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Infopunt Bargeres
Op deze plaats nog een keer aandacht 
voor het vernieuwde loket voor de wijk: 
Infopunt Bargeres. Ik besef dat we hier 
voorlopig niet genoeg reclame voor kun-
nen maken, want veranderingen slijten er 
vaak pas langzaam in. Dus ik herhaal het 
graag nog een keer: Wijkwinkel Bargeres 
bestaat niet meer; niet meer vanwege de 
veranderde locatie en niet meer vanwege 
de veranderde naam. De voormalige 
Rabobank, waar de Wijkwinkel zat samen 
met de Naoberschapsbank, wacht in stilte 
en leegheid om onder handen genomen 
te worden. Ondertussen is daarentegen 

de levendigheid in ‘t Brinkenhoes flink 
toegenomen. In de ontvangstruimte is 
het Infopunt Bargeres gevestigd, waar 
medewerkster Marga Vonk u te woord 
staat. Even doorlopen en u ontdekt de 
nieuwe, gezellige locatie van de Naober-
schapsbank.
Openingstijden van Infopunt Bargeres 
zijn: maandag tot en met donderdag van 

9.00-15.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 
uur. Bereikbaar via infopuntbargeres@
gmail.com en telefonisch via het nieuwe 
nummer 06-34496708.
Het inloopspreekuur i.v.m. de Brinkenaan-
pak is nog steeds op donderdagmiddag 
van 14.00-15.00 uur.

Ondernemers gezocht
Voor de rubriek ‘Ondernemers in de wijk’ 
kunnen we weer aanmeldingen gebruiken.  
Een gratis ‘advertorial’ voor ondernemers 
die in de wijk wonen en werken. Mail 
voor opgave en voorwaarden naar 
redactie@bargeres.com. 
Marlies Zeeman

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 Stu-
len (penningmeester), Mariska Huizing (voorzitter 
uitvoeringsoverleg, uitvoeringsoverleg@bargeres.
com), Stéphanie van der Gaag, Jan Munneke.
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com - nieuw mailadres!).

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 4/2013 ver-
schijnt op 1 april. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 19 maart bij ons binnen zijn 
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar 
redactie@bargeres.com).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
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Van de redactie 

Uitnodiging
Alle bewoners van Bargeres zijn van 
harte welkom om op 23 maart afscheid 
te nemen. Zoals hij het zelf verwoord: “Ik 
heb de gelegenheid geschapen om met 

een drankje in de hand mij een 
hand te komen schudden”.
De receptie is in ‘t Brinkenhoes, 
van 14.00 - 17.00 uur. 
Dus, noteer zaterdag 23 maart 
in uw agenda!

Opvolging
Sinds een maand is bekend 
dat er gelukkig een opvolger 
is gevonden. De huisarts die 
het Doktershoes komt ver-
sterken is Gert Slaghuis.

Historie
Omdat Jaap Haije maar 
liefst 38 jaar huisarts 

geweest in Bargeres, bete-
kent dit dat hij in 1975 is begonnen en de 
opbouw van de wijk dus helemaal heeft 
meebeleefd.  Reden om hier nog eens 
over door te praten. Een afspraak is al ge-
maakt, de weerslag van dit gesprek treft u 
vanzelf aan in de rubriek Oud Bargeres... 
MZ 

Heeft u problemen met internet en/of e-
mailen of weet u niet hoe u de foto’s van 
uw camera op de computer kunt krijgen? 
In de week van 11 t/m 21 maart zijn er 
iedere dag leerlingen van het Esdal Col-
lege aanwezig bij de Naoberschapsbank 
om u te helpen met allerhande problemen 
op computergebied. Voor meer informatie 
belt u 610213. Of kom langs! De Naober-
schapsbank vindt u in ´t Brinkenhoes.

afscheid icoon Van Bargeres...
Huisarts Jaap Haije is onlangs 65 jaar geworden. Dat betekent dat 
hij binnenkort afscheid neemt van ‘zijn’ wijk.

Heeft u problemen met internet en/of e-mailen of 

weet u niet hoe u de foto’s van uw camera op de 

computer kunt krijgen? 

In de week van 11 maart t/m 21 maart 2013 zijn 

er iedere dag leerlingen van het Esdal College 

aanwezig  om uw te helpen met allerhande 

problemen op computergebied.

MOBIELE 
BRIGADE 

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
info@naoberschapsbank.nl 
of bellen naar: 0591-610213

De leerlingen  helpen u graag!

MoBiele Brigade Bij de na-
oBerschapsBank

Infopunt
Bargeres
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Brinkenweg-aanpak
Er zijn veel reacties gekomen naar aan-
leiding van het artikel in de vorige editie 
over de groenaanpak. Al deze emails zijn 
in behandeling genomen bij de gemeente 
en men hoopt daar z.s.m. op terug te 
komen. Deze punten staan ook op de 
agenda van het uitvoeringsoverleg.  Vragen 
over andere groen & grijs-zaken kunnen 
natuurlijk nog steeds worden gemaild. 

Inloop
Een ander bericht is dat er een inloop 
is geweest voor de bewoners van de 
Bruntingerbrink (herzien groengebied, 
herstructurering binnen de brink), een 
deel van de Orvelterbrink (uitdunnen 
van groen en herplaatsen groen) en een 
deel van de Balingerbink (herzien van 
groen en aanleg extra parkeerplekken). 
De opkomst voor deze inloop was hoog 
en er zij veel ideeën aangedragen bij 
de gemeente. De gemeente heeft deze 
punten behandeld en ieder persoonlijk 

teruggekoppeld. Tevens is de opdracht 
gegund voor de werkzaamheden en deze 
zal na de groenaanpak worden opgepakt 
en afgerond. 

Plannen 2013
Tevens heeft de gemeente een opzet 
gemaakt voor de brinkenaanpak van 2013. 
Hier zal nog worden gesproken in het 
uitvoeringsoverleg. De volgende maand 
hopen we hier meer over te kunnen 
vertellen. 
MH - uitvoeringsoverleg@bargeres.com

nieuws uit het 
uitVoeringsoVerleg

Bestuursveranderingen
Wies Goudriaan heeft haar bestuurstaak 
neergelegd, omdat ze haar ‘ei’ er niet echt 
in kwijt kon. Jan Munneke heeft zich n.a.v. 
een oproep in december spontaan gemeld 
voor een taak. Hij stelt zichzelf hiernaast 
voor. De speelvoorzieningencommissie is 
op dit moment niet bezet. Marlies Zee-
man is tijdelijk aanspreekpunt, voor zowel 
bewoners als gemeente. We beraden ons 
op de ontstane situatie.
Het moge duidelijk zijn, dat we altijd open 
staan voor bewoners die ons bestuur wil-
len komen versterken! Meld u zich aan via 
voorzitter@bargeres.com.

Te snel door de Balingerbrink
De bewonerscommissie die in de Balin-
gerbrink actief is, heeft een gesprek 
aangevraagd met de projectleider van 
het winkelcentrum en de wijkvereniging. 
Gespreksonderwerp was het hard rijden 
door de brink, op de twee rechte stukken 
richting winkelcentrum. Bestemmings- en 
plaatselijk verkeer trekt op deze plekken 
‘even snel op’, wat tot overlast en gevaar-
lijke situaties leidt. Snelheidsbeperken-   
de maatregelen lijken hier de oplossing. 
De projectleider gaf aan dat dit knelpunt 
buiten de grenzen van het winkelcentrum-
project valt. Binnen het gemeentelijke 
apparaat heeft deze vraag vervolgens een 
hele weg afgelegd, waarna deze terecht 
kwam op het bordje van ons bestuurslid 
Mariska Huizing (voorzitter Uitvoerings-
overleg). Niet de juiste plek en de juiste 

weg, dus besloten is nu dat de wijkcoördi-
nator probeert dit punt los te trekken. 

(In)formele zorg
Noteert u alvast in uw agenda, dat op 25 
mei om 13.00 uur Infopunt Bargeres of-
ficieel geopend wordt! Het is de bedoe-
ling rondom deze opening een infomarkt 
te organiseren met alle partijen die actief 
zijn rondom (in)formele zorg. 

Zak met geld
In de vorige wijknieuws meldden we 
dat er dit jaar relatief veel geld te be-
steden is voor bewonersinitiatieven. Dit 

heeft één aanvraag 
opgeleverd… We 
beseffen dat zo’n 
oproep niet di-
rect bij bewoners 
landt en op deze 
manier niet veel 
respons oplevert. 
We beraden ons dan 
ook hoe we dit op 
een slimme manier 
anders kunnen doen. 
Ideeën van initia-

tieven elders in het land nemen we daarbij 
als leidraad.

Bezoek B&W
Op 3 april staat het jaarlijkse bezoek aan 
ons bestuur van burgermeester en wet-
houders op programma. Naast wethouder 
Wilms (vanzelfsprekend aanwezig als 
portefeuillehouder Erkende Overleg Part-
ners) hebben we ook wethouder Sleeking 
(portefeuillehouder Emmen Revisited) 
gevraagd. Wethouder Jumelet is uitgeno-
digd omdat we het Infopunt Bargeres en 
de ontwikkelingen rondom (in)formele 
zorg onder de aandacht willen brengen.

Website
Het format van de website is klaar en de 
teksten zijn  geschreven en worden mo-
menteel geredigeerd door een communi-

catiedeskundige. Als de teksten geplaatst 
kunnen worden, is het een kwestie van 
‘aankleden’ van de site met foto’s en alles 
online zetten! Houd dus in de gaten: 
www.bargeres.com

Deelname aan activiteiten
Drie bestuursleden zijn naar de LSA-
bewonersdag in Groningen geweest. Even 
een kijkje nemen over de schutting: zien 
waar andere bewonersorganisaties mee 
bezig zijn en door hun ervaringen geïn-
spireerd raken… 
Ook is een avond van het zonneboiler-
project bezocht. Met dit ‘Emmen be-
spaart’-project worden huurders en 
bewoners in Bargeres in staat gesteld een 
zonneboiler te plaatsen. MZ

Van de Bestuurstafel
Wat stond er de afgelopen maanden op de bestuursagenda van de Wijk-
vereniging? De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.

Hallo,
Ik zal mij als nieuw lid 
van de Wijkvereniging 
even voorstellen. Ik 
ben Jan Munneke, 59 
jaar oud, ben getrou-
wd en werkzaam bij 
DSM Emmen.
Sinds 1974 woon-
achtig in Emmen en al-
tijd in Bargeres, eerst in de Hesselterbrink 
en de laatste 15 jaar in de Slenerbrink.
Ik ben lid geworden van de Wijkvereniging, 
omdat ik vind dat je als Erkend Overleg 
Partner van de gemeente een bestuur 
moet hebben dat daadkracht is en dat kan 
alleen als er voldoende bestuursleden zijn.
Als Wijkvereniging en Erkend Overleg 
Partner heb je nog inspraak over de 
veranderingen die de gemeente in de wijk 
wil doorvoeren. Zonder Wijkvereniging 
wordt er over de wijk beslist door de 
gemeente en heb je geen inspraak. We 
willen allemaal een mooie en leefbare wijk, 
maar dan moet je er wel wat voor doen. 
Door lid te worden van het bestuur, hoop 
ik zo mijn steentje bij te dragen om dit te 
verwezenlijken. Dus mensen, wilt u ook 
een mooie en leefbare wijk, meldt u dan 
als lid: beter teveel dan te weinig leden!
Met vriendelijke groet,
Jan Munneke

eVen Voorstellen

Wij willen dichtbij huis kunnen 
blijven spelen. Wie helpt mee 
daarvoor te zorgen? Mail naar
veiligspelen@bargeres.com



  

   

  

  

Buurtsupport is in het kader van 
de veranderingen in het winkel-
centrum verhuist naar Alerder-
brink 28. Dat is boven de chinees, 
de ingang is aan de achterkant.  

Kom gerust een keer langs voor 
een bakje koffie!
06-11066688
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Hallo,
Ik wil toch even reageren op het buurt-
krantje.
Mijn naam is Jelle en ik woon ongeveer 35 
jaar in Bargeres. Ik heb al op de Rolder-
brink 169, 34 gewoond. Nu woon ik op 
nummer 334. Ik mag hier graag wonen. 
Bargeres is een gezellige buurt. Ik heb aan 
beide zijden gezellige buren.  Af en toe 
gaan we BBQ-en met oud en nieuw zitten 
we soms gezellig bij elkaar. 
Jammer is dat de oude man die bij mij op 
het pleintje woonde, verhuisd is naar een 
bejaardenwoning. Hij zorgde ervoor dat 
de bladeren weg werden gehaald en dat 
de sneeuw geruimd werd. Ik krijg ook al 
35 jaar begeleiding van Promens Care. 
Het basishuis van Promens Care is ook in 
Bargeres aan de Rolderbrink. Dat bevalt 
me goed. Ze komen af en toe bij me thuis, 

maar ik ga ook vaak naar de ontmoetings-
ruimte in het basishuis. Wie al eens in de 
buurt van mijn huis is geweest heeft vast 
mijn papagaai Jacco al eens horen krijsen 
of fluiten.

Heel veel mensen weten niet wat er 
allemaal gebeurt in de voorziening van 
Promens Care. Maar ik kan zeggen dat 
het er een gezellige boel is. Ik kan er 
koffie drinken, darten, tv kijken, gezellige 
avonden hebben, activiteiten, enz. Maar 
ik krijg ook begeleiding in het dagelijkse 
leven. Ik wordt ondersteund bij mijn 
huishouden. Ik kan met al mijn vragen bij 
ze terecht. Er is altijd tijd voor een praatje 
in de voorziening. Ik voel me er dan ook 
goed thuis.
Ik heb nu iets over mezelf verteld en 
hoop dat meer mensen in Bargeres dit 
ook gaan doen.

Jelle Siepel

proMens care in Bargeres
Promens Care werkt aan meer bekendheid in onze wijk.  Bewoner en cliënt 
Jelle klom in de pen en hoopt op reacties uit de wijk!

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.

“Het winkelcentrum van de Emmer wijk 
Bargeres gaat in mei op de schop. Het 
sterk verouderde en verpauperde koop-
hart ondergaat een grondige renovatie. 
Huidige panden krijgen een facelift en 
winkeliers breiden uit. Nieuwe ketens 
zoals TerStal, de Lidl en Kruidvat brengen 
versterking.
De metamorfose betreft verder de bouw 
van een nieuwe brug die de centrumdelen 
aan de Alerderbrink en Balingerbrink met 
elkaar verbindt. Ook worden tientallen 
extra parkeerplaatsen gerealiseerd rond 
het winkelgebied; dat volledig autovrij 
wordt.

“Een volstrekt acceptabel plan dat het 
centrum weer bij de tijd brengt”, zegt Jan 
Doornbos, voorzitter van de Vereniging 
van Eigenaren van het winkelcentrum. 

De toekomst van het winkelcentrum is al 
zo’n 15 jaar onderwerp van gesprek. Vorig 
jaar strandde een plan voor een nieuw 
centrum op aangepaste geluidseisen. “Dat 
doet nog altijd zeer.”

Graag hadden de winkeliers de droom 
van een nieuw centrum verwezenlijkt. 
Emmerhout kreeg dit nog wel voor elkaar. 
Nieuwkomers zoals de Lidl, Kruidvat en 
TerStal zijn de pleisters op de wond. Al 
staat de komst van de Lidl op losse schro-
even.” DvhN

update winkelcentruM Bargeres
Voor wie het bericht uit Dagblad van het Noorden gemist heeft, plaatsen 
we hier het nieuwsbericht van maandag 18 februari.

De Astrilde en Crazy Horses Ruitersport 
zullen gaan verhuizen naar Alerderbrink 24. 
Ooit zat hier het consultatiebureau en tot 
vorig jaar mei was de Wijkwinkel er gevestigd. 
Deze locatie wordt als eerste aangepakt en 
fungeert daarmee als pilot. Foto’s: facebook.

Buurtsupport Bargeres is Verhuist

website + hosting = 
MansMedia.nl 
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Prognose
Op grond van de prognosecijfers van de 
gemeente Emmen en een nieuwe be-
rekeningssystematiek van het Ministerie 
van Onderwijs is er 2 jaar geleden (de 
aanvraag is ingediend voor 1 februari 
2011) geld aangevraagd om de Kardinaal 
Alfrinkschool met 2 permanente lokalen 
uit te breiden. Het leerlingenaantal van 
de school schommelt (op 1 oktober, de 
officiële teldatum) al zo’n 10 jaar rond 
de 300 en de prognose laat zien, dat dat 
voorlopig ook zo zal blijven. Concreet 
betekent dit, dat er niet heel veel meer 
of minder kinderen komen, maar dat de 
school recht heeft op voldoende perma-
nente lokalen.

Plannen en parkeren
Toen duidelijk werd in november / 
december 2011 dat de gelden werden 
toegezegd, zijn we begonnen met het 
maken van plannen. Hoe kunnen we het 
geldbedrag zo goed mogelijk inzetten? 
Al snel ontstond toen het idee om aan 
de zuidkant van het gebouw – de kant 
van het winkelcentrum – één lokaal op 
te offeren en daar een nieuwe entree te 
realiseren. Dit idee ontstond omdat we 
iets wilden doen aan de voortdurende 
parkeer-/verkeersproblematiek bij de 
scholen in de Geuzingerbrink. Een brink 
die ooit is aangelegd in een periode 
dat kinderen lopend of op de fiets naar 
school kwamen. Er waren in die tijd niet 
of nauwelijks ouders die hun kind(eren) 
met de auto naar school brachten. Door 
allerlei ontwikkelingen in de maatschappij 
is dat vandaag de dag heel anders. Er zijn 
steeds meer ouders gekomen die op weg 
naar het werk hun kind met de auto naar 
school brengen; vooral met de jongere 
kinderen even mee naar binnen lopen, hen 
naar de klas brengen en dan doorrijden. 
Dat vergroot de betrokkenheid van ou-

ders bij school, maar levert tegelijkertijd 
een parkeerprobleem op, dat met name 
ook lastig is voor de direct omwonenden. 
En met in het achterhoofd de weten-
schap, dat het winkelcentrum Bargeres 
gerenoveerd zou worden kwamen we 
uit bij het plan voor die nieuwe entree. 
Ouders kunnen dan ook aan die kant van 
de school hun auto parkeren (en voor 
of na het brengen of halen ook nog even 
boodschappen doen) en daar de school 
binnenlopen.

Idee met bezwaren...
Met dit idee zijn we naar architect Jaap 
van der Pol gestapt en hij heeft (nadat 
hij in 2007/2008 ook verantwoordelijk 
was voor het prachtige ontwerp van de 
bovenverdieping) dit idee verder in een 

tekening uitgewerkt.
Ondertussen gaan dan ook allerlei forme-
le processen lopen, zoals bijvoorbeeld het 
aanvragen van vergunningen.
Begin vorig schooljaar leken we aardig 
op koers te liggen. Toen bleek dat niet 
iedereen in de buurt vertrouwen had 
in dit plan: er werden bezwaren bij de 
gemeente ingediend. Iets waar we geen 
rekening mee hadden gehouden, maar dat 
wel volkomen legitiem was. Een bezwaar-
schriftencommissie van de gemeente 
heeft de bezwaren aangehoord en 
beoordeeld. Vervolgens heeft de commis-
sie een advies uitgebracht aan het college 
van B&W en in dat advies stond dat de 
bezwaren ongegrond waren. Hierop zijn 
geen verdere stappen ondernomen door 
de bezwaarmakers en dat betekent, dat 
we kunnen bouwen. De tekeningen zijn 
klaar, het bestek ligt er en de aanbested-
ing is geweest.

Eerste begin is er
Inmiddels is er al grond afgegraven en zijn 
de bouwhekken geplaatst, de daadwerke-
lijke bouw gaat in week 12 van start en als 
het proces goed verloopt zal op 7 juni a.s. 
de oplevering plaatsvinden. En zo hopen 
we dat we in het nieuwe schooljaar, 2013 
– 2014, nog beter zijn toegerust om de 
kinderen bij ons op school goed, modern 
onderwijs te bieden.

uitBreiding kardinaal 
alfrink school
Arie Heemskerk, directeur van de 
Kardinaal Alfrink School vertelt over 
de nieuwbouwplannen van ‘KAS’.

Denkt u na over de aanschaf van een Ipad of heeft u deze al thuis op de keukentafel liggen en wilt u er meer 

over te weten komen? Kom dan de mogelijkheden ontdekken van de Ipad tijdens de workshop ‘Ontdek de 

Ipad” bij de Naoberschapsbank in het Brinkenhoes.

Tijdens de workshop krijgt u informatie en uitgebreid de tijd om met de Ipad aan de slag te gaan en deze te 

verkennen. De workshop bestaat uit 4 lessen van anderhalf uur en wordt door studenten van het Drenthe 

College gegeven.Aanmelden mag tot 8 maart 2013 bij de Naoberschapsbank via mail: 

info@naoberschapsbank.nl of tel: 0591-610213

WORKSHOP 
“ONTDEK DE IPAD”.

¥ WAAR: DE NAOBERSCHAPSBANK

¥ IN HET BRINKENHOES, MANTINGERBRINK 140

¥ WANNEER: 11 MAART 2013

¥ VAN 10.00  TOT 11.30 UUR

¥ AANMELDEN KAN TOT 8 MAART 2013

¥ DE KOSTEN ZIJN NOG NIET BEKEND!

naoBerschapsBank-workshop ‘ontdek de ipad’
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Onderwerp van bespreking was het be-
sluit twee wijken in één keer in procedure 
te brengen, Emmerhout en Bargeres. In 
artikel vier lazen we dat er grote tumult 
onder de bevolking losbrak toen duidelijk 
werd dat er 50 ha bos gekapt zou worden 
voor de bouw van Emmerhout.
Het was vol in de aula in de ULO aan de 
Klokkenslag. Vooral tegenstanders van de 
kap waren naar de raadszitting gekomen. 
Zoals de Emmer Courant het verwoorde, 
waren de plannen voor Bargeres ten 
aanzien van de ontwikkelingen van 
Noordbarge in feite nog desastreuzer dan 
de kap van 50 ha bos. De krant conclu-
deerde echter, dat er voor Bargeres geen 
ander alternatief was, terwijl ze voor 
Emmerhout wel andere alternatieven zag 
waarbij geen rigoureuze bomenkap nodig 
was. Reden voor de krant om wel stelling 

te kiezen tegen de kap en niet tegen het 
‘opheffen’ van het agrarische dorp Noord-
barge. Wat de krant op de beschuldiging 
kwam te staan dat ze de agrariërs niet 
welgezind waren….
De voorzitter, burgermeester Gaarlandt, 
stelt het bij aanvang van de vergadering op 
prijs dat “er zoveel Emmenaren naar de 
raadszaal zijn gekomen, om de behande-
ling van dit belangrijke punt bij te wonen.” 
De heer Westerbroek, fractievoorzit-
ter PvdA: “Dit agendapunt heeft in onze 
gemeente nogal wat beroering verwekt en 
eerlijk, dit verheugt mij, omdat hieruit is 
gebleken dat, als er belangrijke zaken aan 
de orde zijn, die onze gehele gemeenschap 
betreffen, er bij onze bevolking belang-
stelling is. Ik geloof, dat dit een gezond 
verschijnsel is en dat dit te waarderen is.”
Deze beroering is echter niet zonder 
reden, geeft mevrouw Nijhoff-van ’t Hoff 
(voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge 
en raadslid CHU) aan: “Het zou mij weinig 
moeite kosten, hier een geëmotioneerd 
betoog te houden over het drama, dat 
zich over Noordbarge voltrekt. Ik zal dit 
niet doen. Uit het voorstel blijkt, dat uw 
college begrip voor de toestand heeft. 
(…)  De boeren van Noordbarge zijn 
niet gediend met het dramatiseren van 
deze zaak… De zaak is overigens tragisch 
genoeg. Wij kunnen ons dan ook niet 
voorstellen, dat zij, die zich zo dik maken 
om 50 ha, er geen ogenblik weet van 
schijnen te hebben, dat het offer van de 
300 ha cultuurgrond van de Noordbarger 
boeren,(…) deze mensen uit het vlees 

gesneden moet zijn.”
Het punt van de heer Kremer komt anno 
nu voor Bargeressers misschien wat 
lachwekkend over: zijn “grootste bezwaar 
is, dat deze wijk altijd door een kanaal 
zal zijn gescheiden; als het een belangrijk 
kanaal zou zijn, zou het moeten worden 
omgelegd, doch een demping is wel-
licht eerder in zicht dan een omlegging.” 
Gelukkig is geen van beide gebeurd, want 
juist deze groene oase dwars door de 
wijk, maakt Bargeres zo uniek!

Uiteindelijk is het plan om over te gaan 
tot realisatie van Bargeres goedgekeurd 
tijdens deze vergadering, waarna het 
besluit op 27 september 1963 is goed-
gekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Drenthe. 
MZ
Bron: GemeenteArchief Emmen

oud Bargeres (5)
In artikel twee van Oud Bargeres bespraken we de ingediende bezwaren die tegen de plannen rondom de bouw 
van de nieuwe woonwijk Bargeres ingediend waren en die aan de orde kwamen tijdens de raadsvergadering 
van14-3-’63. Ruim twee weken later werd er weer over deze materie vergaderd door de raad (25-3), dit keer kwa-
men de woordvoerders van de diverse partijen aan bod. 



actiViteitenagenda
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wijkverenigingmarlies

Holtingerhof zet de deuren 
wagenwijd open
Woon- en zorgcentrum Holtingerhof 
in Emmen houdt op zaterdag 16 maart 
open huis. Deze dag zal Holtingerhof zijn 
deuren wagenwijd openzetten voor buren, 
omwonenden, familieleden van cliënten en 
andere belangstellenden. 
Wie wil zien hoe de appartementen en 
de overige ruimte eruit zien of meer wil 
weten over de dienstverlening die in en 
vanuit Holtingerhof wordt geboden, is van 
harte welkom op zaterdag 16 maart van 
11:00 – 15:00 uur. Er worden gedurende 

de dag 
meerdere 
rondlei-
dingen 
gegeven. In 
de centrale 
hal is een gezellige informatiemarkt waar 
diverse organisaties informatie geven. 
Natuurlijk wordt ook aan de kinderen 
gedacht die meekomen. Het woon-zorg-
centrum Holtingerhof is onderdeel van 
Leveste Care in Emmen, dat deel uitmaakt 
van Zorggroep Leveste Middenveld.

BCO nodigt uit!
Op 28 maart komt spe-
len ‘Menu Complet gaat 
op reis’ uit Aalden. Zij 
brengen als voorgerecht: 
wat neem je zoal mee: 
zon, regen, zomer. 
Hoofdgerecht: bestem-
mingen Mexico, Spanje, 
Italie, maar ook het 
mooie Drenthe,  Am-
sterdam, Arnemuiden en 
een reisje langs de Rijn.
Nagerecht: medley van 

Harry Banning o.a. ‘Vluchten kan niet 
meer’, ‘Mijn opa’ en een gevoelig nummer 
van Rita Hovink.
Arina en Rinus zingen de liedjes met bege-
leiding van keyboard, accordeon, trompet 
en gitaar.
Kom kijken en luisteren op 28 maart in ‘t 
Brinkenhoes om 14.00 uur. 

De Begeleidingscommissie Ouderen
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Wij zijn Renée Cool en Berend Elzen en 
hebben samen de praktijk Yes I Am. Na 
onze verhuizing uit Den Haag zijn we nu 
in Emmen gestart. Yes I Am is een praktijk 
voor zieleheling en life coaching. Volgens 
de methode van dr. en master Zhi Gang 
Sha (Westerse en Chinese arts) heeft al-
les een ziel. Je ziel kan zichzelf en anderen 
genezen, maar kan ook ziekte voorkomen.  
De kracht van de ziel is in staat om elk 
aspect van het leven te transformeren. 

Het uitgangspunt is: ‘genees eerst de ziel, 
dan zullen genezing van geest en lichaam 
volgen’. De behandeling door o.a. de God-
delijke Helende Handen geven  we voor 
elk aspect van het leven, variërend van 
ziektes, emoties, relaties tot business. Je 
leert ook hoe je je eigen energiesysteem 
kunt onderhouden om meer balans in je 
leven te verkrijgen. Bij life coaching kun 
je bij ons terecht voor hulpvragen op 
het persoonlijk vlak, op school en in de 
werksituatie. Ons uitgangspunt is: jij bent 
belangrijk!
Wil je meer weten, bekijk dan onze 
website: www.yesiam.eu of kom naar onze 
power of soul groep bijeenkomsten. Je 
krijgt dan informatie over de toepas-

sing van technieken om jezelf en anderen 
te helen. De data staan op de website. 
De eerste kennismakingsavond is gratis. 
Kom, zie en ervaar! Meld je wel even van 
tevoren aan. 
Graag tot ziens!   
 
Renée en Berend
Borgerbrink 15
7812 NA Emmen
0591-222758 
info@yesiam.eu

onderneMers in de wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onder-
steunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.

A
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Actie voor Bargeressers: 
Eén gratis behandeling met de 
Goddelijke Helende Handen bij 
inlevering van deze bon. 
Geldig in maart en april 2013. 

Alzheimer café 
In verpleeghuis de Bleerinck (Spehorner-
brink 1) is er op 12 maart weer een 
Alzheimer café.
Thema:  Veel te regelen bij de notaris.
De zaal is vanaf 19.00 uur open, om 
19.30 uur begint het programma. 
Informatie: Elly Pestman - 0591-633712 
Henny Uitenbogaart - 0591-521316

Workshops bij Modevak-
school Tiepo
Voorjaarworkshops bij Modevakschool 
Tiepo in de gezellige lesruimte in winkel-
centrum Bargeres, boven de chinees! Op 
het programma staan:
2 workshops zijdeschilderen: 
vrijdag 8 en zaterdag 16 maart van 9.30-
11 uur. Je kunt kiezen tussen een ketting 
of een sjaal die je dan kunt verven in 
mooie frisse lentekleuren.
1 workshop strandtas over 2 dagen: 
zaterdag 23 maart en zaterdag 6 april van 
9.30 uur tot 11 uur.
1 workshop quilten in logcabin tech-
niek over 4 woensdagen. Start vanaf 
woensdag 20 maart van 13.30 uur tot 
15.30 uur.
De naaicursus voor beginners start 
ook weer en wel op dinsdagmorgen 
tijdens het naaicafe. 
Natuurlijk bent u ook welkom in het 
naaicafe voor advies over of gebruik van 
de naai- en/of lockmachine. Kom eens 
een keer langs: het naaicafe is open op 
dinsdagochtend van 9 uur tot 12 uur en 
op woensdag van 13.30 tot 16 uur.
Voor contact kunt u ook bellen 0591-
659902 of mailen tiepo35@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Tietie van der Pol

Centrum Beeldende Kunst
Expositie ‘Werkplaats Emmen’ in De 
Fabriek. Onder de titel ‘Werkplaats 
Emmen’ presenteren 35 Emmer kun-
stenaars recent werk. U ziet niet alleen 
schilders, beeldhouwers en keramisten, 
ook fotografen en een illustrator laten 
hun werk zien. Nog tot en met 21 april. 
CBK Emmen is gevestigd in De Fabriek, 
Ermerweg 88b, www.cbkemmen.nl
Geopend wo t/m zo 13.00 – 17.00 uur.


