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Leuk om positieve reacties te ontvangen

over zowel de vormgeving als de inhoud

van Wijknieuws. Dat niet alle wijkbewo-

ners Wijknieuws tot op de letter nauw-

keurig spellen, bleek maar weer eens

door een naar Miniman ingestuurd com-

mentaar (DvhN van 19 mei): "Inwoonster

van de Emmer wijk Bargeres verbaasde

zich maandagmiddag hogelijk over de

opening van de opgeknapte centrale

groenzone in haar wijk. Of eigenlijk niet

zozeer over de opening, maar over het

uitblijven van enige vooraankondiging

daarover.

"Mijn dochtertjes zagen na school alle-

maal ballonnen hangen op een brug, maar

volgens mij had vrijwel niemand in de

buurt een idee wat er aan de hand was.

Ik ontdekte het achteraf pas, toen ik de

foto in de krant zag. Dat hadden ze toch

wel even kunnen aankondigen?""

Tja, dat was ook gebeurd! Via meerdere

kanalen, zoals Wijknieuws.Verder had het

gestaan in Emmen Actueel, de wekelijkse

nieuwsrubriek van gemeente Emmen in

de Zuidenvelder. En aangezien we ervan

uitgingen dat iets dat op maandag plaats-

vindt en dan de dinsdag van te voren al

wordt aangekondigd, noet onthouden

wordt, waren we de wijk ook nog tege-

moet gekomen door het ophangen van

posters bij alle winkels.Tja, wat moet je

dan nog meer doen?

Wat u te doen staat, moge hopelijk dui-

delijk zijn: dit krantje goed doorlezen en

er je voordeel mee doen! MZ
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Met dank aan professionals en bewoners is het gelukt ook dit keer weer

een goed gevulde Wijknieuws Bargeres te maken.

Het festival concentreert zich

dit jaar rond het Oranje-

kanaal, doordat de locatie

waar we het festival voor-

gaande jaren organiseerden

niet bruikbaar is (het ooste-

lijke gedeelte van de centrale

groenzone). De opzet van

het festival zal dan ook

anders, meer intiem zijn. Dat

komt het motto 'het feest

van de ontmoeting' alleen

maar ten goede!

Tot op heden hebben we het

steeds een festival voor en

door de wijk genoemd. Dit

jaar hebben we de indruk dat

het meer 'voor' dan 'door' de

wijk zal zijn, want onze her-

haaldelijke oproepen om je

op te geven voor diverse

workshops, heeft nog niet

veel opgeleverd. Mocht u

interesse hebben richting

muziek, bewegen, beeldende kunst of

gewoon lekker de handen uit de mouwen

steken achter de schermen, laat het de

organisatie weten. Stuur een mailbericht

naar opschudding@gmail.com of geef je

naam en adresgegevens voor meer infor-

matie door bij SKW Bargeres, Sedna

Bargeres, Naoberschapsbank Bargeres en

bij de Wijkwinkel Bargeres.

Verder hopen we u te ontmoeten tussen

11.00 - 17.00 uur op, langs of achter het

Oranjekanaal!
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26 juni staat natuurlijk al lang in uw agenda genoteerd, maar

graag maken we u nogmaals attent op deze verrassende dag!



In het vorige Wijknieuws is al gemeld dat

het bestuur van de Wijkvereniging regel-

matig gesprekken voert met raadsleden,

Buurtsupport en Huurdersfederatie.

Binnenkort zal de Wijkvereniging kennis-

makingsgesprekken voeren met de heren

Oldenbeuving (raadslid CDA) en Goudri-

aan (raadslid PVDA).

Bij Collegebesluit van 16 maart 2010 is

de uitvoeringsregeling subsidie stichting

Buurtsupport van kracht per 2011.

Hierin staat onder meer dat in samen-

spraak met de Wijkvereniging st. Buurt-

support een activiteitenplan maakt, waar-

in per werkgebied de werkzaamheden en

uren zijn vermeld.Voor Bargeres is dit

6600 uur op jaarbasis.

Gedurende het lopende subsidiejaar dient

st. Buurtsupport te overleggen met de

Wijkvereniging over de voortgang van de

activiteiten, de activiteiten te evalueren en

eventueel bij te stellen.

Aanvullende werkzaamheden van st.

Buurtsupport zijn onderhouds- en

schoonmaakwerkzaamheden in de groen-

voorziening, klein straatwerk, opruimen

van zwerfvuil en graffitiverwijdering, om 

zo kleine ergernissen in het openbare

gebied weg te nemen.

Om dit activiteitenplan van st. Buurtsup-

port met de Wijkvereniging te bespreken

zal voor 1 juni een gesprek met Koos

Middendorp en directeur Joop 

Einhaus van Buurtsupport worden geor-

ganiseerd.

Tenslotte zijn we verheugd te kunnen

melden dat we in de persoon van Gea

Lassche versterking hebben gevonden

voor de Wijkwinkel. Na een inwerkperio-

de zal zij een aantal middagen aanwezig

zijn. In de volgende Wijknieuws stelt ze

zich voor en zullen we de vernieuwde

openingstijden bekend maken.

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

Wijkvereniging? Een kleine greep aan onderwerpen die behandeld zijn.

Het werd dan wel een officiële openings-

handeling genoemd, je kon beter spreken

van een projectafsluiting.Want er viel

natuurlijk niet zoveel te openen aan dit

ruimtelijke project.Alle fietspaden en

bruggen zijn inmiddels (gelukkig) al maan-

den in gebruik en het groen heeft zijn tijd

nodig om het 'zwart' in bezit te nemen.

Dat kun je niet met een openingshande-

ling de borders in toveren, om zo maar te

zeggen.

Hoe dan ook, maandagmiddag 17 mei

stond in de agenda genoteerd: vanaf 15.30

uur de opening van de nieuwe groenzone

en het Oranjekanaal.

Wethouder Jan Kuper kreeg de opdracht

om voorop een tandem plaats te nemen

en een klein stukje over het vernieuwde

fietspad te rijden.Vervolgens zou wijk-

coördinator Ali Zingstra het stokje over-

nemen, daarna projectleider Guido Kluck,

waarna bewoner en Bargeres-fotograaf

Ben Looijen het laatste gedeelte van de

estafette zou afleggen.Als duopassagier

reed klankbordgroeplid (en bestuurslid

van de Wijkvereniging) Piet van der Wel

als constante factor mee. De symboliek

achter deze volgorde van fietsers: het

project begon op het gemeentehuis en via

enkele andere spelers is het nu terug

gegeven aan de bewoners.

Om wat spektakel aan het geheel te

geven, kreeg wethouder Kuper een slag-

werkstok aangereikt waarmee hij op een

gong moest slaan en vervolgens moest hij

letterlijk door het lint gaan, omdat er een

papieren muur gespannen was vlak voor

het groenperkje in het fietspad langs het

Oranjekanaal. Dat was een strategisch

plekje, want wethouder Kuper kon nog

ternauwernood dit obstakel ontwijken.

Na genoemde estafette was er nog gele-

genheid tot napraten in 't Brinkenhoes en

kwam er een eind aan de formele ope-

ningshandeling.

x

Mantingerbrink

Geuzingerbrink

Oranjekanaal
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Door middel van een ludieke actie - wethouder Jan Kuper op een tandem door een papieren muur - was de toon

gezet voor de feestelijke afsluiting van het herstructureringsproject groenzone en Oranjekanaal.
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Vooralsnog houden momenteel de ver-

lichting langs het Oranjekanaal en de stei-

le opgangen naar de wal de gemoederen

bezig (en dan laten we deze keer het

onnozele vandalisme aan paaltjes en prul-

lenbakken buiten beschouwing).

Er komen nogal wat klachten bij de

Wijkwinkel binnen die te maken hebben

met het ontbreken van verlichting langs

het Oranjekanaal. Het gaat hier om twee

gedeeltes. Op het kaartje hieronder aan-

gegeven met groen.

De vraag die bovenkomt is: "Gaat het hier

om een klusje dat nog geklaard moet

worden, of is er meer aan de hand?" We

deden navraag bij projectleider Guido

Kluck. Er blijkt meer aan de hand te zijn

en dat geeft ons meteen een inkijk hoe er

op het gemeentehuis geredeneerd wordt.

Fietspaden kunnen verschillende functies

hebben. Je hebt de functie van de door-

gaande route en je hebt fietspaden voor

recreatieve doeleinden. Bij dit functieon-

derscheid hoort ook het praktische

gevolg dat de doorgaande route verlicht

wordt en de recreatieve route niet (want

recreëren doe je niet in het donker?!).

Het fietspad langs het Oranjekanaal, dat

nu zo mooi doorgetrokken is en één

lange verbinding is (of lijkt…) kent dit

functieonderscheid ook.Als u het kaartje

onderaan bekijkt, dan ziet u dat er twee

keer een blauwe route staat aangegeven.

Dit is voor velen herkenbaar als de oude

route die u nam als u vanuit Noord-Barge

richting Rietlanden fietste.Wat wil nu het

geval: voor de gemeente is dit nog steeds

de doorgaande fietsverbinding! Waarom?

Omdat het nieuwe fietspad langs het

Oranjekanaal achter de Geuzingerbrink

langs (groen op het kaartje) een recrea-

tieve functie heeft!

Hetzelfde geldt voor het gedeelte achter

Calthorner- en Spehornerbrink (ook

groen op de kaart).

Er ligt dus nu wel een mooi strak fiets-

pad, waarover je zonder 'kruipdoor-sluip-

door' via Bargeres van A naar B kunt,

maar als je de 'regels van het gemeente-

huis' volgt, dien je de oude 'doorgaande'

route te nemen… 

Het kromme van deze redenering

begreep Guido Kluck gelukkig wel, dus hij

zal de mogelijkheden onderzoeken om

straatlantaarns te plaatsen. Daarbij zal het

stuk Calthorner- Spehornerbrink geen

problemen opleveren m.b.t. het onder-

grondse wortelstelsel van de bomen die

er staan. Bij het nieuwe gedeelte achter

de Geuzingerbrink is het niet op voor-

hand uitgesloten dat straatlantaarns zon-

der slag of stoot geplaatst kunnen wor-

den. Laten we hopen dat de signalen uit

de wijk, maar ook de onlogica m.b.t. het

functieonderscheid van de fietspaden er

toe leidt dat er op redelijke termijn iets

aangedaan wordt.

Dan zijn er nog meer ergernissen en dat

gaat over de steile opgangen naar de wal

(de kruisjes op de kaart).Voor scootmo-

bielen en oudere fietsers is het onmoge-

lijk gebleken om omhoog te komen.

Fietsers kunnen dan nog afstappen, maar

voor scootmobielen is dat een ander ver-

haal.Voor hen is het ronduit gevaarlijk,

vanwege het gevaar dat de scootmobiel

achterover kantelt. Ook dit probleem

hebben we aan Guido Kluck voorgelegd.

Hij onderkende het probleem. De

gemeente stond voor het dilemma: of

minder steile opgangen, maar dan moeten

er bomen sneuvelen of een steile opgang

met behoud van betreffende bomen.Voor

de laatste optie is gekozen. Mocht de

gemeente deze opgangen dus toch nog

onder handen nemen, dan heeft dat con-

sequenties voor de bomen die daar staan.

Tenslotte hebben we de projectleider nog

gevraagd naar de ontsluitingsfietspaden

vanuit de groenzone. Her en der stoppen

de nieuwe paden abrupt, terwijl oude

gedeeltes intact zijn gelaten, die er belab-

berd bij liggen. Guido legde uit dat dit te

maken had met de begrenzing van het

project. De gemeente is met zo'n project

deels afhankelijk van subsidieverstrekkers

en dan ontkom je er niet aan dat er gren-

zen aan het onder handen te nemen

oppervlak gesteld moeten worden.

Daardoor zijn gedeeltes buiten de boot

gevallen.

Mochten er bij u nog vragen leven m.b.t.

het groenproject, meldt deze in de Wijk-

winkel. Dan gaan we op het gemeentehuis

navraag doen. MZ
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Ook deze edit ie  van Wijknieuws staat  toch weer bol  van de

perikelen rond groenzone en Oranjekanaal .

Plattegrond van Oranjekanaal, nieuwe fietspaden en bebouwing.

Een speciaal dankwoord aan dhr. Heidotting van afd. Geo-informatie van gemeente

Emmen. Hij heeft op speciaal verzoek de basis van onderstaande kaart gemaakt.



Binnen gemeente Emmen zijn verschillen-

de projecten opgezet om de wijkecono-

mie binnen de gemeente te verbeteren.

Wijkeconomie is een breed begrip, maar

binnen deze projecten zal de nadruk

vooral liggen op het opstarten en behou-

den van bedrijvigheid in de wijk, tegen-

gaan van leegstaande panden, netwerken

tussen ondernemers en met bewoners in

de wijk en het oprichten van micro-

ondernemershuizen.

Voor het opstarten van een bedrijf ver-

strekt gemeente Emmen sinds kort

microkredieten tot €5000,-. Mensen die

graag een eigen bedrijf willen beginnen,

maar hiervoor geen krediet bij de bank

kunnen krijgen, kunnen een aanvraag

indienen bij de gemeente. Op dit moment

zijn er al meerdere aanvragen ingediend

voor een microkrediet.Voorbeeld van

nieuwe bedrijven zijn een klussenbedrijf,

een kinderopvang en een pedicuresalon.

Ook zullen twee wijkeconomen worden

aangesteld die in een soort makelaars-

functie het ondernemerschap gaan stimu-

leren. Dit zijn typische 'frontlijnwerkers',

die dagelijks in de wijken aanwezig zijn.

Daar een intensief netwerk zullen ze con-

tacten hebben met bedrijven en bewo-

ners in de wijken zelf als met partijen die

een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling

van de wijk. Ook zullen er micro-onder-

nemershuizen worden opgericht waar

ondernemers ruimtes kunnen huren voor

bijvoorbeeld vergaderingen, maar waar

ook andere sociale activiteiten plaatsvin-

den.

Kortom: gemeente Emmen is hard aan de

slag om de wijkeconomie een impuls te

geven!

Tonia Arts-van Oosten

t.arts@emmen.nl

De kieswijzer maakt aan de hand van 24

stellingen inzichtelijk hoe de verschillende

politieke partijen denken over een aantal

specifieke thema’s binnen de wijkaanpak.

U kunt snel zien welke standpunten van

welke partij op dit belangrijke gebied het

best stroken met uw ideeën.

De StemAlert wijkaanpak is opgesteld

door het Landelijk Samenwerkings-

verband Aandachtswijken (LSA), een ve-

eniging van actieve bewoners uit de aan-

dachtswijken van de grote steden van

Nederland.

De StemAlert is opgesteld voor de

Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni

2010. Met de StemAlert wil het LSA

ervoor zorgen dat iedereen op het

gebied van de wijkaanpak alert kan stem-

men.

De 24 stellingen zijn samen met bewo-

ners uit het land opgesteld. De stellingen

beslaan de thema’s Wonen,Wijken & Inte-

gratie, gelijk aan het programmaministerie

van WWI. Bij de stellingen is een toelich-

ting opgesteld. Hierin worden begrippen,

historie en verschillende standpunten

nader toegelicht als opmaat naar de

stelling. De stellingen en toelichtingen

vertegenwoordigen nadrukkelijk niet

de mening van het LSA.

StemAlert Wijkaanpak geeft alleen

een advies op het gebied van

Wonen,Wijken & Integratie en is

daarmee een aanvulling op de

bestaande kieswijzers. Raadpleegt u

voor de volledige standpunten de

partijprogramma’s, waarvan u een

link vindt naar alle deelnemende par-

tijen (PVV en Trots op Nederland zijn

gevraagd deel te nemen maar hebben

geen reactie gegeven).
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Tonia Arts van gemeente Emmen praat ons bij over het project ‘Wijkecono-

mie’ dat onlangs gestart is en ook in Bargeres zal gaan lopen.

Zonnebloemnieuws
Ze zijn er weer, de traditionele Zonne-

bloemloten 2010!

Hopelijk bent u deze keer ook weer

genegen om één of meerdere loten á €2,-

te kopen.Van deze 2 euro mogen

wij als afdeling 60 eurocent in onze eigen

kas stoppen en daar zijn wij blij mee,

want na de geslaagde bootreis van 4 mei

is de bodem zichtbaar geworden.

Samen met de afdeling Nw-Weerdinge

hebben we - in totaal 92 personen - 

een erg gezellige boottocht gehad op de

wateren in de kop van Overijssel.

Voor info: Fokke Sanders, tel: 615769.

Peuter-

speelzaal
Dat uw kind met leeftijdgenootjes kan

spelen en zich verder kan ontwikkelen,

voorbereid wordt op de basisschool en

dingen in groepsverband leert doen, vindt

u belangrijk. Heeft u dan al eens aan de

peuterspeelzaal gedacht?

Hier ontwikkelt uw kind zich spelender-

wijs, wordt sociaal vaardig en krijgt gevoel

voor taal. De leidster houdt de ontwikke-

ling van uw kind goed in de gaten en sig-

naleert het als er bijzonderheden zijn.

Nieuwsgierig? Neem eens contact op met

Peuterspeelzaal Ukkepuk, Mantingerbrink

203, 0591-648819, Ukkepuk@pszsedna.nl

Meer informatie, zoals het inschrijfformu-

lier en de ouderbijdragetabel 2010 vind u

op www.welzijngroepsedna.nl

SS T E M A L E RT E M A L E R TT W I J K A A N PW I J K A A N P A KA K

Het is de vraag of de wijkaanpak waar het vorige kabinet aan is begonnen

middels het programmaministerie Wonen,Werken en Integratie een ver-

volg gaat krijgen. Dit is afhankelijk van wat de verschillende politieke partij-

en hierover in hun partijprogramma hebben staan. Bent u nieuwsgierig op

welke partij u moet stemmen om de wijkaanpak in de benen te houden?

Kijk dan op www.stemalertlsa.nl en vul de stellingen in. Let op: dit werkt

het beste in Internet Explorer.
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Hierbij nogmaals het juiste lijstje:

1e maandag:

Asser, Borger, Geuzinger

1e dinsdag:

Alerder, Brinkenhalte, Calthorner,

Hesselter, Oringer, Rolder, Ruiner, Slener,

Spehorner, Zweeler

3e donderdag:

Bruntinger, Dever, Druwer, Ekseler, Orvel-

ter, Roner,Waanderveld, Zuidlaarder

1e vrijdag:

Balinger, Holtinger,

Mantinger

Vaak hoor je:“De wijkagent, die zien we

eigenlijk nooit.”

Ik wil u in zo kort mogelijke bewoording

uitleggen waar ik mee bezig ben.

In de eerste plaats is de wijkagent net

zoveel politieagent als een agent die in de

surveillancedienst werkt. Ook de wijk-

agent deelt een 'bon' uit en maakt een

proces-verbaal.

Maar naast dit werk wordt de wijkagent

door de politieorganisatie gezien als een

vooruit geschoven post van de politie. De

wijkagent legt contacten in de wijk en

onderhoudt deze.

Omdat de politie veel problemen

gewoonweg niet kan oplossen moet er

samen gewerkt worden. Samenwerken

met de welzijnsorganisatie Sedna die bij-

voorbeeld een jongerenwerkster en een

opbouwwerker in Bargeres gestationeerd

hebben. Ook de Wijkvereniging, Lefier en

Domesta  en natuurlijk de gemeente

Emmen hebben een belangrijke rol in

Bargeres.

In Bargeres zijn overlegstructuren, net-

werken, waar genoemde 'partners' en

ook nog anderen in deelnemen.

Problemen die spelen op buurtniveau,

problemen tussen bewoners van Bargeres

onderling maar ook personen die proble-

men veroorzaken of zorg nodig zijn.

Samen met partners of ook wel alleen ga

ik dan op bezoek bij mensen in de wijk

om hun verhaal aan te horen of om er

'iets' van te vinden.

Informatie die ik uit de wijk krijg, breng

ik in de organisatie zodat er gericht iets

kan worden ondernomen. Ik maak bij-

voorbeeld aandachtsvestigingen op

plaatsen waar overlast ervaren wordt of

als er bijvoorbeeld veel inbraken zijn. Ik

wil o.a op die manier 'de politie' in de

wijk krijgen. Dat dit niet altijd lukt, mag

duidelijk zijn. Kort gezegd: we hebben

teveel werk voor het aantal politiemen-

sen wat in mijn gebied werkt  (ong. 40

mensen voor ruwweg het gebied Emmen-

zuid en de rond Emmen gelegen dorpen).

Er moeten dus dagelijks keuzes gemaakt

worden die lang niet altijd in het voor-

deel van de wijk Bargeres uitvallen.

Ik ben ook vaak - noodgedwongen - in

het politieburo te bereiken. Er wordt veel

met de politie gemaild door partners

maar ook door bewoners van de wijk .

Daarnaast krijg ik belberichten te verwer-

ken die via het 0900-8844 nummer mij

bereiken. Ik streef er naar om iedereen

zo snel mogelijk te berichten of  te bel-

len. Daar gaan wel eens wat dagen over-

een doordat ik ook mijn vrije dagen heb

en bijvoorbeeld ook nachtdiensten doe.

Mijn werkzaamheden start ik in

Klazienaveen - Bargeres valt onder de

basiseenheid Klazienaveen/Emmen-zuid -

in het buro aan de Jhr. M.W.C. De

Jongestraat.Vaak ga ik zo snel mogelijk

naar buro Emmen-zuid

aan de Waanderweg 200. Dit buro is voor

het publiek geopend op werkdagen van

10.00 tot 14.00 uur. Gedurende die tijd

zal er altijd iemand van de politie aanwe-

zig zijn als eerste aanspreekpunt.

De wijkagent werkt eigenlijk ook veel

achter de schermen voor de wijk. En aan

de andere kant moet hij ook het 'gezicht'

zijn van de politie voor de wijk. Dat is

best wel lastig om te organiseren. Zoals

het nu lijkt gaat de politieorganisatie

weer reorganiseren. Uit notities die ik

gelezen heb, heb ik goede hoop dat het

'wijkwerk' weer als belangrijk wordt

gezien. Dat is tenslotte de basis van ons

politiewerk.

Tot zover een korte impressie van de

werkzaamheden die ik heb. Ik ben mij

ervan bewust dat ik een grote lijn heb

geschetst heb. Het politiewerk (van de

wijkagent) is dan ook heel divers.

Tot slot wil ik u nog wijzen op de digitale

nieuwsbrief van de politie Drenthe. U

kunt zich hiervoor opgeven zodat u

regelmatig informatie krijgt van de politie.

A.IJzerman,

Wijkagent

WW AA TT D O E TD O E T D ED E W I J K AW I J K A G E N TG E N T E I G E N L I J KE I G E N L I J K ??
Op verzoek van de Wijkvereniging legt Aart IJzerman aan u uit wat hij in

zijn functie wel en niet doet in Bargeres.

Digitale nieuwsbrief Politie Drenthe 

Gezocht, mensen die:

- Nieuwsgierig zijn 

- Willen weten wat er in hun buurt speelt 

- Veiligheid belangrijk vinden 

- Meer willen weten over de politie en politiewerk 

Herken je je in dit profiel? Meld je dan nu aan voor de digitale nieuws-

brief via www.politie.nl/drenthe.

PP L A S T I CL A S T I C A F VA F V A LA L

Er komen meldingen binnen van plastic afvalzakken die op het verkeerde

moment aan de weg worden gezet.
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Bleerinck Oldtimershow
De vereniging Kunst & Cultuur organi-

seert een Oldtimershow met medewer-

king van De Oldtimerclub uit Barger-

Oosterveld.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd

door "Het Orkest Plus van de Orre

Blaozers".

De Oldtimer Club Barger-Oosterveld

(kortweg OCBO) is een vereniging door

en voor liefhebbers van auto's, motoren,

brommers en tractoren die tenminste 25

jaar oud zijn. Ons doel is samen te genie-

ten van deze fraaie hobby en het bezit

aan oldtimers in ons dorp 'in leven te

houden'.

Datum: zondag 6 juni 2010

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Plein de Brink en buiten bij de 

Hoofdingang

Open dag ‘De Stroetenhof’ 
Stiltetuin 'de Stroetenhof' houdt dit voor-

jaar op zaterdag 5 juni open dag van

11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekers kun-

nen genieten van de tuin waar allerlei

activiteiten zullen zijn.

Zo kan de yurt bekeken worden en via

beelden en geluid zien hoe die yurt daar

gekomen is.Yolanda Eikema zal verhalen

vertellen over de yurt in Mogolië.

Kunstenares Linda Dijkstra zal een work-

schop geven. Ook kan met een 'boven-

boswandeling' maken.

Muziekgroep Bosvolk en fluitiste Marka

van Bekkum verzorgen de muzikale

omlijsting.

Stiltetuin 'de Stroetenhof'is te vinden aan

de Huizingsbrinkweg 40a, tegenover de

vijver in Noord-Barge.

Voor meer informatie is er de website

www.stiltetuindestroetenhof.nl 

Begeleidingscommissie

Ouderen
‘Een wandeling door de prehistorie

van Drenthe’

Dat is niet mis, zou je zeggen en het

gebeurt op donderdagmiddag 17 juni in

het Brinkenhoes van 14.00 tot 16.00 uur.

Onder leiding van dhr. Gerke Holtrop uit

Borger ‘wandelen’ we het verleden in.We

starten 250.000 jaar geleden en via de

voorlaatste ijstijd gaan we naar de

Neanderthaler.

Van 30.000 tot 13.000 voor Chr. was

Drenthe onbewoonbaar. Daarna bezoe-

ken we de jaagculturen, vervolgens de

boeren met hun hunebedden. En via de

grafheuvels wandelen we naar de brons-

tijd en de ijzertijd.

Lichtbeelden ontbreken niet!

Heb je zelf een vondst wat betreft ste-

nen, neem het mee en kijk wat erover

verteld kan worden.

Er is ook een verloting.

Entree €1,-, zaal open om 13.30 uur.

Jeu de boules
De jeu de boules-baan bij Holtingerhof is

weer open! Op elke dinsdag- en donder-

dagmiddag is de baan van 14.00-16.00 uur

open voor een gezellig potje jeu de bou-

les. Gelet op de groene waas die momen-

teel zichtbaar is, kan de jeu de boules-

baan nog wel wat meer belangstelling

gebruiken.

De baan is bestemd voor alle bewoners

in de wijk met als doel op een leuke en

sportieve en ontspannende manier in

beweging blijven. Een leuke en ontspan-

nen manier om ontmoeting en contact

tussen bewoners in de wijk te intensive-

ren!

Wijkcentum ‘t Brinkenhoes
Het wijkcentrum Brinkenhoes staat bol

van activiteiten. Er is voor elk wat wils,

zoals bridge, schaken, volksdansen 55+

activiteiten enzovoort.

Ook verhuren wij ruimtes voor cursus-

sen, vergaderingen, verenigingen, enz.

Voor inlichtingen: 610201, brinken-

hoes@hetnet.nl of u kunt even binnen

lopen voor informatie. De koffie staat

klaar.

De beheerders, Hillie Scheve en Eddie

Knorren.

Straatspeeldag
2 juni is het weer straatspeeldag.

In de Ruiner- en Zuidlaarderbrink worden

vanaf 13.00 uur weer allerlei spelletjes

georganiseerd voor de kinderen uit de

buurt.

Auto’s mogen niet mee doen!

Grafeeractie
Er worden in onze wijk nog regelmatig

fietsen gestolen, vaak uit schuurjtes.

Behalve het op slot doen van fietsen (ook

in schuurtjes!) is het belangrijk dat uw

fiets gemerkt is. Mocht uw fiets ergens

opduiken, dan is het eenvoudig om deze

weer bij u als rechtmatige eigenaar terug

te bezorgen.

De graveerbrigade van Veiligheidszorg

Drenthe houdt op 18 juni weer een gra-

feeractie van 9:00 uur t/m 17:00 uur in

het winkelcentrum.

AA C T I V I T E I T E N AC T I V I T E I T E N A G E N DG E N D AA

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!

Mail ze door naar wvbargeres@hetnet.nl.
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AA G E N DG E N D AA KK O RO R TT

Wanneer Tijd  Wat Waar
2 juni v.a.13:00 uur straatspeeldag Zuidlaarder- en Ruinerbrink

5 juni 11.00-16.00 uur open dag Stroetenhof Huizingsbrinkweg 40a

6 juni 14.00-16.00 uur Oldtimers Bleerinck Spehornerbrink 1

17 juni 14.00-16.00 uur lezing prehistorie BCO Brinkenhoes

18 juni 9.00-17.00 uur grafeeractie winkelcentrum Bargeres

elke di.-do.mi. 14.00-16.00 uur jeu de boules jeu de boulesbaan Holtingerhof


