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Van

de redactie

Opening Infopunt Bargeres
Natuurlijk in deze editie veel aandacht
voor de opening van Infopunt Bargeres.
Het was een zeer geslaagde dag, met dank
aan velen die meegeholpen hebben!
Waterspeelplaatsen
De gemeente geeft helaas geen toestemming meer om de waterspeelplaatsen
open te zetten met mooi weer. De WMD
keurt deze speelplaatsen en heeft het sein

op ‘rood’ gezet. Het is de bedoeling dat
de speelplaatsen verwijderd worden, maar
of daar budget voor is, is nog maar de
vraag. We vinden het krom als iets gesloten wordt en vervolgens niet weggehaald.
We vragen aandacht voor deze situatie bij
het werkbezoek van B&W dat op 12 juni
(alsnog) plaatsvindt.
Overigens gaat de gemeente nog onderzoeken of er in Indianendorp een natuurlijke speelplaats (met water?!) ter vervanging van de waterspeelplaats kan komen.

Winkelcentrum
Bij velen leeft de vraag of er al wat meer
bekend is over welke super eventueel in
de oude Plus komt. Navraag bij projectleider Nanno Lambooij maakte duidelijk dat
hier verder nog niets over is te zeggen.
Men hoopt wel vóór de zomervakantie
knopen te kunnen doorhakken. We houden u op de hoogte.
Ondertussen kunnen we stellen dat de
vernieuwde chinees veel lof oogst met de
vernieuwde, open uitstraling. Een aanwinst
(en lekker...)! Marlies Zeeman

Stemmen op kunst
Maar liefst 160 stemmen zijn tijdens
de informatiemarkt uitgebracht op
de drie schetsontwerpen. In de volgende editie van Wijknieuws wordt
de winnaar bekend gemaakt.
Barger es
Onno en Wessel
de Ruijter

Ontmoeting op
het water
Willem Kind

Opening Infopunt Bargeres

Op zaterdag 25 mei is het Infopunt Bargeres door wethouder Jumelet
officieel geopend. Bij het drukken op de deurbel, verscheen Infopuntmedewerkster Marga Vonk door de papieren deur.
Marga overhandigde de wethouder de eerste ‘goodiebag’, met allerlei info en hebbedingetjes van de organisaties die deelnamen aan de informatiemarkt.Vervolgens lieten
alle kinderen samen met Co Stuntpiloot hun ballonnen de lucht in.

Eend met
twee jongen
Homme Veenema

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
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, Stéphanie
vd Gaag, Jan Munneke, Elly Platel.
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 7/2013 verschijnt rond 1 juli.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk
op dinsdag 18 juni bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Werkzaamheden Lefier Ekseler-

en Bruntingerbrink
In de Ekselerbrink en de Bruntingerbrink is Lefier bezig met onderhoudswerkzaamheden aan cv leidingen. Hierbij is ook een asbestinventarisatie
gedaan.
Op een aantal plekken in de wooncomplexen is asbest aangetroffen. Daar vindt
sanering plaats. De bewoners die in de
complexen wonen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn tijdens
voorlichtingsavonden geïnformeerd over
de werkzaamheden. Hier waren ook de
bedrijven aanwezig die de werkzaamheden ronden. Medewerkers van Lefier zijn
verrichten, evenals de GGD om de vragen regelmatig aanwezig bij de betreffende
m.b.t. gezondheid te beantwoorden. De
complexen om bewoners bij te staan en
werkzaamheden zijn inmiddels in volle
vragen te beanwoorden.
gang en Lefier verwacht deze zomer af te

Kloppend
gezocht!

De website van
Wijkvereniging Bargeres
is online!
Kijk op www.bargeres.com.
We zoeken nu ter verdere
aankleding nog sfeerfoto’s
van Bargeres.
Mail ze naar:
info@bargeres.com
hart voor tieners

Sedna zoekt bewoners die jongeren een warm hart
toedragen en willen investeren in deze leeftijdsgroep!
Voor nadere informatie, aanmelding of vragen kunt u
contact opnemen met:
Stéphanie van der Gaag, secretaris@bargeres.com,
Johan Ottens, j.ottens@welzijngroepsedna.nl, 0627550110 of
Joop Hully, j.hully@welzijngroepsedna.nl, 06-25584361.
Bij voldoende belangstelling wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in juni.

Planten koningslinde
Op 30 april is er in de groenzone-oost een Koningslinde geplant ter
ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander.
Sinds het ontstaan van het Nederlands
Koningshuis is het een traditie om bij
iedere troonwisseling een zogenoemde
koningslinde te planten. Bij de gemeente
Emmen is het idee ontstaan om alle erkende overlegpartners de gelegenheid te
bieden één Koningslinde te planten voorRechtsboven: een
zien van een herinneringsplaquette op een
Oranjebittertje om
door hen zelf uitgekozen locatie.
het heugelijke feit
Wijkvereniging Bargeres ging graag mee
te vieren.
in deze traditie en koos een locatie in
Midden
onder:
Geert reciteert
de wijk uit waar deze Koningslinde een
een
ode
op
de
koningslinde.
meerwaarde oplevert voor de omgeRechtsonder: ook in de Ruinerving: langs het fietspad aan de groenzone
brink is een koningslinde geplant.
achter de Balingerbrink.
Boven: binnen 24 uur is de
gedenk-plaat alweer bewerkt
We vonden het een leuke symboliek als
door vandalen...
een oude bewoner en een jonge bewoner
samen deze boom zouden planten. Geert
Rabbers was van harte bereid om als oudere mee te doen aan deze actie. Hij heeft
bijna letterlijk wortels in Bargeres, omdat
zijn ouders landbouwgronden hadden op
plek waar nu onze wijk gebouwd is (zie
Wijknieuws januari 2013). Geert werd
geassisteerd door de ‘nieuwe generatie’,
de 7-jarige Margo Zeeman hielp hem.
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Open Dag Infopunt

in beeld

Mannen van Stavast: het team van Buurtsupport | Er moet veel gebeuren voor zo’n dag! | Co Stuntpiloot kan ook ballonnen vullen!

Stembus ‘Leukste idee voor de wijk’ | Duo-rolstoel ging de wijk in om reclame te maken | Stand inrichten | Het geweldige team achter de schermen!

Wethouder krijgt massage van Corpusana | Twee messen op één pannenkoek | Linedancers in actie | Protestantse gemeente Emmen-Zuid

Jeugd enthousiast maken voor schaken | Hoeveel Allio-balletjes in deze vaas? | Impressie van een zeer geslaagde dag!

Inloop

plannen winkelcentrum
De inloop Winkelcentrum Bargeres op 25 april in ‘t Brinkenhoes was een
groot succes. Rond de 150 inwoners zijn langs geweest om bijgepraat te
worden over de plannen.

Wat de bewoners vooral opviel, is dat er
helaas nog niet veel concrete informatie
beschikbaar was over de invulling van de
winkelpanden. Dit onderwerp viel in feite
buiten deze bijeenkomst, omdat de inloop
georganiseerd was door de gemeente.
Dat betekende dat de plannen m.b.t.
het openbare gebied getoond werden.
Projectontwikkelaar Doornbos was niet
aanwezig, maar had wel een plattegrond
van de bouwaanvraag Alerderbrink
aangeleverd en een vooraanzicht van deze
panden (het pand van de Boni en het rijtje
waar Woltmeijer inzit).

Aanwezige bewoners toonden grote
interesse voor de getoonde plattegronden van de herinrichting van het
openbare gebied. Er werden veel vragen
gesteld, maar ook kanttekeningen en opmerkingen geplaatst bij praktische zaken,
zoals de uitbreiding van parkeerplaatsen
en de veranderde aanrijroute van vrachtwagens voor de Boni.
De gemeente neemt alle verzamelde
opmerkingen mee en zal kijken wat ze
ermee kan doen.
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Nieuws van
De Zonnebloem

Steun uw afdeling door Zonnebloemloten te kopen!
Wie kweekt de dit jaar de hoogste
Zonnebloem? Zonnebloemzaden
gratis te verkrijgen in ‘t Brinkenhoes.
Iedere woensdagmiddag 14-16 uur
Jeu de Boules bij de Holtingerhof.
Wees sportief en doe mee !

Bericht

van de Begeleidingscommissie Ouderen
Actieve ouderen gezocht!
Informatie: Karin van der Meulen, tel.
De BCO vraagt een begeleider(ster) bij
619907 of Mia Gozefoort, tel. 750731.
het schilderen in het Brinkenhoes voor de
vrijdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur.
Doe ook mee met de maandelijkse
Informatie: Irene Wolthuis, tel. 610618
BINGO! Deze is elke tweede dinsdag van
of vwolthuis@home.nl of
de maand in het Brinkenhoes van 14.00 jwgozefoort@gmail.com.
16.00 uur.
Informatie Anneke Buysman, tel. 640849.
Gezocht: meerdere mensen die willen
kaarten, jokeren of klaverjassen in het
Voor alle activiteiten geldt: ‘t Brinkenhoes
Brinkenhoes op dinsdagmiddag en vrijis GESLOTEN van 6 ju li – 18 augustus.
dagmiddag.

IVN

bedankt Bargeres
Dank voor 20 jaar oud papier.

Op 11 april bedankte de afdeling Emmen
e.o. van IVN haar klanten voor 20 jaar
oud papier.
Zij kregen een zakje met informatieartikelen van Natuurwinkel Markander en
IVN-traktaties.
Elke 2e donderdag van de maand tussen
16.00 en 19.30 uur bent u met uw oud
papier weer welkom bij de container
tegenover de locatie van voormalig NSstation Bargeres!

website + hosting =
MansMedia.nl

Ruinerbrinkse Akoestische
Tuinen Carrousel

Harry Wegkamp organiseert weer
(de nu al reeds vermaarde) tuinconcerten in de Ruinerbrink. Wees er
snel bij, want vol=vol!
Op zaterdag 8 juni begint om 20.00 uur
(19.30 huiskamer open) de Ruinerbrinkse
Akoestische Tuinen Carrousel: 3 tuinen,
3 bands. De bands blijven op de plek en
het publiek rouleert langs de tuinen.
Het laatste optreden is een grote afterparty waar iedereen vanaf 23.00 uur
samen komt in de vierde tuin en een

Nieuws uit
de Holtingerhof

De laatste dag wordt afgesloten met soep
en broodjes.
Vertrekplaats: Holtingerhof.
Kosten wijkbewoners: €1,50 per dag (incl.
koffie, drinken, etc.).
Voor opgave en informatie betreffende
deze activiteit kunt u contact opnemen
met: Wendie van Halen of Hilda Knol,
afdeling activiteiten Holtingerhof,
telefoonnummer 0591-228416.

Rolstoel- wandel 3 daagse
Het is een traditie geworden dat de Holtingerhof ieder jaar een rolstoel-wandel 3
daagse organiseert voor de bewoners.
De Holtingerhof nodigt wijkbewoners uit om ook 2 dagen van dit
gebeuren mee te maken. De route
is o.a. uitgezet in Noordbarge/ wijk
Bargeres. Datum: dinsdagavond 4 juni a.s.
om 18.00 uur en donderdagmiddag 6 juni
om 14.00 uur.

Zondag 9 juni klassieke muziek
M.m.v. Con Pasiones
Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur (incl. pauze’s)
Con Pasiones bestaat uit 4 mensen,
Reynold Blom (bariton), Janine Nijmeijer
(mezzosopraan), Gea Passies (sopraan) en
Johanan Havinga (piano).
Ze brengen een gevarieerd klassiek
programma. In verschillende combinaties
zingen zij duetten van Mozart, Schubert,

Koningslinde
Holtingerhof deed mee aan de goede
gewoonte om bij een troonswisseling een
Koningslinde te planten.
Tijdens de troonswisseling op 30 april
jl. werd er een Koningslinde geplant bij
Woon-wijkcentrum Holtingerhof.
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extra after after-party.
Kaarten €12,50 inclusief de drankjes.
In verband met het beperkte aantal
kaarten is deelname alleen via inschrijving.
Na betaling kom je op een lijst en krijg je,
na doorgave van je mailadres, bericht op
welk Ruinerbrinknummer je ‘s avonds
vanaf 19.30 uur verwacht wordt.
Opgave: Ruinerbrink eMMen.
Tel.: 610634,
E-mail : ruinerbrink@gmail.com

Mendelssohn en Spaanse volksmuziek.
Op de piano worden diverse werken
gespeeld o.a. van Chopin, Bach, Beethoven,
etc.
Kosten wijkbewoners: €1.50 (incl. hapje/
drankje), opgave van te voren is niet
nodig.
Adresgegevens Holtingerhof:
Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen
tel. 0591-662662

Oud Bargeres (6)

Interview met oud-huisarts Jaap
Haije over Bargeres.
Inleiding
Jaap Haije was vanaf 1975 tot 1 april dit
jaar huisarts in onze wijk.Van aanvang af is
hij tevens inwoner van de wijk Bargeres.
Toen hij begon met zijn praktijk was ongeveer éénderde deel bebouwd.
Zijn ervaring als bewoner en huisarts is
voor onze rubriek Oud Bargeres een leuk
vertrekpunt voor een gesprek over de
begindagen van onze wijk en hoe Jaap als
(oud-)huisarts naar onze wijk kijkt.
Visie en realiteit
Als eerste leg ik een aantal uitgangspunten voor vanuit visiedocumenten over de
nieuwe wijk Bargeres.
Hoe kijk je nu aan tegen de volgende
uitgangspunten die men belangrijk vond:
Behoud van landschappelijke elementen: Handhaven van het contact van bewoners met de natuur. Concreet: veel aandacht
voor de groenvoorziening en sterk visueel
contact (vanuit de woning).
Verkeer: goede interne verbindingen
van hoge kwaliteit. Concreet: veel aandacht voor verkeersoplossingen door verkeerarme en verkeerveilige buurten.
“Als ‘eenvoudig wijkbewoner’ ken ik de
principes die stedenbouwkundige André
de Jong hanteerde voor onze wijk. Dat
is het aanwezige groen handhaven en de
wijk verkeerluw maken.
Als automobilist heb ik dat verkeerluwe
wel aan den lijve ervaren. Ik ben wel
eens met de auto op z’n palissadenrand
gereden, met de nodige schade. Ik was
overigens automobilist tegen wil en dank,
omdat dit voor mijn beroepsuitoefening
niet anders kon. Maar liever had ik géén
auto, de wijk leent zich uitstekend om de
fiets te nemen.
In het begin was het lastig om in de wijk
de weg te vinden, bijvoorbeeld in de

Zweeler- en Slenerbrink. Maar als je er op
let, is er redelijk consequent genummerd,
zeker als je het principe kent. Ik heb de
nummering in Bargeres liever, dan zoals
het in Rietlanden is.
Ik ben met mijn praktijk begonnen in een
woningwetwoning.Voor toestemming
moest ontheffing gevraagd worden aan
het provinciebestuur, met als gevolg het
betalen van een dubbele huur.
Ik herinner het me nog goed dat toen
mijn huis in de Asserbrink werd gebouwd,
daardoor een veel gebruikt weggetje
(Stroetweg) verviel, dat vanaf de Brinkenweg over wat nu mijn parkeerplaats is liep
en zo verder naar Noordbarge. Opvallend
hoeveel moeite mensen ermee hadden er
aan te wennen dat zo’n ingesleten route

Kaart: in de cirkel staat nu het huis van Jaap Haije.
Foto: de Stroetweg in Noordbarge.

verdween. Tijdens de bouw van het huis
– met alle bouwrommel van dien – reden
mensen gewoon dwars over het uitgestalde bouwmateriaal heen om hun weg
te kunnen volgen zoals ze dat gewend
waren…
Ik ben wel eens
op zoek geweest
naar beeldmateriaal van vóór de
totstandkoming
van Bargeres. Ik
heb niet heel veel
Foto van industriegebied Bargermeer
met op de achtergrond de landbouwgronden van waar
Bargeres zou komen
en bovenin de rechte
lijn van het Oranjekanaal.
Bron: facebook.com/
OudEmmen
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gevonden (er is wellicht ook niet veel),
maar de voorgeschiedenis boeit me wel.
Trouwens, hoe vaak komt het niet voor
dat we situaties vóór veranderingen vaak
niet documenteren omdat we ons er niet
van bewust zijn dat alles een momentopname is en aan verandering onderhevig...
Ik heb mijn eigen praktijkruimte ook pas
op de foto gezet toen ik er al e.e.a. had
weggehaald in het kader van het naderend
vertrek…”
Wonen: aandacht voor het geven van eigen
individualiteit aan woningen d.m.v. verschillende woningtypen en verspringende gevels,
aanvaardbare loopafstanden en herkenbare
menselijke schaal.
“De mix van woningtypes is ook een
idee van André de Jong. Hierdoor
wonen de verschillende inkomensklassen
door elkaar. Ik heb dat altijd heel sterk
gevonden.
Wat je nu wel ziet, zoveel jaren later, is
dat sommige woningen uitgeleefd zijn.
Daarom zijn renovatieprojecten heel
terecht. Maar de woningen in Bargeres
zijn niet per definitie slecht van kwaliteit.
En er is veel inhoud voor relatief een lage
prijs.
Parallel met onze dierentuin zie je dat
waar Emmen bijzonder in was en waar
we trendsetter in waren, wordt gekopieerd waardoor het unieke verdwijnt. In
Emmerhout en Angelslo kwamen mensen
van over de hele wereld kijken. En de
mix in Bargeres met de verspreiding over
de wijk van alle inkomensklassen was
tóen bijzonder! Het imago van Emmen is
oubolliger dan terecht is. En ik heb enig
vergelijkingsmateriaal, want ik kom uit
Amsterdam…
Wat dat betreft: het is echt bijzonder dat
je op de fiets de natuur binnen handbereik hebt! Als ik als jongetje van 10 een
eindje ging fietsen in Amsterdam-West,
dan mocht ik blij zijn na een tijdje bij een
weiland uit te komen. Dat was de enige
natuur die ik voor handen had...”
Benieuwd naar wat Jaap Haije nog meer te
vertellen had over onze wijk? Lees in een
volgende editie het vervolg van dit interview.
Marlies Zeeman

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redacte@bargeres.com.

Fietstocht
seniorensport

Bericht van de seniorensportmedewerker van
gemeente Emmen:
Fietstocht met onderweg een lunch
Wanneer: donderdag 20 juni van 10.30 –
13.30 uur
Waar:
vertrek vanaf ‘t Brinkenhoes’,
Mantingerbrink 140
Afstand:
30 km
Kosten:
Onderweg lunch (soep/
broodjes) in Dalen voor € 5,Opgave:
Bij Hilde van Slochteren voor
13 juni, 06 52 49 04 25

Papierinzameling
Holtingerhof

De schuur is weer open op de zaterdagen
9 en 25 juni a.s. van 10.00 uur tot 13.00
uur. Uw wordt verzocht het oude papier
in dozen, zakken of gebundeld aan te

leveren.
De opbrengst van het ingebrachte oud
papier komt geheel ten goede aan de
bewoners van woonwijkcentrum Holtingerhof.
Adres: Holtingerbrink 62,
tel. 0591-662662
Namens de Cliëntenraad Holtingerhof
alvast bedankt voor uw medewerking.
Meer nieuws van de Holtingerhof kunt u
lezen op pagina 4.
Expositie Centrum voor
Beeldende Kunst
´Intussen in de fabriek´ t/m 30 juni.
Werken van Suzan Drummen en Anneke
Walvoort
Centraal staat de ontmoeting tussen de
vloerinstallatie van Suzan Drummen en
de schilderijen van Anneke Walvoort. Een
gezamenlijke presentatie die vanuit de
ervaring van het kijken is gedacht: door
het één zie je het ander en dan opnieuw
en anders het één.

Adverteren in
Wijknieuws?
Adverteren kost
€50,- (formaat
ong. 6x7 cm).
Meer info:
redactie@
bargeres.com
of bel
06-23924960.

Kunstenaarsgesprek
Op zondag 16 juni 2013 organiseert het
CBK Emmen een informeel tweegesprek
tussen Suzan Drummen en Anneke Walvoort. Aanvang 11.30 uur. Toegang vrij,
aanmelden via cbk@emmen.nl
De Fabriek
Ermerweg 88b, 7812BG Emmen
www.cbkemmen.nl		
www.beeldeninemmen.nl
www.suzandrummen.nl
www.annekewalvoort.nl

Schoonheids & Pedicuresalon
Janneke
Het vertrouwde adres voor
professionele verzorging.
Waar kwaliteit en
persoonlijke aandacht nog
hoog in het vaandel staan.
Ekselerbrink 31
7812 VS Emmen
Bel voor een afspraak:
0591-633407 of
06-21505833
Aangesloten bij Provoet.

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.
Karst Hoveniers
uw klaar. Wij zijn ook actief in de winterIk ben Mathijs Karst, ik ben 15 jaar oud,
maanden met gladheidbestrijding.
en ben in december vorig jaar mijn eigen
Alle gereedschappen die wij nodig zijn
hoveniersbedrijf begonnen.
voor uw tuin hebben wij zelf en we hoKarst Hoveniers is uw partner op het
even geen stroom te vragen.
gebied van tuinaanleg, sierbestrating,
Ook kunt u kiezen voor een onderhoudsonderhoud en advies.
pakket. Hierin worden
Wij bieden uw een breed pakket van
dan afspraken
diensten
gemaakt over wat
aan.Van
en hoe vaak er iets
een pargebeuren moet in en
ticuliere
om uw tuin.
tuin tot
een grote Bel of mail voor
bedrijfsmeer informatie:
tuin, wij
06-14260731
staan
karsthoveniers@
voor
hotmail.com
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Actie

Ondernemers

Speciaal voor de lezers van
wijknieuws Bargeres geldt de
volgende aanbieding:
10% korting in de maanden
juni en juli 2013.

