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Als het om onze wijk gaat, zien we nog

veel actie in de groenzone want eind april

is het pootseizoen voorbij.Voor die tijd

moeten alle plantjes dus geplant zijn.

Beweging merken we ook in het winkel-

centrum. Kartrekker André Veldkamp is

plots van het toneel verdwenen.Als Wijk-

vereniging Bargeres hadden prettige

samenwerking, dus we hadden dat graag

anders gezien.

Beweging was er ook op het gemeente-

huis, vanwege het aantreden van het nieu-

we college.Voor ons als Erkende Overleg

Partner hebben we nu met wethouder

Jan Kuper te maken, die het stokje heeft

overgenomen van Jenne Holman.We zijn

benieuwd hoe zijn opstelling is ten

opzichte van de EOP's. Holman was wat

dat betreft redelijk onzichtbaar.

Verder natuurlijk veel beweging op lande-

lijke schaal. Straks op 9 juni de verkiezin-

gen. Hoe zien de machtsverhoudingen er

straks uit? Belangrijker is of de wijkaan-

pak die door de voormalige ministers

Vogelaar en van der Laan (Wonen,Wijken

in Integratie) is ingezet, voortgang krijgt.

Bij de start van het programmaministerie

Wonen,Wijken en Integratie werd afge-

sproken om 40 wijken tien jaar lang extra

aandacht te geven. Hoe gaat dit nu verder,

met alle bezuinigingsmaatregelen die als

donkere wolken boven Nederland han-

gen?

Om goed zicht te krijgen op de standpun-

ten van de politieke partijen, ontwikkelt

het LSA (Landelijke Samenwerkingsver-

band Aandachtswijken) een StemAlert

Wijkaanpak, een stemwijzer gericht op de

wijkaanpak. Eind april is de StemAlert

gebruiksklaar. In de volgende Wijknieuws

meer hierover. MZ

VV O O RO O R WW O O R DO O R D

Op allerlei fronten is er in onze wijk beweging merkbaar. Maar ook in het

gemeentehuis en in den lande zijn er allerlei ontwikkelingen gaande.

De werkzaamheden in de centrale groen-

zone en langs het Oranjekanaal zijn bijna

klaar. Het groen is overal aangepakt en

vernieuwd en de oude houtwallen en het

jagerspad zijn in ere hersteld. Kortom, er

is de laatste maanden veel werk verzet en

hoewel het langer heeft geduurd dan

gepland, mag het resultaat er zijn.

Helaas wordt deze mening blijkbaar niet

door iedereen gedeeld. Er vinden de laat-

ste tijd namelijk veel vernielingen plaats.

Een nieuw bankje die in het Oranjekanaal

is gegooid, nieuwe beplanting die uit de

grond is gehaald en in het kanaal is

gegooid, rijsporen die gemaakt zijn in het

nieuwe betonpad… Het zijn slechts enke-

le van de vele voorbeelden.

De gemeente kijkt momenteel naar de

mogelijkheden om verscherpt toezicht in

te zetten in de wijk. Daarnaast doet zij

het verzoek aan de bewoners van

Bargeres om netjes om te gaan met de

nieuwe voorzieningen, maar ook met het

aangeplante groen en het nieuw ingezaai-

de gras. Hopelijk kan er zo gezamenlijk

voor gezorgd worden dat wat mooi is,

ook mooi blijft.

Dienst Gebied, Gemeente Emmen

AA F RF R O N D I N GO N D I N G P RP R O J E C TO J E C T G RG R O E N Z O N EO E N Z O N E E NE N

OO R A N J E K A N A A LR A N J E K A N A A L

GG RR O E NO E N E NE N O R A N J EO R A N J E

Officiële opening groenzone en

Oranjekanaal

Op maandag 17 mei opent wethou-

der Jan Kuper om 15.30 uur officieel

de nieuwe groenzone en het

Oranjekanaal. Meer informatie hier-

over vindt u binnenkort op de

gemeentelijke informatiepagina in De

Zuidenvelder en op www.emmen.nl.
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Nou, dat kan! Het wijkfestival Opschud-

ding op zaterdag 26 juni schreeuwt om

actieve deelname van wijkbewoners aan

culturele initiatieven.

De 4e editie van Opschudding is in volle

voorbereiding. Een onderdeel dit jaar is

bewoners uit te nodigen, uit te dagen, om

aan allerlei cultuuronderdelen mee te

doen. Dat gebeurt onder de noemer van

Community Art.Wat is leuk om samen te

doen en waar kun je aan deel nemen?

Het is algemeen bekend dat er in de wijk

Bargeres veel (verborgen) talent aanwezig

is op meerdere vlakken, maar dat het niet

zo in beeld komt. Het heeft nog geen

podium gevonden zou je kunnen zeggen.

Wel, het festival Opschudding biedt de

gelegenheid om op dat podium te komen!

Daarbij gaat het om actieve deelname aan

verschillende projecten voorafgaande aan

het festival waarbij het festival het podi-

um wordt van het bereikte resultaat.

Je kunt deelnemen aan:

1. workshops/sessies (pop)muziek,

ook andere stijlen 

2. workshops danstheater/bewe-

ging oplocatie

3. workshops (beeldende) kunst

4. workshops taal(theater), stand 

up comedy

5. workshops (multicultureel) 

koken 

Het gaat er bij alle onderdelen om dat je

bereid bent om 4 tot 6 keer van tevoren

deel te nemen aan een wekelijkse sessie

waarbij dan repertoire ingestudeerd

wordt dan wel iets bedacht wordt om te

gaan doen. De bereikte resultaten wor-

den dan op een podium (of vergelijkbaar)

op de 4e editie van het komende wijkfes-

tival  gepresenteerd.

Interesse opgewekt? Wil je meer weten

over deelname en inschrijving?

Laat het de organisatie weten; stuur een

mailbericht naar opschudding@

gmail.com of geef je naam en adresge-

gevens voor meer informatie door bij

SKW Bargeres, Sedna Bargeres,

Naoberschapsbank Bargeres en bij de

Wijkwinkel Bargeres. Het gaat alleen

door bij voldoende deelname per onder-

deel.

Graag voor maandag 10 mei aan-

melden voor meer informatie/deel-

name.

Wij zijn benieuwd!

"De organiserende partijen"

WW I J K F E S T I VI J K F E S T I V A LA L 2 0 1 0 :2 0 1 0 :
“ Wat je  a lt i jd  a l  hebt wi l len doen met cultuur.”

Het bestuur hebben we kunnen uitbrei-

den met de heer Piet van der Wel, waar

we natuurlijk heel blij mee zijn. Piet stelt 

zich in Wijknieuws zelf aan u voor.

Tijdens de laatst gehouden bestuursverga-

dering is o.a. gesproken over de renovatie

van het winkelcentrum. De heer Klomp-

maker is namens de gemeente aangesteld

als projectleider. Er is momenteel nog

niet veel te melden, omdat alles nog in de

voorbereidende fase zit.Wel is al bekend

dat een deel van het winkelcentrum ge-

sloopt zal worden en een deel blijft staan.

Voorts heeft de Wijkvereniging regelmatig 

gesprekken met raadsleden, de Huurders-

federatie, Buurtsupport om op de hoogte

blijven van diverse ontwikkelingen en

plannen eventueel bij te kunnen stellen.

Inmiddels is de Wijkvereniging ook weer

online.Via de Naoberschapsbank hebben

we een website aangemaakt:

www.bargeres.org/wvbargeres

De Wijkvereniging is verder nog op zoek

naar vrijwilligers die af en toe iets voor

de Wijkvereniging willen doen. Het hoeft

geen bestuursfunctie te zijn.Aanmel-

dingen zijn welkom bij de Wijkwinkel.

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? Een kleine greep aan onderwerpen die behandeld zijn.

Mijn naam is Piet van

der Wel. Ik ben in 1937

in Leiden geboren en ik

ben opgegroeid in

Oegstgeest. Mijn vrouw

en ik hebben ons met

onze twee zonen in

1976 in Emmen geves-

tigd.We hebben eerst

2 jaar in de Ruiner-

brink gewoond, daarna zijn we in 1978

verhuisd naar de Asserbrink. Daar wonen

we nog steeds met veel plezier.

Ik heb mij gemeld bij Marlies Zeeman om

de Wijkvereniging een beetje te onder-

steunen. Marlies had, als voorzitter van

onze Wijkvereniging, in Wijknieuws

Bargeres een oproep geplaatst. Ik heb bij

mijn aanmelding aangegeven dat ik mij in

het bijzonder wil bezig houden met het

begeleiden van de herinrichting van het

openbare gebied.Als bewoner heb ik al

meegedaan aan het overleg in de klank-

bordgroep voor het project Oranjeka-

naal.

Vanaf 1954 tot 1960 ben ik betrokken

geweest bij de deltawerken.Aan die erva-

ring heb je overigens niet veel hier, zo

hoog en droog in Drenthe.Vanaf 1960 tot

1976 heb ik bij de Grontmij gewerkt als

projectleider van allerlei werken op aller-

lei plaatsen in Nederland.Vanaf 1976 tot

mijn pensionering in 2000 was ik in dienst

bij de gemeente Emmen. In het begin

voor het voltooien van de Bargeres en

het maken van een begin met de

Rietlanden.Vanaf 1990 tot 2000 heb ik de

stadsvernieuwing in Emmermeer mogen

leiden. De herinneringen aan die laatste

periode koester ik nog altijd.

EE V E NV E N VV O O R S T E L L E NO O R S T E L L E N



Na een succesvolle eerste editie, georga-

niseerd door de verkeerscommissie's van

het Palet en de Kardinaal Alfrinkschool, is

ervoor gekozen deze leerzame en leuke

dag voor de kinderen te herhalen.

De opzet van de autoloze schooldag is

tweeledig.Ten eerste om alle kinderen op

een ruim van tevoren aangekondigde dag

op de fiets naar school te laten komen.

De auto dus zoveel mogelijk thuis laten

staan, in de hoop dat dit veel vaker

gebeurt. Hierdoor is de verkeerssituatie

in de Geuzingerbrink tijdens begin- en

eindtijden van beide scholen voor de kin-

deren veiliger en rustiger. Met de fiets

wordt door iedereen een fietsparcours

afgelegd in de multifunctionele sportkuil

met daarin zes uiteenlopende onderdelen.

Dat de organisatie steeds professioneler

wordt, is te zien geweest aan een heus

stoplicht dit jaar, tegenover een 'spiegelei'

vorig jaar! Het wegrijden, ofwel opstap-

pen bij ditzelfde stoplicht was dit jaar

wederom het startpunt. Hierna volgden

nog de onderdelen 'recht rijden over een

lange plank', de slalom, over een fiets-wip-

wap rijden, remmen en 'met een hand los

fietsen'.

Naast dit parcours werd iedere fiets

gekeurd op beide schoolpleinen door

heuse keurmeesters van de VVN. Een

fiets moet aan een aantal eisen voldoen

wil het een keurmerk krijgen (d.m.v. een

O.K.-sticker op het achterspatbord).Vele

fietsen zijn positief door de keuring geko-

men, maar ook een behoorlijk aantal fiet-

sen zijn niet goedgekeurd. Deze kinderen

hebben op een keuringskaart meegekre-

gen wat er nog aan de fiets mankeert,

zodat ze op een later tijdstip nogmaals

gekeurd kunnen worden.

Voor de jongste groepen was een aparte

activiteit georganiseerd, om ook bij deze 

kinderen de aandacht op hun fiets te ves-

tigen. De fietsjes werden versierd met

een ballon en een slinger (op een veilige

manier natuurlijk!) en iedere kleuter

kreeg een zelf gemaakt hoedje op met

een tekening van een fiets. In optocht

werd vlak voor het uitgaan van de school

een grote show weggegeven rondom de

multifunctionele sportkuil. De toege-

stroomde ouders waardeerden dit met

groot applaus.

Ondanks de miezerige regen in de och-

tenduren lijkt deze ‘Autoloze schooldag’

een vast onderdeel te worden in het ver-

keersprogramma van beide scholen. Als

de keuze bij de kinderen ligt... dan zeker!

Verkeerscommissie's Het Palet en

Kardinaal Alfrinkschool

AA U TU T O L O Z EO L O Z E S C H O O L DS C H O O L D AA GG

Donderdag 8 april j.l. heeft de tweede editie van de "Autoloze schooldag"

plaatsgevonden.
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Een 50-tal Senioren was naar de Voor-

jaarslunch van de BCO gekomen.

De afdeling Sociaal Cultureel werk van

het Brinkenhoes had heerlijke salades

klaargemaakt en grote schalen

soep.

Bij de fruithapjes appel-banaan-aardbei

stroomde een ware chocoladefontein,

zodat de mensen hun fruit met chocolade

bedekten; een hele luxe!

De vele soorten broodjes van de warme

bakker gingen er goed in tesamen met

jus d'orange, melk en thee.

De mensen waren tevreden en er heers-

te een goede sfeer.

Dit alles werd verluchtigd met accordeon

muziek van de heer Karst Bruinsma.

Kortom zo'n etentje is voor herhaling

vatbaar!

BB E G E L E I D I N G SE G E L E I D I N G S CC O M M I S S I EO M M I S S I E OO U D E R E NU D E R E N ( B C O )( B C O )
Zoals in een vorig Wijknieuws aangekondigd, organiseerde de BCO op 15

april een voorjaarslunch.



Zo'n beetje alles wat geld kost, was aan

reparatie of vervanging toe: het dak lekte,

het houtwerk was op diverse plaatsen

aangetast, de verf bladderde en de cv-

ketel liep op z'n laatste benen. Kortom,

het Brinkenhoes was aan een grote beurt

toe. En daar was geld voor nodig en niet

zo'n beetje.

Het bestuur stond voor een welhaast

onmogelijke opgave, want geld is een

schaars artikel en door de crisis houdt

iedereen de hand op de knip. Onder de

bezielende leiding van voorzitter Hans

van Waardhuizen zocht het bestuur naar

sponsoren. De gemeente wilde wel een

deel betalen, mits door cofinanciering van

fondsen ook geld loskwam. Dat lukte en

na veel overleg kwam er geld van onder

meer het Oranjefonds en het VSBfonds.

Voorwaarde was wel dat de aanvragers

ook zelf actief waren. Dus gingen bestuur

en medewerkers aan de slag met de

kwast om de muren wit te schilderen.

Daarmee werd een veelgehoorde klacht

('het is hier zo donker') van de gebruikers

van het Brinkenhoes verholpen. De ruim-

te bij het toneel werd neutraal grijs. De

oude tafels werden vervangen door tafels

met inklapbaar onderstel, waardoor ze op

een speciaal wagentje kunnen worden

vervoerd. Ook kwamen er nieuwe stoe-

len. De cv-ketel werd vernieuwd en deze

zorgt meteen ook voor het warme water,

zodat de niet zo doelmatige boiler kwam

te vervallen. Het kerkgenootschap 'Oase'

zorgde voor nieuwe gordijnen in de grote

zaal, die nu genoemd is naar de penning-

meester die zich jaren lang voor het

Brinkenhoes heeft ingezet, Oeds Kuperus.

Op 28 oktober van het vorig jaar mocht

wethouder Thales na afronding van de

belangrijkste werkzaamheden de herope-

ning verrichten. Niet alles kon worden

aangepakt, zo is de biljartzaal het volgen-

de project. Ook dat gaat lukken, aldus

voorzitter Hans van Waardhuizen.

De dag begon al vroeg; om 9 uur stond

Tuincentrum Noordbarge voor de deur

om planten af te leveren.

De dames van de pannenkoeken waren

er ook . Zij hebben alles voorbereid voor

de middag. Er was zelfs een bakster in

Drents klederdracht.

Al voordat de deur openging om 1 uur,

waren er al gasten. Zij kregen eerst koffie

en thee met een pannenkoek. Na vele

complimenten naar de pannenkoekenda-

mes toe, gingen ze aan de slag met pot-

grond en plantjes. Daar maakten zij een

mooi paasstukje van. Enkele gasten waren

zo enthousiast bezig met de stukjes dat

ze er meerdere maakten, die werden

rondgedeeld aan de gasten die dit niet

konden of wilden maken.

Het werd erg druk en de vrijwilligers

konden het amper bijbenen om koffie en

thee rond te delen. Ook bij het bakken

was het een drukte van belang. Met en

zonder spek, beiden waren erg lekker.

Wat ook heel belangrijk was, was dat er

aanmeldingen kwamen voor burenhulp en

activiteitenbemiddeling.

Dus 4 vliegen in 1 klap: lekker eten, de

Naoberschapsbank werd mooi door de

vele planten, veel aanmeldingen van nieu-

we mensen en je leerde nieuwe mensen

kennen.

En: er waren 2 dames waarbij het zo

goed klikte, dat ze voor de volgende dag

een afspraak hadden gemaakt om elkaar

te leren kennen en koffie te drinken.

Al met al dus een fantastische dag en

zeker voor herhaling vatbaar.

Coby Broersen

BB R I N K E N H O E SR I N K E N H O E S I NI N D ED E L I F TL I F T

Onderstaand een stukje dat ergens op een Pc verdwenen was, maar inmid-

dels toch boven water is gekomen. Derhalve enigszins gedateerd, maar toch

het vermelden waard.

N L  DN L  D O E TO E T

Op 19 en 20 maart staken in heel Nederland meer dan 150.000 vrijwilligers

de handen uit de mouwen. Ruim 3.300 klussen werden geklaard, meer dan

750 bedrijven deden mee.Vele bijzondere ontmoetingen vonden plaats.

Ook de Naoberschapsbank deed mee.
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Monitor?
Een monitor is een onderzoek dat op

regelmatige tijdstippen wordt herhaald

om bepaalde ontwikkelingen of trends te

kunnen volgen. Kenmerken van een moni-

tor is dat de informatie periodiek en sys-

tematisch verzameld wordt, dat de infor-

matie actueel en beleidsrelevant is, de

indicatoren steeds hetzelfde zijn en dat er

een ijkpunt is.

U als bewoner zult er statistisch gezien af

en toe zeker mee om de oren zijn gesla-

gen: het vriendelijke verzoek mee te wer-

ken aan een vragenlijst, die hóóguit 10

minuutjes van uw tijd in beslag zal nemen.

Een mooie beloning in het vooruitzicht

als lokmiddeltje, even wat hokjes zwart

maken en de cijferexperts zijn weer blij!

In maart is de Lemon-vervolgmeting 2009

van Lefier verschenen (Leefbaarheids-

monitor). En op de dag dat Dagblad van

het Noorden voor het eerst op tabloid-

formaat verscheen, werd de uitkomst van

de Barometer van het Noorden gepubli-

ceerd. Sinds 2002 bestaat deze jaarlijkse

meting waarin o.m. het welbevinden van

de inwoners van Groningen en Drenthe

beschreven wordt.

Om te weten hoe gezond we zijn, is het

nooit verkeerd om af en toe even navel

te staren. Daarom op deze plaats de

meest opmerkelijke uitkomsten van

bovengenoemde onderzoeken.

Barometer van het Noorden
Om met een brede focus te beginnen en

daarna verder in te zoemen op onze wijk,

eerst wat resultaten van de Barometer.

Wat me het meest opviel bij dit onder-

zoek, is dat respondenten zich meer ver-

bonden voelen met hun buurt (28%) en

met hun provincie (25%) dan met hun

gemeente (20%). Zou het kunnen zijn dat

hierin de kloof tussen burger en gemeen-

te(-politiek) zichtbaar is…? En dat dit niet

speelt als het gaat om de provincie,

omdat het daarbij gevoelsmatig niet gaat

om het instituut 'provincie' maar om het

feit dat men zich 'Drent' voelt…? Zomaar

twee gedachten die boven kwamen drij-

ven bij het doordenken van deze cijfers.

Verder valt een positieve uitkomst op

m.b.t. de woonomgeving. De vraag die mij

als actieve wijkbewoner het meest boeit,

is in hoeverre respondenten zich mede-

verantwoordelijk voelen voor de leefbaar-

heid in de buurt. 83% voelt zich behoor-

lijk betrokken (27% 'heel erg' + 56 %

'best wel').Voor ons als Wijkvereniging

een bevestiging van wat we al wisten,

namelijk dat er op het moment dat leef-

baarheid in het geding komt, bewoners

bereid zijn verantwoordelijkheid te dra-

gen.Waarbij we als Wijkvereniging vooral

een kanaal willen zijn waarlangs die actie-

bereidheid een weg kan vinden.

Lemon-vervolgmeting
Dan nu de focus wat meer ingezoomd op

onze wijk. Daarbij hanteer ik de gegevens

van de Lemon-vervolgmeting.

In de eerste plaats is het goed om te kij-

ken naar het totaaloordeel van hoe men

denkt over Bargeres. In 2005 kreeg

Bargeres het rapportcijfer 7,5, in 2007

een 6,8 en in 2009 een 7,1. Na de val in

2007 zit onze wijk dus weer in de lift.

Als we het cijfer van Bargeres (2009) ver-

gelijken met andere wijken van Emmen,

dan horen we tot de slechtste van de klas

(Rietlanden / Parc Sandur is het beste

jongetje van de klas met een 8,1).

Emmerhout scoort het laagste met een

6,8, daarna Angelslo met een 6,9 en daar-

na komt Bargeres. Opmerkelijk is dat dit

de drie wijken zijn waar middels Emmen

Revisited de eerste wijkvernieuwingspro-

gramma's zijn gestart.Waarmee ik niet wil

concluderen dat het resultaat van Emmen

Revisited nihil zou zijn, maar ik eerder

geneigd ben om te denken, dat deze drie

wijken niet voor niets aandachtswijken

zijn…

Resultaten
Een aantal opmerkelijke resultaten wor-

den hieronder uitgelicht. Deze resultaten

zijn bijzonder vanwege een positieve of

negatieve score ten opzichte van vorige

jaren, maar ook ten opzichte van de

andere dorpen en wijken in gemeente

Emmen.

We behalen (niet geheel onverwacht) een

negatieve score m.b.t. de groenvoorzie-

ning in de wijk. Deze zakt van een 5,5 in

2007 naar een 5,3 in 2009 (6,2 in 2005).

Nu er inmiddels een behoorlijke kaalslag

plaatsvindt in veel brinken èn de groenzo-

ne + Oranjekanaal onder handen zijn

genomen, mogen we hopen dat er bij een

volgend onderzoek in 2011 een beter

rapportcijfer uitrolt.

Er is nog één andere negatieve score en

dat is criminaliteit. Scoorden we hier in

2005 nog een 7,3 voor, in 2007 was dat

een 6,7 en de daling zette zich in 2009

voort naar een 6,2. Helaas zijn de ontwik-

kelingen rond dit punt niet rooskleurig en

blijft dit in onze wijk een punt van grote

zorg.

Een duidelijke positieve score is er ook:

voor de algemene voorzieningen (scho-

len, winkels, medische voorzieningen e.d.)

krijgt onze wijk een 7,2 (7,1 in 2005, 6,9

in 2007).Ter vergelijking: Emmerhout

scoort hier in 2009 een 4,9!

Conclusie
Al met al kunnen we uit deze meting

concluderen dat het met de algehele

gezondheid van onze wijk aardig goed zit,

maar dat m.n. de criminaliteit een aan-

dachtspunten is, die een verdere gezonde

groei in de weg kan gaan zitten.

Op de website van de Wijkvereni-

ging staan nog meer ‘ taartjes’ uit

het onderzoek van Dagblad van het

Noorden. Ook treft u daar een over-

zicht van de Lemon-vervolgmeting.

Zie www.bargeres.org/wvbargeres

MZ
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BB A R G E R E SA R G E R E S G E Z O N DG E Z O N D ?  ?  
De gemeente doet het, wooncorporaties doen het, Dagblad van het

Noorden doet het… Wat doen ze dan wel? Ze 'monitoren'! 
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Wat doet Icare in uw wijk?
De zorg die wij aan u leveren is afge-

stemd op uw persoonlijke omstandighe-

den en thuissituatie. In overleg met u

bepalen we de benodigde zorg. We hel-

pen u de weg te vinden in het woud van

regelgeving en voorzieningen en regelma-

tig bekijken we met u of alles naar wens

verloopt.

Vanaf mei 2010 zijn we in de wijk Barger-

es zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig.

Dus heeft u vragen of wilt u informatie

over verpleging en verzorging in uw thuis-

situatie, dan nodigen wij u uit om tijdens

kantooruren bij ons binnen te lopen aan

de Balingerbrink of telefonisch contact

met ons op te nemen.

Consultatiebureau voor

Ouderen
Vanaf 1 juni gaat Icare Thuiszorg starten

met het Consultatiebureau voor Oude-

ren.Wat houdt dit bureau in?

Icare Ledenvereniging heeft samen met de

zorgverzekeraars van Achmea (Groene

Land Achmea, Zilveren Kruis Achmea en

PWZ Achmea) een uniek gezondheids-

programma samengesteld. Onderdeel

hiervan is het Consultatiebureau voor

Ouderen.

Het Consultatiebureau voor Ouderen is

bedoeld voor mensen van zestig jaar en

ouder met een verhoogd gezondheidsrisi-

co. De wijkverpleegkundige informeert en

adviseert u over de mogelijkheden om zo

lang mogelijk gezond te blijven. Daarbij

gaan we altijd uit van uw persoonlijke

situatie.

Het consultatiebureau is bedoeld voor

mensen die lid zijn van de Icare

Ledenvereniging en tevens verzekerd zijn

bij 1 van 3 bovenstaande zorgverzeke-

raars. Deelname is gratis en vrijwillig.

Feestelijke opening 
Op woensdag 12 mei (de Dag van de

Verpleging) vindt de feestelijke opening

plaats van het Icare-pand.

Vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur bent u bij

deze uitgenodigd om dit met de wijkver-

pleging en verzorging te komen vieren!

Onder het genot van een hapje en drank-

je kunt u het pand bezichtigen en infor-

meren we u over de mogelijkheden van

Icare Thuiszorg.

Bereikbaarheid
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag,

van 9.00-17.00 uur te bereiken op het

telefoonnummer: 0522-279776

Graag tot ziens!

Uw wijkverpleegkundigen:

Mirella Kuipers

Jacqueline Meijering 

Brenda Vergouwen

WW IJKVERPLEGINGIJKVERPLEGING ENEN VERZORGINGVERZORGING ININ BBARGERESARGERES

Vanaf 3 mei 2010 is het dan zover. De wijkverpleegkundigen Mirella Kuipers,

Brenda Vergouwen en Jacqueline Meijering, van Icare Thuiszorg Verpleging

en Verzorging nemen dan hun intrek in het pand Balingerbrink 239.

CBS Het Palet heeft de afgelopen maan-

den flink actie gevoerd voor de aanpak

van het schoolplein. De opbrengst van al

deze inspanningen overtreft de stoutste

verwachtingen.

De fancy fair bracht netto € 2480,- op.

De sponsorloop € 2820,- en de verkoop

van kalenders € 700,-. In totaal dus een

bedrag van € 6000,-. De school gaat nu

inventariseren wat de wensen en moge-

lijkheden zijn.

Het team bedankt alle wijkbewoners en -

ondernemers die meegeholpen hebben

dit mooie bedrag te realiseren!

FF A N C YA N C Y FF A I RA I R


