
Toen shovel en vrachtwagens het voor-

malig stationsgebied in kwamen rijden,

dachten veel bewoners: “Wat NU weer?” 

Het was wel aangekondigd, maar niet

rechtstreeks gecommuniceerd met bewo-

ners, dat het stationsgebied heringericht

zou worden.Als Wijkvereniging wisten we

niet dat die communicatie er niet was

geweest, dus hebben we nog kunnen

regelen dat projectleider Bertus Veldman

met één van de bewoners gesproken

heeft.

Getoonde foto’s zijn - als het goed is - al

achterhaald , want het is de bedoeling dat

de lege borders worden gevuld met plan-

ten.
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Bestuurszaken

Positief nieuws! Het voelt een beetje als

de aankondiging van een geboorte: het

bestuur is blij en verheugd met de komst

van twee nieuwe bestuursleden! Twee

enthousiaste dames willen graag tijd en

energie steken in het wijkgebeuren.

Stéphanie van der Gaag is afgestudeerd

als pedagoge, jong en bevlogen en wil

graag haar aandacht richten op de sociale

kant van de wijk. Hoe we dat gaan invul-

len, gaan we nog bespreken. Het 2e nieu-

we bestuurslid was al lid van de speel-

voorzieningencommissie en treedt nu

ook toe tot het bestuur. Haar bouwkun-

dige achtergrond komt ons vast van pas.

Volgende keer in Wijknieuws 

We kunnen nu alvast aankondigen, dat in

de volgende editie een artikel zal komen

over de baggerwerkzaamheden die zeer

binnenkort in het Oranjekanaal van start

gaan.

In deze overvolle editie (!) paste het niet

meer, dus dat houdt u te goed!

Marlies Zeeman

VA N D E R E DAC T I E

Wijkwinkel Bargeres

Alerderbrink 12, 648411

wijkwinkelbargeres@gmail.com

Openingstijden:

Maandag, dinsdag, donderdag:

9.00 - 15.00 uur

Woensdag, vrijdag ‘loket’ gesloten.

Volgende uitgave:

Wijknieuws Bargeres nummer 6/2012 

verschijnt 1 juni.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 22 mei bij ons binnen zijn (brie-

venbus Naoberschapsbank of mailen: wijk-

verenigingmarlies@gmail.com)

Bestuur Wijkvereniging:

Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),

Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penning-

meester), Mariska Huizing (voorzitter uitvoe-

ringsoverleg), Stéphanie van der Gaag,Wies

Goudriaan (speelvoorzieningen, mail naar spe-

leninbargeres@live.nl).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Het valt ons op dat er dit jaar - en dan

met name in de weekenden - brandjes

worden gesticht in de wijk.

Rolcontainers worden weggenomen en

worden in brand gestoken. De Humana

kledingcontainer en een oud papiercon-

tainer ondergingen hetzelfde lot.

Daarnaast wordt er gemeld dat er biel-

zen, een kunstvoorwerp bij obs De Barg,

prullenbakken en ook een keer een coni-

feer in brand zijn gestoken.

Al deze branden en brandjes kunnen een

gevoel van onveiligheid in de wijk geven.

Wat is het volgende voorwerp dat in

brand gaat met alle schade die dat kan

geven? Denk aan de school die al eens

gedeeltelijk is afgebrand. En voor de

ondernemers en zorginstellingen; waar

staan uw containers? Worden ze goed

afgesloten? Wat kan er gebeuren als de

inhoud van de container in brand vliegt?

Wij willen u als bewoners van de wijk

dan ook vragen om alert te zijn op per-

sonen die zich verdacht gedragen.Als

iemand bijvoorbeeld 's nachts met een

rolcontainer in de weer is, dan mag u

best op hetzelfde moment bellen. En als

u ziet dat personen vuurtje aan het sto-

ken zijn of gedrag vertonen wat niet nor-

maal is, bel dan direct! We proberen dan

als politie zo snel mogelijk ter plaatse te

zijn. Natuurlijk vragen wij als wijkagenten

ook intern aandacht voor deze brandjes

in Bargeres.

Het telefoonnummer dat u kunt bellen is

0900 8844, OOK  IN DE NACHT.

En in geval van SPOED natuurlijk 112.

Aart IJzerman en Jacqueline Vrielink,

Wijkagenten

BR A N D J E S I N BA R G E R E S

Bericht van de wijkagenten

OU D S TAT I O N S G E B I E D

A A N G E PA K T



Op dit moment moeten we nog ‘even’

geduld hebben als het gaat om duidelijk-

heid m.b.t. de vernieuwing van het winkel-

centrum. Nu werd het geduld van de wijk

al erg lang op de proef gesteld. Daarom

juist is ons tijdens het gesprek met wet-

houder en projectleider duidelijk te ken-

nen gegeven, dat er dit jaar toch echt

begonnen wordt.

De winkeliers - bij monde van de fietsen-

maker - hebben ook baat bij snelle duide-

lijkheid en communicatie. Er doen name-

lijk allerlei indianenverhalen de ronde, nl.

dat de bakker ermee gaat stoppen, dat de

fietsenmaker weggaat en dat de Plus in de

Boni komt.

De fietsenmaker noemde op dat klanten

binnen komen en zeggen dat ze het jam-

mer vinden dat hij weggaat.Terwijl dit

absoluut niet het geval is! Bijzonder ver-

velend, want hierdoor lopen klanten weg.

Want als je verwacht dat de fietsenmaker

stopt, dan koop je toch geen fiets meer in

je eigen wijk, omdat je dan niet weet hoe

het zit met garantie en dergelijke?

Kortom, een vervelende situatie voor de

middenstand, die er juist zo bij gebaat is

dat Bargeressers in hun eigen wijk bood-

schappen doen.

Het had ons goed geleken als projectont-

wikkelaar Doornbos met een reactie in

Wijknieuws had gestaan.We hadden ge-

hoopt dat hij de gemoederen kon beda-

ren, maar helaas konden we hem niet op

tijd te spreken krijgen. Desalnietemin

hopen we met dit bericht iets van de

geruchten te kunnen ontkrachten. MZ

W I N K E L C E N T RU M BA R G E R E S

Vorige maand meldden we dat concentratie van het winkelcentrum aan één

kant van het kanaal definitief van de baan is.

“Mijn naam is Marga Vonk en ik ben 56

jaar. Ik ben in dienst van stichting

Buurtsupport en ben op dit moment 3

dagen ‘uitgeleend’ aan Wijkvereniging

Bargeres om te werken in de Wijkwinkel.

De resterende uren werk ik nog voor het

Veenmuseum te Barger-Compascuum.

Ik heb in het verleden 10 jaar computer-

les gegeven in Emmermeer. Daar woon ik

ook, maar ik zal mij de komende tijd flink

gaan verdiepen in de mooie wijk

Bargeres!”

We zijn blij met de komst van Marga en

wensen haar veel succes! 

Bestuur Wijkvereniging Bargeres

N I E U W G E Z I C H T W I J K W I N K E L

Zoals vorige maand gemeld, hebben we versterking in de Wijkwinkel

gekregen in de persoon van Marga Vonk. Ze stelt zich graag aan u voor.

Aanbod aanvaard

Wijkvereniging Bargeres wil graag wijkbe-

woners de ruimte geven om al hun vra-

gen over dit onderwerp te stellen.

Daarom maken we gebruik van het aan-

bod van B&W.

De toelichting staat gepland op 7 mei, in

kerkelijk centrum ‘de Opgang’, 20.00 uur.

Aanwezig zijn wethouder Arends en

Houwing en directeur van het dierenpark,

Frankwin van Beers.

Heel veel vragen?

We weten allemaal dat de Centrum-

vernieuwing een ingrijpend traject is dat

veel vragen oproept bij de inwoners van

Emmen.Wijkvereniging Bargeres vindt het

daarom belangrijk dat alle wijkbewoners

in staat gesteld worden hun vragen te

stellen.

Ook de bewoners die om wat voor

reden dan ook op 7 mei verhinderd zijn.

Bent u niet in staat om te komen, mail

naar bargeresreageert@gmail.com 

of lever uw vraag in bij de Wijkwinkel of

Het bestuur van de wijkvereniging pro-

beert alle verzamelde vragen onder de

aandacht te brengen. Het antwoord

wordt naderhand naar u teruggekoppeld.

Opkomst?

Natuurlijk hopen we vooral dat u allemaal

komt naar deze informatie-avond, want

dat stelt u in staat om op interactieve

manier contact te hebben met de verte-

genwoordigers van gemeente en dieren-

park.

We hopen u te ontmoeten!

U ITNODIGING TOELICHTING CENTRUMVERNIEUWING

Het college van B&W heeft alle bewonersorganisaties in de gemeente aan-

geboden om een afvaardiging van het college een toelichting te laten geven

in de dorpen/wijken op de plannen rondom de centrumvernieuwing.
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Nieuwe gezichten 

In het wijkteam van april hebben we

Yolanda Brandenburg van Sedna en Karin

Smeekens van Lefier mogen begroeten. In

april is Yolanda Brandenburg in Bargeres

begonnen als nieuwe gebiedsadviseur van

Sedna. Karin Smeekens vervangt tijdelijk

haar collega Karin Koers van Lefier, die

met zwangerschapsverlof is.

Bargeres bespaart

Voor bewoners van zowel huur- als koop-

woningen vond op 14 maart in ‘t Brinken-

hoes de voorlichtingsavond 'Emmen be-

spaart' plaats. Bargeres had hiermee de

Emmense primeur. De organisatoren

Educohof, Domesta en Lefier willen de

mensen in Bargeres meer bewust maken

van hun energiegebruik.Voor persoonlijk

advies over de mogelijkheden tot bespa-

ring op energiekosten bezoekt een ener-

giecoach u thuis.Wilt u ook gratis advies

over bewust energiegebruik dan kunt u

een afspraak maken met één van de ener-

giecoaches.Als u een koopwoning heeft

of een woning huurt bij Lefier, belt u

685300.Als u een woning huurt bij

Domesta, belt u 570100.

Energiebesparing woningen Lefier

Bij verschillende woningen met een laag

energielabel in de wijk Bargeres heeft

Lefier de afgelopen jaren energiebespa-

rende maatregelen getroffen. Zo is bij-

voorbeeld enkelglas vervangen door iso-

latieglas en zijn isolerende maatregelen

aan dak, vloer en buitengevels uitgevoerd.

De werkzaamheden kunnen per woning

verschillen. Het energiezuiniger maken

van de woning verhoogt niet alleen het

comfort, maar bespaart ook energiekos-

ten en is dus goed voor het milieu. Eind

april start Lefier met 24 woningen aan de

Zuidlaarderbrink.Alle bewoners van deze

woningen hebben ingestemd met de

energiebesparende maatregelen. Lefier

betaalt 70% van de kosten en 30% wordt

doorberekend in de huur.

Bloemkoolwijk Bargeres

In het Wijknieuws van september 2011

vertelden we u over het onderzoek van

SEV (Stuurgroep Experimentele

Volkshuisvesting) naar zogenaamde

bloemkoolwijken. Bargeres is één van de

bloemkoolwijken die deelnamen aan het

SEV-onderzoek. Het onderzoek is afge-

rond en heeft geresulteerd in het rapport

'Bloemkoolwijken toekomstbestendig

maken'. Hierin staat dat de bloemkoolwij-

ken door wijkvernieuwing een positieve

ontwikkeling hebben doorgemaakt wat

betreft leefbaarheid en veiligheid. Ook

bewoners zien dat er wordt gewerkt aan

hun wijk. Meer informatie vindt u op

bloemkool.ritense.com of op de website

van Emmen Revisited, emmenrevisited.nl.

Jongerenactiviteiten veilig

Het wijkteam vindt het belangrijk dat jon-

gerenactiviteiten in Bargeres voortgang

kunnen hebben. Helaas beschikt Bargeres

niet meer over dezelfde middelen als in

voorgaande jaren. Het wijkteam heeft

samen met Sedna en andere partijen

gekeken hoe de kosten naar beneden

kunnen en waar aanvullende financiering

gevonden kan worden. De wijkvereniging,

het wijkteam, de Brede School en de

basisscholen dragen nu bij aan jongeren

activiteiten, hetzij als overbrugging, hetzij

structureel. Daarnaast is een beroep

gedaan op de gemeente. Dit betekent dat

dit seizoen Brainart voor groep 8 van de

vier basisscholen doorgaat. Hetzelfde

geldt voor rap & dans en diverse inciden-

tele sport & cultuur activiteiten.

Andere aanpak winkelcentrum

In april heeft Nanno Lambooij ook

het wijkteam bijgepraat over de voort-

gang van de ontwikkeling van het winkel-

centrum. In het vorige Wijknieuws heeft u

kunnen lezen dat het winkelcentrum niet

aan één kant geconcentreerd gaat wor-

den.Als gevolg daarvan komt aan de

Alerderbink kant geen uitbreiding met

een supermarkt tussen het huidige

winkelcentrum en de Kardinaal Alfrink-

school. Daarom beraadt Domesta zich op

dit moment over de bouw van apparte-

menten op deze plek, die oorspronkelijk

boven een nieuwe supermarkt gepland

waren.

Om mee te denken over de herinrichting

van het gebied wordt er een klankbord-

groep van bewoners opgericht. De vier

bewoners die zich eerder hebben gemeld,

worden benaderd.Van de Wijkvereniging

nemen Mariska Huizing, Marlies Zeeman

deel, met Stéphanie van der Gaag als

vaste invaller. De klankbordgroep zal

begin mei starten.

WMO consulenten te gast

In het wijkteam van april zijn de gemeen-

telijke WMO consulenten Thea Kroezen

en Jan-Cor van de Greef aangeschoven. In

de WMO en AWBZ regelingen staan veel

veranderingen op stapel.Yolanda Branden-

burg gaat samen met hen kijken hoe we

de onderwerpen van het sociale onder-

deel van het wijkprogramma Bargeres

beter op elkaar kunnen afstemmen.

Tenslotte

Heeft u vragen of suggesties voor het

wijkteam? Heeft u ideeën over projecten

of activiteiten in Bargeres? Wilt u hier

graag met andere bewoners en betrokke-

nen over praten? Laat het ons weten!

Leden wijkteam

Ali Zingstra, Emmen Revisited, 652211

Marlies Zeeman,Wijkvereniging, 648411

Wies Goudriaan,Wijkvereniging, 648411

Johan Ottens, Sedna, 632324

Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324 

Jo Wubbels, Domesta, 570100

Karin Smeekens, Lefier, 697841

Het wijkteam komt elke maand bij elkaar.We praten elkaar bij over 

de voortgang van projecten en waar nodig ondernemen we actie.We 

stimuleren elkaar en kijken of er nieuwe onderwerpen opgepakt moe-

ten worden. Het wijkprogramma 2009-2014 is daarbij ons spoorboekje.



4

In de afgelopen maanden is Boni Emmen

bezocht door juryleden van diverse leve-

ranciers. Nadat de uitslagen binnen waren

gekomen, was te zien dat het team van

Boni Emmen er goed voor stond: vanaf

het begin stonden we in de top 5 en later

bleek zelfs dat de uitslagen zo gunstig

waren, dat we zelfs vanaf de tweede

ronde op plaats één terecht kwamen. Dit

hebben we vol weten te houden.

Boni Emmen is uitgeroepen tot de BESTE

Boni van NEDERLAND.Verder zijn ze

tweede geworden als

het gaat om klant-

vriendelijkheid. En

onze versafdeling is

derde geworden.

Het team van Boni

heeft dus een uitste-

kende prestatie neer-

gezet door toch 37

filialen achter ons

hebben te laten.

Team Boni Bargeres 

Ook eens een gezellige workshop bij het

SKW volgen? Bij voldoende deelname

hebben  wij het volgende aanbod:

Memo bord maken

Leeftijd: vanaf 12 jaar

Kosten 4,00 inclusief materiaal.

Zeepboeket maken

Leeftijd: vanaf 12 jaar        

Kosten: 8,00 inclusief

materiaal.

Kransen maken

Leeftijd: vanaf 12

jaar.

Kosten 3,00 inclu-

sief materiaal.

Nagels pimpen

Leeftijd: vanaf 12 jaar

Kosten 2,50 inclusief

materiaal

Je mag 10 nep nagels pim-

pen, met verschillende

kleuren nagellak,stras-

steentjes en glitters.

Ook eens gezellig meedoen? Geef je snel

op bij skw-bargeres@live.nl, want vol is

vol! Bellen kan ook 615845.

Locatie : SKW Bargeres, Brinkenhoes

Vriendelijke groet,

Team SKW Bargeres

SKW BA R G E R E S

Ook eens een gezellige Workshop

volgen? Maak je keuze uit ons aan-

bod!

Let op: helaas voor de kinderen uit

Bargeres, dit jaar is er geen spel-

drie-daagse.Alle overige activitei-

ten gaan gewoon door.

Het is meer dan 20 jaar geleden dat

Modevakschool TIEPO gestart is in

Emmen met de opleiding tot coupeuse/

coupeuselerares en naailes voor het

maken van eigen gemaakte kleding onder

leiding van

Tietie van der

Pol-Boomsma.

Ook kan men

terecht voor

het patroonte-

kenen en/of

laten maken

van bruidskleding.

Tevens is een Inloop Naai

Café gestart. Op dinsdag-

morgen en woensdagmiddag

kunt u tegen een kleine vergoeding per

halfuur gebruik maken van de aanwezige

naaimachines voor naai- en herstelwerk.

Op gezette tijden zijn er workshops, bijv.

omgaan met lock-machines, tassen, naam-

slingers, of poppenkleren maken. Zo was

de workshop ‘tassen maken’ op 14 april

een succes.

Neem contact op met Tietie van der Pol

als u ook belangstelling heeft voor de

opleiding/naailes of voor het naaicafe.

Winkelcentrum Bargeres

Alerderbrink 28, 7812 RV  Emmen

Tel. 659902

Mail: tiepo35@hotmail.com

www.modevakschooltiepo.nl

VE R H U I S B E R I C H T MO D E VA K S C H O O L T I E P O

Vanaf 9 januari 2012 is Modevakschool Tiepo gevestigd in het win-

kelcentrum van Bargeres,Alerderbrink 28 (boven de Chinees).

De Naoberschapsbank organiseert sinds

jaar en dag computer- en internetcursus-

sen voor bewoners, maar deze zijn niet

alleen gericht op Pc en internet, maar

dienen vooral ook om elkaar te leren

kennen en kennis te delen. Zo is er een

breiclubje ontstaan doordat verschillende

cursisten deze hobby hadden. De dames

mailen nu patronen aan elkaar door en

ontmoeten elkaar maandelijks.

Er is een redactiegroep die nieuws uit de

wijk ophaalt en dit plaatst op de web/

beeldkrant.

Er zijn iedere woensdagochtend twee stu-

denten aanwezig van het Drenthe College

die het systeembeheer doen, maar ook

bewoners helpen met technische proble-

men van de computer.

Er zijn dagelijks vrijwilligers aanwezig die

u kunnen helpen met internet en email

en kennis kunnen overdragen.

En tenslotte is er is iedere dag iemand

aanwezig van de Wijkwinkel.

Is het u toch nog niet helemaal duidelijk

of u met uw vraag ook in de Naober-

schapsbank terecht kan, neem dan con-

tact op via 610213, info@naoberschaps-

bank.nl. Locatie:Alerderbrink 12.

Buren voor Bu-

ren is op zoek

naar een bewo-

ner die handig is met de computer, wat

tijd over heeft en het ziet zitten om

andere bewoners te helpen met internet

en email. Heeft u belangstelling, bel dan

Buren voor Buren, tel: 610213.

DE NAOBERSCHAPSBANK..
meer dan alleen maar computeren 

en internet!

BO N I BA R G E R E S L A N D E L I J K D E B E S T E !
Boni Supermarkten bestaat dit jaar 40 jaar en dit is mid-

dels een groot feest gevierd in Nieuwegein.



Straatbreien, wildbreien, graffity

knitting, hoe je het ook wilt

noemen, is het vrolijk maken van

de openbare ruimte met brei-

werk.

Breien, de ‘oude garde’ kan dat

met de ogen dicht, terwijl de

jeugd van tegenwoordig niet

weet hoe je twee breinaalden

moet hanteren. De keuze om

deze activiteit in samenwerking

met Holtingerhof te doen, leek

dan ook de moeite van het pro-

beren waard.

Vier meisjes gaven zich op. Eerst  moes-

ten ze leren breien, maar met behulp van

de ‘oma’s’ uit Holtingerhof, ging dat

prima. Drie weken is er een uurtje kram-

pachtig en fanatiek gebreid. De vierde

keer werden de breisels buiten bij Hol-

tingerhof bevestigd, met een kleurig resul-

taat. Natuurlijk lieten we onze ‘handteke-

ning’ achter: een kaartje aan een paal.

Het straatbreien in Holtingerhof was ze-

ker voor een herhaling vatbaar, dus dit

najaar komt het weer op de activiteiten-

ladder!

MZ
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Voor dit project hebben Educohof en de

wooncorporaties een aantal medewer-

kers opgeleid tot energiecoach. De ener-

giecoach gaat op verzoek bij bewoners

van de wijk Bargeres langs om hen aan de

hand van hun woonsituatie concrete tips

en advies te geven over het energiever-

bruik.

Inmiddels hebben 30 mensen zich aange-

meld voor een gesprek of voor meer

informatie. Er zijn al diverse gesprekken

gevoerd. Zowel met mensen die in een

huur- als in een koopwoning wonen.Van

elk gesprek wordt een kort verslag

gemaakt zodat we daar van kunnen leren.

Wij krijgen veel verschillende vragen.

Even een paar voorbeelden:

- Kunnen LED-lampen ook gebruikt wor-

den voor dimmerinstallaties?

- Weet u of Essent het voornemen heeft 

om de stroomtarieven voor dal- en pie-

kuren gelijk te trekken?

- Heeft u voor mij een goed contact die 

mijn spouwmuurisolatie kan controle-

ren?

- Hoe gaat de toekenning van energiela-

bels erin de toekomst uitzien?

- Is het al interessant om zonnepanelen 

aan te schaffen?

Daarnaast is er een aantal woningen

bezocht waar mensen al heel ver waren

met energiezuinige maatregelen, maar

nieuwsgierig waren of er misschien toch

nog iets meer te doen was.

Op dit moment ronden we eerst de tele-

foontjes en de gesprekken af die we nog

in de planning hebben staan. Met die

bevindingen wordt bepaald hoe we het

project 'Emmen bespaart' verder vormge-

ven.Wij houden u via Wijknieuws op de

hoogte.

Namens Domesta, Lefier

ZuidoostDrenthe en Educohof,

Harriët Hof

EM M E N B E S PA A RT I N BA R G E R E S

In Bargeres zijn we gestart met het project 'Emmen bespaart'. Een project

opgezet om inwoners van Emmen bewuster te maken van het energiever-

bruik en wegwijs maken in de mogelijkheden van energiebesparing.

"Plezier hebben staat voorop!"

Aan de Ekselerbrink woont Henry. Hij is

één van de 3300 cliënten van Promens

Care. Henry woont in een appartement

van de beschermende woonvorm de

Ekselerbrink.

Bij twee locaties Beschermd Wonen in

Emmen, de Ekselerbrink en het Uilenveld,

zijn ze in 2011 voorzichtig gestart met

een avondje voetballen voor GGZ cliën-

ten uit de regio Zuidoost. In het kader

van het promoten van een gezonde leef-

stijl was dit een mooi initiatief. In eerste

instantie moesten de twee enthousiaste

medewerkers het met drie à vier fanatie-

ke cliënten doen, waarvan Henry er één

was. Er werd getraind in een klein gym-

zaaltje aan de Rolderbrink. Inmiddels is de

groep uitgegroeid tot een volwaardig elf-

tal, zijn ze verkast naar sporthal aan de

Calthornerbrink , trainen ze twee keer in

de week en doen ze mee aan voetbal-

toernooien.

Henry: "Het sporten is een mooie aflei-

ding voor mij. Ik vind het belangrijk om

actief  bezig te zijn, zodat ik niet terug val

in oude gewoonten. En wat de wedstrij-

den betreft; winnen is leuk, maar het gaat

ons vooral om het plezier dat we samen

hebben!"

PRO M E N S CA R E I N BA R G E R E S

Promens Care biedt ook in onze wijk ondersteuning aan mensen met een

verstandelijke en/of psychiatrische beperking en aan mensen die gebruik

maken van de maatschappelijke opvang.

BA R G E R E S O P G E F L E U RT M E T S T R A AT B R E I E N

In het kader van Brede School Emmen hebben vier basisschoolmeiden in de leeftijd van

10-12 jaar een klein stukje Bargeres ‘gepimpt’ met vrolijk breiwerk.



Uitstapje Emsflower

Voor het uitstapje naar één van de groot-

ste  overdekte bloementuinen in Europa,

n.l. Emsflower in Duitsland op dinsdag 29

mei a.s. zijn nog enige plaatsen vrij.Wilt U

mee, dan gaarne z.s.m. opgave bij Grietje

Stap, tel: 642486. Prijs €35,- p.p..

Ludieke aktie

Zoals u waarschijnlijk weet organiseert

De Zonnebloem afd. Bargeres-Noord-

barge in onze wijk een ludieke aktie: "Wie

kweekt de hoogste Zonnebloem". Heeft u

nog geen zonnebloempitjes? Deze kunt u

gratis afhalen bij het Brinkenhoes en bij

de Naoberschapsbank,Alerderbrink 12.

Doe mee en win een leuke prijs of zelfs

de grote wisselbeker aangeboden door

de winkelliersvereniging!

Zonnebloemloten

Zeer binnenkort kort wordt u weer in

staat gesteld Zonnebloemloten te kopen.

Ieder jaar wordt landelijk deze grootse

verloting gehouden, u steunt de organisa-

tie De Zonnebloem maar ook uw eigen

afdeling. Dus: kopen die loten a.u.b.!

N I E U W S VA N D E ZO N N E B L O E M

Fysiotherapiepraktijk ‘Bargeres’ staat al 30

jaar aan de Balingerbrink 264, naast de

Plus.

Omdat Willem Kuiper op 1 januari 2012

met pensioen is gegaan is de personele

bezetting veranderd. In de praktijk zijn nu

4 fysiotherapeuten werkzaam: Ko Peters,

Ina Klasen, Laura Voorma en sinds 23

januari Marloes Steenbergen.

De praktijk biedt algemene fysiotherapie.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Sportblessures

- Gewrichtsklachten

- Fysiotherapie na operaties

- Fysiotherapie bij chronische aandoe-

ningen

- Bekkenbodemtherapie

- Schoudertherapie volgens Stenvers

- Medical Taping

- Manueeltherapeutische technieken (o.a.

Maitland, Marsman, Mulligan)

- Op korte termijn therapie voor ‘etala-

gebenen’

Over het algemeen vinden de behandelin-

gen plaats in de praktijk, maar behande-

ling aan huis of in de Holtingerhof is (in

overleg) mogelijk.

De praktijk heeft contracten met alle

ziektekostenverzekeraars. Dit betekent

dat iedereen met een aanvullende verze-

kering behandeld kan worden, zonder dat

hieraan kosten verbonden zijn.

Er wordt behandeld op verwijzing van

huisarts of specialist, maar u kunt ook

zonder verwijzing een afspraak maken.

De praktijk is van maandag t/m vrijdag

geopend, met uitzondering van woensdag-

middag.

Voor meer informatie:

www.fysiotherapieemmenbargeres.nl

(0591) 64 84 50

30 J A A R F YS I OT H E R A P I E P R A K T I J K BA R G E R E S

Onlangs werden in de kantine van de

sporthal aan de Calthonerbrink de bekers

uitgereikt aan de jeugd teams van de

Racketeers uit Emmen. Er deden vier

teams mee met de Regio Noord

Competitie, klasse 1 t/m 3, en alle

vier teams vielen in de prijzen:

J1 (Max Rahder, Frank te

Nijenhuis, Mariëlle Uildriks, Britta

Hilgen en Sanne Aalderink) haal-

den brons in de U17.

J2 (Daniël Bosma, Maarten Muter,

Daphne Kingma, Celine Dolphijn

en Emy Vos) haalden goud in U15.

J3 (Jeroen Mennen, Roy Baas,

Hessel van Steensel en Tije van

der Aa) haalden zilver in U15.

J4 (Rick Timmer, Berjan van Wieren,

Dennis Vos, Celine Söllner en Fleur

Veenstra) haalden zilver in U13.

Heeft u activiteiten van uw buurtvereni-

ging /school/buurt/gezin ect.: meldt het

via beeldkrantbargeres@live.nl.

De beeldkrant is te zien bij de ingang van

de Naoberschapsbank. Kijk ook op de

site:bargeres.org/beeldkrantbargeres.

HULDIGING JEUGDIGE BADMINTONTALENTEN
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BE E L K R A N T BA R G E R E S

Telefoon uit eind 1800 - begin 1900

Deze telefoon heeft in plaats van een

draaischijf, een draaiarm. Hieruit valt op

te maken dat het om een toestel gaat uit

de beginperiode van de telefonie. Graham

Bell vond in 1876 de telefoon uit. De

kiesschijf deed rond 1920 zijn intrede.

Bij de allereerste telefoontoestellen draai-

de men aan een slinger aan het toe-

stel, waarna men eerst een telefo-

niste te spreken kreeg.Aan die per-

soon diende men door te geven wie 

men wilde bellen, en de telefoniste bracht 

vervolgens die verbinding tot stand door

op een groot schakelpaneel een kabeltje

aan te sluiten (het ‘doorverbinden’) van

de beller naar degene die hij wil spreken.

Bron:Wikipedia

H I S TO R I S C H E J U W E E LT J E S

De heer Kaspers, verzamelaar van voorwerpen uit 1800-1900, is 

dan wel niet meer woonachtig in Bargeres, maar dit weerhoudt 

ons er niet van enkele mooie oude voorwerpen uit zijn collectie 

in Wijknieuws te plaatsen. Op het moment van de opnames stonden

ze nog gewoon in een rijtjeswoning in de Rolderbrink...

Toestel uit de tijd, dat je nog 

letterlijk doorverbonden werd.



Workshops van

Natuurl i jkBewust
Praktijk voor Natuurgeneeskunde en

Bewustwording - Borgerbrink 100 organi-

seert in de maand mei de volgende work-

shops/informatiebijeenkomsten:

Reiniging van lichaam en geest - het

zuur-basen voedingspatroon 

Op donderdag 3 mei, 19:30-21:00 uur en

dinsdag 8 mei, 14:00-15:30 uur.

Toe aan een voorjaarskuurtje? Informa-

tieavond over het zgn. 'zuurbasen' voe-

dingspatroon. Wat zijn zuren en basen en

waarom is het zo belangrijk om onze dar-

men af en toe te reinigen en tot rust te

laten komen? Wat kun je verwachten en

wanneer vraag je begeleiding van een

natuurgeneeskundig therapeut? Ziekte of

medicijngebruik hoeft geen belemmering

te zijn om te reinigen.

Activeer het licht in je zelf, activeer

je zelfgenezend vermogen

Op dinsdag 22 mei, 14:00-15:30 uur.

Hoe kun je je zelfgenezend vermogen

positief beïnvloeden? Hoe we met onze

intentie 'medicijnen van licht' van binnen-

uit kunnen creëren. Over lichaamsbe-

wustzijn en hoe lichtremedies ons kunnen

helpen in onze bewustzijnsgroei.

Kosten van deze workshops: € 5 incl.

thee/koffie. Graag opgave vooraf: per

email: info@praktijknatuurlijkbewust.nl of

telefonisch: 06-20852259.

Alzheimercafé Emmen
Datum: dinsdag 8 mei

Thema: ‘Ook het verpleeghuis kan een

Thuis zijn.’

Gastspreker is Piet de Kroon, directeur

van de Bleerinck.

Het Alzheimercafé is er voor iedereen die

geconfronteerd wordt of belangstelling

heeft voor Alzheimer en dementie.

De avond wordt gehouden in het restau-

rant van Verpleeghuis de Bleerinck,

Spehornerbrink 1.

De toegang is gratis, net als de thee en

koffie. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang

19.30 uur. Bezoekers hoeven zich niet van

te voren aan te melden.

Meer informatie: Elly Pestman tel. 633712,

Henny Uitenbogaart tel. 521316

Open dag Holt ingerhof
Kom kijken in het hart van de zorg

en welzijn

Op zaterdag 12 mei is de dag van de

zorg. Deze dag wil Holtingerhof niet

ongemerkt voorbij laten gaan, want ieder-

een is van harte welkom om eens een

kijkje te komen nemen in het woonzorg-

centrum aan de Holtingerbrink.

Er zullen meerdere kraampjes zijn die

door externe bedrijven en interne werk-

groepen zoals klant-relatiebeheer en

dienst behandeling (fysio, diëtiste enz.)

worden bezet. Hier kunt u terecht voor

informatie maar ook voor bepaalde

demonstraties. In de Brink worden activi-

teiten georganiseerd voor zowel jong en

oud, waaronder een verlotingsboom,

handwerkgroepen, bloemenverkoop,

snacks verkoop enz.Voor de kinderen is

er een springkussen aanwezig.Als klap op

de vuurpijl zijn alle activiteiten onder het

genot van de muziek van DJ Frank.

De open dag is van 11 - 16.00 uur.

De koffie/ thee en ranja staat voor u

klaar!!

Woonzorgcentrum Holtingerhof,

Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen

Domesta Doe Dag
Donderdag 31 mei organiseert wooncor-

poratie Domesta een Doe Dag. Zoveel

mogelijk medewerkers gaan in het gebied

van Domesta vier klussen doen.

Eén daarvan wordt uitgevoerd bij verzor-

gingshuis Holtingerhof. Een terras wordt

opnieuw bestraat en ingericht; een terras

voor dementerende bewoners wordt

afgeschermd zodat deze bewoners niet

kunnen weglopen. Daarnaast wordt de

jeu-de- boule-baan schoon gemaakt en

ontdaan van mos zodat het weer opge-

frist wordt.

Share in De Bron
Gospelgroep Share treedt op in Bapt-

istengemeente De Bron, tijdens de kerk-

dienst van 13 mei. Predikant is ds.T. de

Graaf uit Doorn.

Baptistengemeente De Bron (Hesselter-

brink 2) houdt elke zondag dienst van

9.30 tot ca 10.45 uur. Tijdens de dienst is

er zondagsschool voor kinderen vanaf 4

jaar en opvang in de creche voor 0-4 jr.

Meer info op: www.debronemmen.nl en

www.share-the-gospel.nl.
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Voor een schoonheidsbehandeling of

massage kunt u sinds 1 januari jl. ook in

het Gezondheidscentrum De Oranjerie

terecht. Shirley de Nies biedt met haar

Beauty & Wellness-praktijk een breed

aanbod aan massages en schoonheidsbe-

handelingen.

“Steeds vaker realiseert men zich dat dat

lichamelijke klachten voorkomen kunnen

worden met een massagebehandeling.

Door goed en op tijd te luisteren naar

het lichaam kan men ernstige klachten

vóór zijn of verergering voorkomen. Dit

geldt niet

alleen

voor licha-

melijke

overbelas-

ting maar 

juist ook voor stress.Veel lichamelijke

klachten, zoals hoofdpijn en een pijnlijke

rug, zijn vaak uitingen van stress. Deze

klachten beïnvloeden de houding waar-

door men in een vicieuze cirkel terecht

komt van spanning in het lichaam waar-

door men zich niet prettig voelt.”

Corpusana biedt behalve vele soorten

massages ook een breed aanbod aan

schoonheidsbehandelingen, zoals gezichts-

reiniging, epileren, harsen en het verwijde-

ren van huidonzuiverheden.Voor proble-

men met de huid kan men ook terecht

voor advies en behandeling.

“Ook zonder problemen doet u uzelf een

plezier met een regelmatige behandeling.

Als u zich goed verzorgd voelt, verbetert

uw houding en voelt u zich niet alleen

lichamelijk prettiger, maar straalt u dit

ook uit. Kortom, lichaam en geest hebben

grote invloed op elkaar. Mijn voldoening

haal ik dan ook uit het feit dat ik mensen

kan helpen zich beter te voelen!”

Graag tot ziens bij Corpusana!

Shirley de Nies

Mantingerbrink 146 F, 7812 MH  Emmen

06- 25 414 373

www.corpusana.nl, info@corpusana.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 wijkverenigingmarlies@gmail.com.

ONDERNEMERS IN DE WIJK

Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze

wijk levendig en economisch gezond.

Tegen inlevering van dit artikel ont-

vangt u op de behandelingen 50%

korting in de maanden mei en juni

2012. Misschien ook een leuk idee

voor Moederdag of Vaderdag? Meer

informatie over de verschillende

behandelingen, zie: www.corpusana.nl A
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Verhinderd? 

Mail uw vraag naar 

bargeresreageert@gmail.com


