicures

met de aantekening 'Diabetische Voet'

en/of 'Reumatische Voet' beschikken over

de vereiste vakkennis om deze voeten

professioneel te verzorgen. Een aantal

zorgverzekeraars vergoeden de kosten

van een pedicurebehandeling als het gaat

om een medische doorverwijzing.

Voor info of een afspraak kunt u bellen:

06-52391068 of b.g.g. 0591-649722

Website: www.voeteninbalans2006.nl  

e-mail: voeteninbalans@gmail.com

Pedicurepraktijk Voeten in Balans

Mantingerbrink 146e

7812MH  Emmen

ON D E R N E M E R S I N D E W I J K

Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen.

Dat houdt onze wijk levendig en economisch gezond.

Als iedere stap een kwelling is, dan is

de stap naar de pedicure niet zo ver! 

IVN Natuur- en milieueducatie is een lan-

delijke vereniging met een eigen afdeling

in Emmen die onder andere regelmatig

excursies en lezingen organiseert, waar-

aan iedereen gratis kan deelnemen.

IVN geeft voor leden, donateurs en rela-

ties 4 x per jaar het contactblad de

Natuurkijker uit. Leden krijgen ook 4 x

per jaar het landelijke tijdschrift Mens en

Natuur. De contributie per jaar is €15,-

voor leden en € 7,50 voor donateurs.

Elke 2e donderdag van de maand

staat er een container voor het IVN

Emmen e.o. tegenover voormalig

station Bargeres.Tussen 16.00 en

19.30 uur kunt u dan terecht met

uw oud papier (vanwege het stape-

len liefst in dozen of gebundeld) en

karton. Onze vrijwilligers staan voor

u klaar om

te helpen

met aan-

pakken en

uitladen.

Steunt u óók

het IVN

Emmen en omstreken? Dan graag tot

ziens bij de oudpapiercontainer tegenover

voormalig station Bargeres! 

Meer informatie: bel Joop Schuurmans,

tel. 616572.

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 wijkverenigingmarlies@gmail.com.

OU D PA P I E R I N Z A M E L I N G D O O R IVN EM M E N E .O.
IVN is een organisatie die bijdraagt aan een duurzame samenle-

ving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

Aanbieding!
Voor Bargeressers heeft Voeten in

Balans de volgende aanbieding:

een pedicure plus manicure behande-

ling samen voor € 35,-

(geldig tot 1 februari).


