
Nummer 5,
mei 2011

1

Huishoudelijke mededelingen
Vanwege het Paasweekend en onderhoud

aan de machines bij de drukker, komt

Wijknieuws dit keer later uit dan gebrui-

kelijk. Daar bovenop komt nog dat som-

mige bezorgers in de meivakantie afwezig

waren en u begrijpt waarom in sommige

brinken Wijknieuws pas na de meivakan-

tie bezorgd wordt. Als goedmakertje dit

keer 8 pagina’s leesvoer!

Deadline vervroegd
Er is soms behoorlijke tijdsdruk om

Wijknieuws zo perfect mogelijk op de

drukplaat te krijgen. Om ons wat meer

tijd te gunnen, wordt met ingang van de

volgende editie, de deadline met een dag

vervroegd.Voor onze ‘vaste leveranciers’

goed om te noteren!

Fris en groen
De wijk ligt er momenteel weer prachtig

fris en groen bij. Mooi om te zien dat de

plantsoenen die vorig jaar beplant zijn,

meer body krijgen. Met het prachtige

weer van de afgelopen tijd, is het plezierig

om buiten te zijn. Ook de jeugd heeft her

en der hun hangplek weer ingenomen.

Dat dit dan weer leidt tot afval en over-

last, hoort er blijkbaar bij. Anderzijds

hopen we dat deze jongelui ook respect-

vol willen omgaan met hun omgeving.

Dan is er veel gewonnen! Daarom omar-

men we ook het project van Fysiek

Actief: de jongeren in de hoofdrol op een

positieve manier! 

Ondernemers in de wijk
De rubriek ‘Ondernemers in de wijk’ valt

dit keer buiten de boot, vanwege gebrek

aan aanmeldingen. Jammer, want we krij-

gen positieve reacties van de onderne-

mers die in Wijknieuws hebben gestaan.

Dus ondernemer, wees geen dief van je

eigen portemonnee en meld je aan! 

Plaatsing is gratis, ondernemers die met

hun bedrijf hoofdkostwinner zijn, krijgen

voorrang.Voorwaarden zijn inschrijving bij

de Kamer van Koophandel en een aanbie-

ding voor bewoners uit de wijk. MZ

VO O RWO O R D

Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 24, 7812 RV  Emmen

Openingstijden:
Ma. - vrij.: 9.30 - 12.30 uur

Tel. 64 84 11 / Fax 64 83 55

E-mail: wvbargeres@hetnet.nl

Wijkvereniging online:
www.bargeres.org/wvbargeres

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 6/2011 ver-

schijnt op 1 juni.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 17 mei bij ons binnen zijn (brie-

venbus Wijkwinkel of mailen naar: wvbar-

geres@hetnet.nl)

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),

Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penning-

meester), Piet van der Wel,Wies Goudriaan

(speelvoorzieningen).

Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser,

speelvoorzieningenBargeres@hotmail.com

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Conducteur Ronald Arreman had de

avond daarvoor al een aantal fotografen

en verslaggevers te woord gestaan en

begreep de commotie die de sluiting van

het station teweeg bracht. De laatste pas-

sagier begreep het niet maar accepteerde

schouderophalend de situatie. Zo te zien

had hij met volle teugen van het uitgaans-

leven genoten en vaak zit de wereld dan

een stuk eenvoudiger in elkaar.

Tekst en foto’s Harrie Oude Hampsink

LA AT S T E T R E I N S TAT I O N BA R G E R E S
Precies één passagier stapte zondagmorgen 3 april om 1:52 uur uit de trein.
Het zou de laatste zijn die op het station Bargeres zou stoppen.
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In januari waren vier studenten van de

universiteit Leiden in Bargeres vanwege

onderzoek voor hun studie Culturele

Antropologie. Op 18 april hebben zij hun

verslag gepresenteerd in bijzijn van een

afvaardiging uit Bargeres. In hun onder-

zoek hebben de studenten op een andere

manier gekeken naar de wijk en hoe de

bewoners daarmee omgaan. Het uitgangs-

punt was dat bewoners verschillende

behoeftes hebben en dat vanuit deze

behoeftes initiatieven ontstaan waarin de

bewoners hun wijk zelf vormgeven. In hun

onderzoek hebben de studenten vier

dimensies bekeken en een aantal van deze

initiatieven en de onderliggende behoef-

ten nader beschreven.

- de sociaal-bestuurlijke dimensie:

de behoefte van bewoners om actief

betrokken te zijn bij de leefbaarheid

van de wijk en die zich vertaalt in

betrokkenheid bij acties van de

Wijkvereniging en het programma

Emmen Revisited;

- de mentale dimensie:

de behoefte van bewoners om het ver-

leden vast te houden en die zich ver-

taalt  in het vastleggen van herinnerin-

gen in gedichten, verhalen, film, foto's,

en beeldende kunst;

- de fysieke dimensie:

de behoefte om 'goed' te doen voor

anderen die het minder hebben en die

zich heeft vertaald in de totstandko-

ming van de Voedselbank;

- de virtuele dimensie:

de behoefte van bewoners om sociale

contacten te hebben en te onderhou-

den, die zich vertaalt in de activiteiten

van de Naoberschapsbank.

De conclusie van de studenten is dat

bewoners vanuit hun verschillende

behoeftes hun wijk zelf vormgeven, maar

dat zij dit niet kunnen zonder contact

met gemeente en andere instanties.

Andersom kan de gemeente niet zonder

de initiatieven van de bewoners. Kortom,

ze hebben elkaar nodig voor een leefbare

wijk.

In hun presentatie gaven de studenten

aan dat zij zeer genoten hebben van de

gastvrijheid van de bewoners in Bargeres

en dat zij in de veel te korte tijd van drie

weken toch veel hebben gezien en ge-

leerd van de wijk.Wie weet zien we ze

nog eens terug!

Ilonka Novak

VE R S L AG O N D E R Z O E K
Vier dimensies van Bargeres...

Vanuit Emmen waren aanwezig Ali Zing-

stra (gemeentelijk coördinator Bargeres

en Emmermeer), Jan Vos (voorzitter wijk-

vereniging Emmermeer),Tinus Boerhof

(voorzitter huurdersvereniging Emmer-

meer), Piet van der Wel (bestuurslid wijk-

verenging Bargeres) en Theo Hummel

(wijkagent Emmermeer). Het onderzoek

was niet in opdracht van gemeente of

wijkvereniging gedan, maar was een initia-

tief van de universiteit zelf. Het leerdoel

stond centraal, het verkrijgen van

bekwaamheid in het opzetten en uitvoe-

ren van zo'n onderzoek en de presentatie

daarvan.

Theo had de studenten met het onder-

zoek in Emmermeer geholpen. Hij was zo

vriendelijk ons in een politiebusje te ver-

voeren! 

Op grote schermen werden de

resultaten van de onderzoeken

in tweemaal tien minuten aan

ons en vele anderen getoond,

als onderdeel van een presenta-

tie van een heleboel andere

onderzoeken in het land door

andere studenten.

In het Pieter de la Courtge-

bouw, waar het allemaal gebeur-

de, kwamen we tot onze verras-

sing trouwens enkele van de

gastouders tegen.Wim en Mia Goze-

voort, Irene Wolthuis en Guus en Wilma

Krol en anderen hebben de studentes

drie weken onderdak geboden in de

Bargeres.

Na afloop van de presentatie werd het

een vrolijke boel in de kantine. De stu-

dentes waren blij dat ze er van af waren!

Ons bezoek aan Leiden werd door de

studenten en de studieleiding overigens

buitengewoon op prijs gesteld.

Om 6 uur 's morgens zijn we vertrokken.

Om 2 uur waren we al weer thuis!

In het stukje hieronder legt studente

Ilonka nog eens even uit wat het onder-

zoek precies in hield.

Piet van der Wel

PR E S E N TAT I E O N D E R Z O E K S T U D E N T E N
In januari dit jaar hebben studenten van de universiteit Leiden onderzoek
gedaan in de wijken Bargeres en Emmermeer voor hun studie Culturele
Antropologie. Op 18 april hebben zij hun verslag in Leiden gepresenteerd in
bijzijn van afvaardigingen uit Bargeres en Emmermeer.

Stichting Bejaardenkring Bargeres e.o. had

tot eind februari 2011 een papiercontai-

ner staan in de Balingerbrink. Eind februa-

ri is deze container neergezet op het par-

keerterrein bij de Plus supermarkt.

Vandalen hebben vervolgens in twee

weken tijd deze container twee keer in

brand gestoken. De stichting is hierdoor

zwaar gedupeerd met een van schade van

€2500,- en vindt het een schande dat

zoiets gebeurt.

De stichting heeft nu nog maar één con-

tainer in Bargeres in plaats van twee.

Deze ene container staat op het parkeer-

terrein bij de Boni en de snackbar.

Stichting Bejaardenkring Bargeres is heel

blij met uw papier en de inkomsten die zij

hieruit ontvangt. Bovendien spaart u het

milieu als u papier apart inzamelt.

Zet alstublieft geen papier buiten de con-

tainer, dat voorkomt rommel en eventue-

le brandstichting.

Namens de stichting, André de Jong

ST I C H T I N G Z WA A R G E D U P E E R D D O O R B R A N D
Een ingezonden bericht van stichting Bejaardenkring Bargeres e.o..



Op 15 mei 2001 ging Web in de Wijk

voor het eerst online in de Ruinerbrink in

Bargeres. Inmiddels is Web in de Wijk

ook te vinden in wijken in Den Haag,

Amsterdam en Almere.

Web in de Wijk is een brede wijkaanpak

die bewoners ondersteunt om bij hun

activiteiten sociale media te gebruiken en

samen in de wijk aan de slag te gaan.

Daarvoor is een websitebouwdoos ont-

wikkeld waarmee de bewoners in vier

klikken een eigen website kunnen maken.

Anno 2011 wordt natuurlijk ook van de

mogelijkheden van Facebook,Twitter,

Youtube en Hyves gebruik gemaakt.

Bewoners kunnen ook nu nog in een digi-

tale huiskamer terecht met hun vragen,

voor cursussen en om samen te overleg-

gen over hun ideeën.

In 2001 startte  Web in de Wijk met een

speurtocht in de Ruinerbrink. Bewoners

konden een vraag uit de Hoge Hoed van

Wobbe Katoen (Emmen Revisited) halen

en de wijk in gaan om foto's te maken en

verhalen te schrijven die zij met de web-

sitebouwdoos van Web in de Wijk op het

internet konden zetten. Die middag wer-

den er 60 websites gemaakt!

Na 10 jaar heeft de gemeente Emmen

Web in de Wijk als een voorziening aan-

gewezen en wil die in meerdere wijken

gaan hanteren. De voorziening in

Bargeres is te vinden op de Alerderbrink

12: De Naoberschapsbank/Web in de

Wijk.

Om het 10-jarig bestaan te vieren is er

op 10 mei een conferentie over de aan-

pak in de Opgang in Bargeres. Bewoners

en sociale professionals zullen samen met

de initiatiefnemers Emmen Revisited,

Lefier en de Haagse Hogeschool aangeven

wat sociale media in de wijk kan beteke-

nen.

Na deze bijeenkomst is de Naober-

schapsbank vanaf 16.00 uur open voor

iedereen om te genieten van een hapje en

een drankje. Ook oude bekenden zijn uit-

genodigd om langs te komen. Het wordt

een weerzien en een blik op de toe-

komst.

WE B I N D E W I J K 10 J A A R !  
Op 10 mei viert de Naoberschapsbank een feestje, namelijk het tienjarig
bestaan!

Niet vergeten!
Vragen of klachten als

het gaat om leefbaar-

heid? Even Renata bel-

len of mailen!

Tel: 06-31762440

Mail: renata.bargeres

@gmail.com

Amateurkunst
Heel veel mensen in Drenthe houden

zich in hun vrije tijd bezig met het beoe-

fenen van amateurkunst. Zij schilderen,

zingen in een koor of spelen toneel bij

één van de vele toneelverenigingen. De

Week van de Amateurkunst is een evene-

ment voor en door deze amateurkunste-

naars. Zij tonen hun kwaliteiten en maken

kennis met andere liefhebbers. Mensen

die niet aan kunst doen, maar wel nieuws-

gierig zijn, kunnen tijdens de WAK kennis-

maken met verschillende kunstvormen.

We willen zichtbaar maken wat er alle-

maal is.

Voor meer informatie kijk op www.cul-

tuurkoppelaar.nl of neem contact op met

Helma Kwast, Cultuurkoppelaar in

Emmen per mail op

helma@kcdr.nl of telefonisch op

06 57 34 95 98.

Nieuw in Emmen:
AMATEURKUNSTPRIJS
De gemeente Emmen reikt dit

jaar voor de eerste keer de

Amateurkunstprijs uit. De prijs

gaat naar een amateurkunstver-

eniging die op een bijzondere

wijze nieuwe doelgroepen heeft

bereikt of een bijzondere

samenwerking is aangegaan. De

prijs bestaat uit een geldbedrag

van €1.500,- en wordt uitgereikt

tijdens de Week van de Ama-

teurkunst op zaterdag 21 mei.

Programma
Benieuwd wat er van 14 tot en met 21

mei allemaal te doen is in Emmen op het

gebied van amateurkunst? En wilt u pre-

cies weten wat er allemaal op het pro-

gramma staat? 

Houd de site www.cultuurkoppelaar.nl in

de gaten, hier komt het programma op te

staan.

WE E K VA N D E AM AT E U R K U N S T : DO E M E E !
Van 14 t/m 21 mei 2011 is de Week van de Amateurkunst, ook in
Emmen.

Cultuurkoppelaar
Helma Kwast is sinds kort cultuurkoppelaar in de gemeente

Emmen.Als cultuurkoppelaar helpt ze graag verenigingen nóg

meer uit hun mogelijkheden te halen. Heeft u vragen op het

gebied van kunst en cultuur? Of heeft u misschien hulp nodig bij

bestuurlijke zaken? Neem dan contact met Helma op. Zij kijkt

graag samen met u naar de mogelijkheden!

Helma Kwast, Cultuurkoppelaar Emmen

Telefoon (0592) 33 69 10 Mail: helma@kcdr.nl

Mobiel: 06 57 34 95 98 Website: www.cultuurkoppelaar.nl 
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Taken
Ons nieuwe bestuurslid Wies Goudriaan

heeft als taak op zich genomen dat zij in

het bestuur contactpersoon zal zijn voor

de nog op te richten speelvoorzieningen-

commissie.

Brief aan de gemeente
Op de brief die de wijkvereniging medio

januari naar de gemeente heeft gestuurd

over de voortgang van de brinkenaanpak,

is nog geen antwoord gekomen. Inmiddels

is de termijn van 8 weken waarbinnen de

brief beantwoord zou worden, verstre-

ken. Er is daarom vanuit de gemeente een

brief gestuurd met uitleg over de vertra-

ging, namelijk dat er meer tijd nodig is om

tot een goed vervolg te komen.

Over deze voortgang maakt de wijkver-

eniging zich zorgen.

Aanvraag speelvoorziening
Vanuit de Borgerbrink zijn er aanvragen

voor speelvoorzieningen binnengekomen,

de wijkvereniging zal zich hier verder in

verdiepen.

Huudersfederatie
Tijdens de bestuursvergadering van 7

april was Cees van de Grift, directeur

Huurdersfederatie, te gast.

Hij heeft een toelichting gegeven op het

activiteitenplan van de Huurdersfederatie.

Dit activiteitenplan komt voort uit het

beleidsprogramma van de

Huurdersfederatie en bevat onderwerpen

als wonen, veiligheid en openbaar

gebied.

Het doel van de Huurdersfederatie is een

verbreding van de organisatie en onder-

steuning en deskundigheidsbevordering.

Ook zal buurtbemiddeling worden gesti-

muleerd. Strategische beslissingen over

zaken als de basiskwaliteit van woningen

zullen door de Huurders federatie moe-

ten worden genomen.

Ten slotte biedt Cees van der Grift aan

om de wijkvereniging op verzoek van

advies te willen dienen.

Johan Schrik

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 Wies

Goudriaan en ik

word binnenkort

65 jaar.Tijd om

met pensioen te

gaan zou je kun-

nen zeggen, maar

ik wil nog graag

betrokken zijn

en blijven bij

allerlei zaken die om mij heen gebeuren.

In maart dit jaar heb ik afscheid genomen

van de Provinciale Staten van Drenthe,

waar ik negen jaar als statenlid deel van

heb uitgemaakt. De actieve politiek heb ik

hiermee vaarwel gezegd, en kan mij nu

weer wat meer inzetten in maatschappe-

lijke functies dicht bij huis.

De oproep voor een bestuurslid van de

wijkvereniging Bargeres kwam dan ook

op een goed moment, en het leek mij een

geschikte manier om de wijk, waar wij al

25 jaar wonen, te helpen een leefbare

wijk te laten blijven.

Naast een bestuursfunctie bij het van

Goghhuis in Veenoord/Nw Amsterdam,

ben ik ook nog Buitengewoon Ambtenaar

van de Burgerlijke Stand, dus sluit huwelij-

ken en partnerschappen in de gemeente

Emmen.

Ik zal mij de komende tijd inzetten voor

de wijk Bargeres, en hoop een goede bij-

drage te kunnen leveren aan het tot stand

brengen van zaken die het wonen in deze

wijk veraangenamen.

EV E N VO O R S T E L L E N !



De afgelopen maand hebben we gepro-

beerd informatie te achterhalen m.b.t. de

mogelijkheid de sloop van het station

Bargeres uit te stellen.We hebben con-

tact gezocht met het OV-conumenten-

platform Drenthe met de vraag of zij al

meer wisten. Dit platform zit regelmatig

met bestuurders om de tafel, maar zij

hadden nog geen nieuwe, positieve ont-

wikkelingen te melden.

Ondertussen zat ons bestuurslid Piet van

der Wel ook niet stil. Hij had de sloop-

vergunning van het station Bargeres opge-

vraagd bij de gemeente en ook gekregen.

Deze vergunning is juni vorig jaar aan Pro

Rail afgegeven. Zie hiervoor onderstaande

tekening, die door de gemeente is vrijge-

geven voor publicatie. Zo’n tekening doet

natuurlijk de volgende vraag opborrelen:

wanneer gaat Pro Rail slopen? Is dat al

snel of duurt dat nog even? Of te wel: is

er nog tijd om met partijen rond de tafel

te gaan zitten om uitstel van sloop of

minder drastische sloop te bespreken?

We hebben contact kunnen leggen met

de projectleider bij Pro Rail, de heer van

Duren. Zijn antwoord op de vraag wan-

neer sloop van station Bargeres op de

planning staat, maakte veel duidelijk: in

het weekend van 14 en 15 mei wordt het

station (perron, trappen, abri) gesloopt. Er

rijden dat weekend geen treinen. In de

periode daarna wordt de omgeving rond-

om het spoor afgewerkt.Voorop zal staan

dat het gebied definitief ontoegankelijk

gemaakt wordt.

Al met al is het voor ons een duidelijk

verhaal en we leggen ons bij de conse-

quenties neer.Wel hebben we onze vraag-

tekens bij de manier waarop zaken zijn

aangepakt door gemeente en provincie.

We hebben de indruk dat deuren al in

het slot zijn gedaan nog voordat het

overleg met een erkende overlegpartner

zoals bijvoorbeeld het OV-Consumenten-

platform is afgerond.

Maar nu de zaken onomkeerbaar lijken te

zijn, vinden we het belangrijk om te

focussen op de pijnpunten die er nu nog

liggen bij zowel het oude als het nieuwe

station. Hiertoe  is er een gezamenlijke

brief naar het college van B&W onder-

weg van de Seniorenraad,

Wijkverenigingen Rietlanden en Bargeres.

Er wordt ondermeer aandacht gevraagd

voor het ontbreken van verwijzingsbor-

den op het oude station naar het nieuwe

station.Tevens wordt aangekaart dat er

geen busverbinding is vanuit Rietlanden

naar het station.

We wachten af hoe deze zaken door de

gemeente opgepikt worden en houden u

op de hoogte.

MZ

Dit zijn ze: alle groep 8-ers uit

onze wijk! Volgend schooljaar

gaan ze de grote stap maken

naar het voortgezet onderwijs.

Een intensive periode hebben

ze de komende maanden voor

de boeg: al een beetje losweken

van de basisschool en je voor-

bereiden op de nieuwe school.

Maar eerst ook nog leuke din-

gen doen met je klas, zoals een

musical instuderen. En dan

afscheid nemen, nadat je met

veel kinderen al meer dan 8

jaar bent opgetrokken...Ter

voorbereiding op al deze veran-

deringen deden de tieners na

de voorjaarsvakantie mee aan

Brainart 2011, een jaarlijks pro-

ject van Sedna speciaal voor

groep 8.
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ON T M A N T E L I N G O F S L O O P S TAT I O N BA R G E R E S?
De ontmanteling van station Bargeres is voortvarend aangepakt. Een dag
na sluiting van het station, was alle straatmeubilair op de abri na, al verwij-
derd. Hoe gaat het verder met het station?



De Voetbaltruuk rijdt al 22 jaar door

Nederland en is bezig met het laatste sei-

zoen.

De Voetbaltruuk wordt sinds 2 jaar inge-

zet bij het project ‘Tijd voor sport’, een

initiatief van de KNVB om voetbalvereni-

gingen te ondersteunen.

De KNVB Voetbaltruuk, bestaande uit een

touringcar en een grote aanhanger met

15 voetbalspelen, is bedoeld om de jeugd

een afwisselend voetbalprogramma aan te

bieden vol voetbalplezier.

Er waren 15 voetbalspelen, zoals 4 tegen

4, zuiver schieten, passen, ingooien, hard

schieten en de levensgrote foto van het

Nederlands Elftal met als slogan: "Met je

hoofd in het Nederlands Elftal".

Kortom, een leuk programma voor jon-

gens en meisjes die eens op een andere

manier kennis willen maken met voetbal.

Er worden viertallen gevormd die voet-

ballend tegen elkaar punten moeten

behalen. De viertallen met de hoogste

score komen uiteindelijk in de voetbal-

quiz waarin prijzen zijn te winnen die

door de KNVB beschikbaar worden

gesteld.

In totaal hebben ruim 140 kinderen deel-

genomen aan deze geslaagde dag. De eer-

ste ronde kwamen de groepen 3 van de

basisscholen uit Bargeres op bezoek.Voor

hen was het best zwaar, mede door het

warme weer. Daarom waren er op allerlei

punten emmers neergezet voor verkoe-

ling.

Na schooltijd vond de tweede ronde

plaats. Deze ronde was bedoeld voor de

eigen leden van v.v. Bargeres en alle groe-

pen 4 van de basischolen uit Bargeres.

Mede dankzij het prachtige weer en de

inzet van de 34 vrijwilligers een geslaagde

voetbalmiddag.

Op zaterdag 7 mei a.s. gaan wij met alle

jongeren die meedoen aan het project

Fysiek Actief de nieuwe dug outs bij de

v.v Bargeres beschilderen met graffiti.

O.l.v. Harmen Siepel zullen de jongeren er

iets moois van maken. Dit project zal de

hele zaterdagmiddag in beslag gaan

nemen. Voor de jongeren is het weer een

andere klus die ze kunnen gaan opknap-

pen.

Als u zin heeft om deze middag te komen

kijken, kom gerust. De jongeren zullen

dan ook voor het eerst de nieuwe hesjes

dragen van dit project, zodat ze in de toe-

komst herkenbaar over straat lopen.

Mocht u nog leuke ideeën hebben, die de

jongeren kunnen doen, dan kunt u die

doorgeven aan:

Chantalle Caenen

Welzijngroep Sedna Bargeres

0591-632937 of 0644945885

Of kom even langs bij ons op kantoor.

KNVB VO E T B A LT RU U K
Op 21 april 2011 was de KNVB Voetbaltruuk op bezoek bij de voetbalver-
eniging v.v. Bargeres te Emmen.

De rommelmarkt van Kapella Vocale voor

de eerste keer bij de Opgang op 16 april

j.l. was een succes. De heerlijke geur van

de zelfgebakken pannenkoeken kwam je

al van ver tegemoet. Er is goed verkocht ,

het weer werkte mee en het was erg

gezellig. De opbrengst, bestemd voor de

kas, was ruim €1000,-! Daar zijn we heel

blij mee.Wilt u meer weten over Kapella

Vocale kijk dan op onze website www.

kapellavocale.nl Daar vindt u ook nog

meer foto's van de gezellige rommel-

markt, die zeker voor een herhaling vat-

baar is.
Op 27 mei is de apotheek op het oude

adres beperkt open. Dat is de dag dat de

verhuizing begint. Op maandag 30 mei

gaan dan de deuren open van de nieuwe

Mediq Apotheek de Bargeres, aan de

Mantingerbrink 144. Dit is in het pand dat

voorheen bekend stond als de Ahoed.

Wat er verder aan zorgverleners in dit

pand komt, is niet helemaal duidelijk.We

laten ons verrassen...

6

FYS I E K AC T I E F
De tieners van Fysiek Actief zijn nog
steeds bezig in de wijk.

PO S I T I E V E K E N N I S M A K I N G KA P E L L A VO C A L E
Het koor Kapella Vocale maakt sinds begin dit jaar deel uit van onze wijk,
omdat ze vanaf januari repeteert in de Opgang. Op 16 april werd er rond-
om de Opgang een rommelmarkt georganiseerd en kon de wijk kennisma-
ken met dit actieve koor.

VE R H U I Z I N G A P OT H E E K
We hebben er lang op moeten
wachten, maar inmiddels is op plak-
katen in de apotheek te lezen dat ze
gaan verhuizen.



Eind maart was het cultuurweek in ver-

pleeghuis De Bleerinck met als thema

Afrika. In het kader hiervan hebben

bewoners een grijze olifant van de officië-

le Elephant Parade tot een waar kunst-

werk omgetoverd. Dit gebeurde onder

leiding van kunstenaar Johnny Ameln.

Tijdens de veiling van de vorig jaar gehou-

den Elephant Parade heeft verpleeghuis

De Bleerinck dankzij sponsors en inzet

van personeel de Pinguïnolifant gekocht.

Daarbij werd er nog een blanco (grijze)

olifant bemachtigd met als doel deze

door bewoners te laten beschilderen.

Maandag 21 maart was het dan zover. Een

aantal bewoners van De Bleerinck heb-

ben samen met personeel en kunstenaar

Johnny Ameln de grijze olifant onder han-

den genomen en er een kleurrijk kunst-

werk van gemaakt.

De aanwezigheid van vier djembé spelers

zorgden voor een geweldige sfeer. De

muzikanten speelden zo vol overgave op

hun trommels dat er maar weinig aanwe-

zigen stil konden blijven zitten. Bewoners

dansten samen met personeel op de

opzwepende muziek van de djembé.

Zowel bewoners, familieleden en perso-

neel hebben erg genoten van deze feest-

middag.

Helaas zijn er te weinig leden om door te

gaan met de speelgoeduitleenservice van

speel-o-theekTsjoek Tsjoek.

Al langere tijd is er sprake van een afna-

me van het aantal leden. Het aantrekken

van nieuwe leden is niet succesvol geble-

ken. Ook het onder de aandacht brengen

van de speel-o-theek in Wijknieuws

mocht niet baten.

De speel-o-theek was gevestigd in het

Brinkenhoes en was geopend op de dins-

dagochtend en -middag . Leden krijgen

hun teveel verschuldigde abonnements-

geld terug en tevens wordt hen de moge-

lijkheid geboden speelgoed tegen afschrij-

vingswaarde te kopen.

Het station Emmen-Zuid bedient de drie

wijken Rietlanden, Bargeres en Delftlan-

den. Bij het station is een transferium:

parkeergelegenheid voor auto’s met 100

plekken.Voor fietsers en voetgangers

wordt een fietsenstalling aangelegd waar

300 fietsen geplaatst kunnen worden.

Bereikbaarheid station Emmen-Zuid
Het station is op de volgende manieren

bereiken:

Met de auto:

U kunt het station bereiken vanaf

door de afslag op de Nieuw

Amsterdamsestraat te nemen.

Met de fiets of te voet:

De fiets- / voetgangersbrug is de

kortste route om vanuit Bargeres bij

het nieuwe station te komen.

Met het openbaar vervoer:

Lijn 5 van en naar Bargeres

Voor iedereen die vanuit de Bargeres op

de trein wil stappen vanaf station Emmen-

Zuid of vanaf station Emmen-Zuid naar

de Bargeres toe wil met het openbaar

vervoer, wordt lijn 5 ingezet.

Deze Lijnbelbus is een bus die alleen op

aanvraag rijdt volgens de route en de tijd-

stippen van de dienstregeling. Zie hier-

voor de website van Qbuzz:

www.qbuzz.nl. Met andere woorden, wilt

u gebruikmaken van deze bus dan zult u

deze moeten reserveren. Een rit van en

naar het nieuwe station moet minstens

een uur van tevoren gereserveerd wor-

den via telefoonnummer 0900-5000843

(lokaal tarief). Stapt u in Zwolle in de

trein? Dan kunt u nog binnen vijf minuten

na vertrek een rit reserveren.

Voor de Lijnbelbus heeft u een regulier

vervoersbewijs als OV-chipkaart, strippen-

kaart of abonnement nodig.

Regiotaxi

De Regiotaxi vult het openbaar vervoer

aan en maakt het mogelijk om van deur

tot deur te reizen zonder rechtstreeks

openbaar vervoer. U kunt met de

Regiotaxi dan ook dagelijks van uw huis

naar het nieuwe station Emmen-Zuid en

weer terug reizen.

U betaalt voor ritten van en naar het sta-

tion een instaptarief van € 1,60, waar per

kilometer € 0,30 bij opgeteld wordt. Een

reservering voor de Regiotaxi kunt u

doen via telefoonnummer 0900-5000843

(lokaal tarief).

DR I E W I J K E N , É É N S TAT I O N
Alle noodzakelijke informatie als het gaat om de bereikbaarheid van station
Emmen-Zuid zetten we voor u op een rijtje.
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B E WO N E R S BL E E R I N C K B E S C H I L D E R E N O L I FA N T
Tijdens de cultuurweek hebben bewoners een olifant van de Elephant
Parade beschilderd.

Ons nieuwe bestuurslid Wies Goudriaan

wil graag in contact komen met bewo-

ners die het belang zien van goede speel-

voorzieningen in de wijk. Samen met

Jacqueline Visser hebben we nu twee vrij-

willigers voor deze commissie, maar om

een krachtig team te hebben, zijn meer

mensen nodig.

Alle speelvoorzieningen zijn door de

opzichter inmiddels in kaart gebracht, dus

hoe de speeltoestellen er op dit moment

bij staan, is gearchiveerd.

Ziet u het belang van goede speelvoorzie-

ningen in de wijk en wilt u ook verant-

woordelijkheid dragen voor handhaving

van deze kinderspeelplekken? Aanmelden

kan bij Wies Goudriaan, 648411,

wiesgoudriaan@home.nl.

SLUITING SPEEL-O-THEEK
Het bestuur en de vrijwilligers van
speel-o-theek Tsjoek Tsjoek hebben
onlangs laten weten de speel-o-
theek per 1 juli te sluiten.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Het bestuur van Wijkvereniging Bargeres zoekt leden voor de op te richten
speelvoorzieningencommissie.
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Nieuwe exposit ie  in  de
Bleerinck
Van maandag 9 mei tot donderdag14 juli

worden schilderijen van G.J. Oosting-

Nijhoving in verpleeghuis de Bleerinck

tentoongesteld. Zij schildert in aquarel.

Haar onderwerpen zijn realistisch figura-

tief, landschappen, dorpsgezichten, bloe-

men en stillevens.

In de vitrinekasten exposeren H. van

Donk-Mos en haar dochter E. van der

Veen-van Donk met keramiek.

Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot

19.30 uur

CBK Exposit ies
Zilveren Camera 2010
Tot en met 5 juni is bij het CBK Emmen

de tentoonstelling ‘Zilveren Camera 2010

- prijswinnaars Nederlandse fotojournalis-

tiek’ te zien.

De tentoonstelling bestaat uit 8 catego-

rieën: binnenlands nieuws, binnenland

documentair, dagelijks nieuws, sport,

kunst-cultuur en entertainment, portret-

ten, buitenlands nieuws en buitenland

documentair. Daarnaast geeft de tentoon-

stelling een presentatie van de Nationale

Portretprijs en van de 'Canonprijs'.

Ziezo Souza
Op de Verdieping is tot en met 13 juni de

tentoonstelling ‘Ziezo Souza' te zien met

werk van leden van het kunstenaarscol-

lectief Souza.

De schilders van Souza hebben al ruim

vijfentwintig jaar een creatieve en inspire-

rende vriendschapsband. Eén zaterdag per

maand werken ze onder leiding van een

professionele kunstenaar en bespreken ze

elkaars werk.

Locatie: De Fabriek, Ermerweg 88b,

Noordbarge.

Openingstijden: woensdag tot en met

zondag 13.00-17.00 uur.

www.cbkemmen.nl

Informatieavond
geluidsvis ie  ‘de werkas’

Klankbordgroep
De wijkvereniging Bargeres en enkele

andere betrokken erkende overlegpart-

ners zijn door de gemeente uitgenodigd

om mee te doen in een klankbordgroep

Geluidsvisie werkas. De werkas omvat

het gehele bedrijventerrein vanaf het

Emmtec terrein in het noorden tot de

A37 in het zuiden. Op het bovenstaande

kaartje is dat het gebied dat blauw

omrand is.

Zonebepaling
Op grond van de Wet geluidhinder is de

gemeente verplicht om een zone vast te

stellen rondom een industrieterrein

waarop grote lawaaimakers toegelaten

zijn.

In de wet is bepaald dat buiten de zone

de geluidsbelasting op grond van reken-

modellen niet hoger mag zijn dan 50

dB(A). Binnen de zone is het maximale

toegestane geluidsniveau op de nieuwe

woningen 55 dB(A) en op de bestaande

woningen 60 dB(A).

Op de kaarten die aan de klankbordgroep

werden getoond, was te zien dat alleen

bij het model "maximale mogelijkheden

voor bedrijven" in Bargeres een kleine

verslechtering ten opzichte van de huidi-

ge situatie zou optreden. Nergens in

Bargeres zou het geluidsniveau bij dit

model echter boven de 60 dB(A) komen.

Ga echter niet op onze informatie
af, maar oordeel zelf over uw eigen
situatie. Bezoek de komende infor-
matieavond voor Bargeres, Zuidbar-
ge en Hoge Loo op 18 mei aan-
staande.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Plaats en tijd worden nog bekend

gemaakt op de gemeentelijke informatie-

pagina.

Club Roze in de Boemel
Op zondag 4 maart 2007 gingen de deu-

ren van Club Roze in café de Boemel

voor het eerst open. Michael Schimmel is

eigenaar van bruin café de Boemel en

gastheer van Club Roze.

Door het homovriendelijk karakter van

het café komen er gewoonlijk wel een

aantal homo's, maar bij de clubavonden is

ruim 80% van de cafébezoekers homo.

Café de Boemel waar Club Roze gehou-

den wordt, is niet zo groot en daardoor

is het al snel druk en gezellig.

Club Roze is benaderd door het COC

Groningen-Drenthe om hier ook nog een

aantal andere activiteiten te organiseren;

één keer per maand een avond alleen

voor jongeren tot 18 jaar en een avond

voor de 50+. De jongerenavond is al

gestart en kent een wisselend succes.

De komende Club Roze vinden plaats op

zaterdag 7 mei en op 4 juni. De avonden

beginnen rond 22:00 uur. Er is geen

entree maar er staat wel een optreden

gepland. Kijk ook op www.clubroze.nl.

AC T I V I T E I T E N AG E N DA
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail ze door naar wvbargeres@hetnet.nl.

Oproep Brinkenhoes
De medewerkers van het Brinkenhoes,

Mantingerbrink 140, zijn op zoek naar

een oproepkracht voor 0 tot ongeveer

12 uur per week.

De oproepkracht moet in staat zijn alle

voorkomende werkzaamheden te ver-

richten, zowel overdag als in de avond-

uren.Voor inlichtingen kunt u contact

opnemen met de heer E. Knorren of

mevrouw H. Scheve, tel. 610201.

Oproep collecte Handicap.nl
Handicap.nl zoekt collectanten in Barger-

es voor de collecte die gehouden wordt

van 6 - 11 juni. Het geld dat opgehaald

wordt gaat naar het Ango fonds, waar-

mee individuele financiële hulpverlening

wordt betaald aan mensen die buiten de

regelingen van de WMO en zorgverze-

keiring vallen.Aanmelden kan via 033-

465433 of via info@handicap.nl. Meer

info op www.handicap.nl.


