
Red de eiken
In de vorige Wijknieuws was er e.e.a.
te lezen over de actie rondom het
behoud van de 6 eiken op de dijk. We
praten u graag even weer bij.

Pas toen de werkzaamheden in het
openbare gebied begonnen, werd
duidelijk dat er een aantal monumen-
tale eiken aan het Oranjekanaal
moest wijken. ‘Terwijl in de nieuwsbrief
van november 2008 duidelijk te lezen
stond dat de eiken op de dijken
natuurlijk zouden blijven staan’. Aldus
Bea Vos van de actiegroep ‘Red de
eiken’, die haar visie geeft op de ont-
wikkelingen. “Op de inloopdag in
maart 2008 in de Bron, stond ook ner-
gens te lezen dat er eiken zouden
moeten sneuvelen. Op de tekeningen
die daarna in de Wijkwinkel te zien
waren, was dat evenmin aangege-
ven. Daarom hebben we die handte-
keningenactie gehouden die zo’n 350
steunbetuigingen heeft opgeleverd,
waarvoor onze dank.”

De uitkomst van de actie komt goed
overeen met de uitslag van de enque-
te ‘Ons groene hart klopt’ (herfst 2007)
waarin 68% van de respondenten aan-
geeft tegen kap van de eiken te zijn.
Maar de gemeente heeft in haar wijs-

heid anders beslist. Die rechte zichtlij-
nen zouden de sociale veiligheid en
de verkeersveiligheid juist ten goede
komen. Nu zijn bij de Wijkwinkel nooit
klachten binnengekomen over de
vlonders en de bruggen als zouden
die sociaal onveilig zijn. Maar wel over
de verloederde staat waarin ze ver-
keerden. De oude situatie bij de brug
was juist heel veilig, want de snelheid
was daar door die bochten geredu-
ceerd tot bijna nul. En nu? Het nieuwe
pad wordt een rechte streep wat de
snelheid van sommige verkeersdeelne-
mers zal doen toenemen. Toezicht van
de politie? Die heeft andere prioritei-
ten. De tijd zal uitwijzen wat de gevol-
gen zijn van deze ingreep...
AB

Aanpassing groenzone
De plannen voor het groen en de
voorzieningen in de groenzone zijn zo-
ver klaar dat de gemeene hier binnen-
kort mee naar buiten komt.  Dit zal ge-
beuren d.m.v. een huis-aan-huis brief
waarin ook een verwijzing naar een
website komt. Via die site kunnen de
tekeningen in detail bekeken worden.
Voor mensen die nog niet over inter-
net beschikken, worden de tekenin-
gen in de Wijkwinkel opgehangen, zo-
dat ze daar een kijkje kunnen nemen.

Rumoer rond AHOED
Net in de periode dat de scholen
weer begonnen waren, lagen alle
fietspaden in de groenzone eruit. Ook
hierover is uitgebreid geschreven in
het vorige Wijknieuws. Mede n.a.v. dat
artikel, werd contact met mij gezocht
door mevr. van Staveren uit de
Ruinerbrink.
Ze wilde haar zorg omtrent de onveili-
ge situatie rondom AHOED (Apotheek
Huisarts Onder Eén Dak) delen met de
Wijkvereniging en weten of wij hierin
iets konden betekenen. Goeie vraag
natuurlijk! Het maakt even weer helder
wat het bestaansrecht van de
Wijkvereniging is! We zijn er voor de
bewoners en willen van harte mee-
denken, maar zullen niet zelf actie op
touw zetten; ze hooguit helpen facilite-
ren. Mevr. van Staveren zag het niet
zitten om een enquête op wijkniveau
te gaan uitzetten (zoal de actiegroep
‘Red eiken had gedaan’), dus als
Wijkvereniging zijn we voor haar vooral
klankbord geweest.

De feiten op een rij m.b.t. de situatie in
de Mantingerbrink: veel verkeer van
zwaar materieel van en naar AHOED,
wat daar moet lossen, beton storten,
grondverzet plegen e.d. op een smal
stuk straatweg. Tegelijkertijd is deze
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Voorwoord
De vernieuwingen in Wijknieuws
Bargeres zijn leuk ontvangen, dank
aan ieder die gereageerd heeft! Dat
dit krantje nu ook te verkrijgen is bij de
beide supermarkten, is ook een schot
in de roos gebleken. 

Weegschaal

We proberen steeds een leeswaardige
wijkkrant te maken. Enerzijds stimuleren
we daarbij eigen bijdragen van bewo-
ners in de wijk. Anderzijds voelen we

ons wel genoodzaakt kritisch te kijken
naar de nieuwswaarde van en de
doelgroep voor ingezonden stukken in
combinatie met de beschikbare ruim-
te. Conclusie: de redactie blijft ten
allen tijde het recht behouden inzen-
dingen in te korten of niet te plaatsen.

Foto-collage

In de vorige editie hebben we de
oproep geplaatst om foto’s in te zen-
den van de werkzaamheden rond de
groenstroken. Er is al een leuke verza-

meling binnengekomen, waarvoor
dank! Op het moment dat alle werk-
zaamheden zijn afgerond, zal er een
fotocollage geplaatst worden in deze
krant. Daarom hierbij de herhaling van
de oproep om foto’s in te sturen! Dat
kan via wvbargeres@hetnet.nl.
We zijn m.n. nog op zoek naar foto’s
van alle werkzaamheden rond de
fietspaden en de kap van de eiken...
Blijf vooral foto’s maken en deel ze
met ons!  
MZ
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weg de belangrijkste fietsroute voor
basisschoolkinderen (De Barg) en voor
scholieren die via het fietsbruggetje in
het winkelcentrum, vervolgens via
Mantingerbrink en Brinkenweg hun
weg vervolgen naar de diverse mid-
delbare scholen. De combinatie van
zwaar materieel en veel fietsers zorgde
regelmatig voor onhoudbare situaties,
die gelukkig nog (steeds) niet voor
incidenten hebben gezorgd. Situaties
die mevr. van Staveren gefotogra-
feerd en gefilmd heeft (te zien op You
Tube, ‘onveilige verkeerssituatie
Bargeres’ intypen).
Mevr. van Staveren heeft met veel
mensen die verantwoordelijkheden
hebben bij de werkzaamheden aan
de bel getrokken en de feiten aange-
kaart.
In de eerste plaats wezen de verant-
woordelijken met de vinger naar de
andere partij.
Uiteindelijk heeft de gemeente, als
opdrachtgever, de keuze gemaakt
om de Mantingerbrink niet af te sluiten
en heeft de gemeente daarbij niet
gekeken naar alternatieven.
Bijvoorbeeld om de uitvoerder afspra-
ken te laten maken m.b.t. bepaalde
tijden dat er gelost mag worden. Of

om het bouwterrein rondom AHOED /
Brinkenhoes anders in te richten, zodat
er een plek gecreëerd kon worden
voor vrachtauto’s. Voor toezichthou-
ders bij AHOED was geen geld
beschikbaar.

Het enige concrete resultaat dat wel-
licht op het conto van mevr. van
Staveren geschreven mag worden zijn
een aantal borden op de Brinkenweg
met de waarschuwing aan automobi-
listen dat er vanwege werkzaamhe-
den meer fietsers dan gewoonlijk op
de Brinkenweg fietsen. Verder zijn er
toezichthouders bij de brinkingangen
naar de basisscholen tijdens aanvang
en uitgaan van de scholen.

In Dagblad van het Noorden heeft op
23 september een reportage gestaan
(wilt u dit artikel graag nog lezen,
meldt u dan in de wijkwinkel). Mevr.
van Staveren had de hoop en ver-
wachting dat er veel respons uit de
wijk zou komen en mensen haar op
wat voor manier dan ook, zouden
steunen in haar poging het tij te keren
in de Mantingerbrink en op de
Brinkenweg. Helaas heeft dit niet zo
mogen zijn. Blijkbaar hebben niet

alleen de uitvoerders gedacht
“Zolang er niets gebeurt...”, maar ook
de meeste Bargeressers. Mevr. van
Staveren heeft haar actie inmiddels
grotendeels gestaakt. Ze hoopt wel
dat er voorrang wordt gegeven door
de gemeente aan het opleveren van
de fietspaden door het groene hart
van de Bargeres. Deze fietspaden zijn
voor schoolgaande kinderen namelijk
de veiligste manier om zich door
Bargeres te verplaatsen. 
MZ / MvS
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Burendag  /  BHC
26 september was het burendag. Door
het Oranjefonds en Douwe Egberts
werden landelijk allerlei initiatieven
voor activiteiten op buurtniveau
ondersteund. Ook in onze wijk is deze
dag niet ongemerkt voorbij gegaan.
In de Balingerbrink is door een clubje
enthousiastelingen het initiatief geno-
men iets leuks op poten te zetten. Zo
was in Emmen.nu te lezen dat er
ondermeer een barbecue georgani-
seerd zou worden.

In het winkelcentrum is tijdens de Bu-
rendag zaterdag 26 september jl. de
Burenhulpcentrale officieel geopend.

‘Hier waarn krokettn besteld, voor de

helpdesk’. De medewerker van

Anytime kijkt om zich heen en weet

kennelijk even niet wat hij aan moet

met zijn bestelling, want niemand van

de aanwezigen heeft kroketten

besteld. Zijn optreden is dan ook door-

gestoken kaart en vormt onderdeel

van de act waarmee de helpdesk van

de Burenhulpcentrale op 26 septem-

ber wordt geopend. De gelegenheids-

medewer-

ker van

Anytime

blijkt onze

conferen-

cier Eddy

Zinnemers

te zijn die

het begrip

helpdesk

op zijn manier uitlegt. ‘Een

helpdesk is een tafel waar je

aan geholpen wordt. 

En met het opeten van de

kroketten eten we de

Burenhulpcentrale nieuwe

stijl open’. De leden van de

werkgroep laten zich de kro-

ketten goed smaken. 

Er zijn 60 tot 70 bewoners
geweest die hebben geno-
ten van de lunch. De brood-
jes werden gesponsord door
de Boni. De bordjes en het bestek
kwamen van Woltmeijer. Verder kwa-
men de bloemen van Floreccence. Er
werden ook loempia's uitgedeeld door
China Garden en kroketten door Any-
Time.
Er zijn veel nieuwe aanmeldingen voor
de Burenhulpcentrale binnen geko-
men en er zijn leuke contacten ont-
staan.We mogen terug kijken op een
geslaagde Burendag.

Ontwikkelingen bij BHC

De Burenhulpcentrale wordt vooral
door 55+ers ingeschakeld voor het
doen van boodschappen, het uitlaten
van de hond of voor een klusje in huis.
Tot voor kort kon je er alleen de tele-
foon voor gebruiken. En dat was de
zwakke plek van het systeem. De
oudere telefoons zijn niet geschikt voor
deze service omdat ze niet voldoen
aan de stand van de techniek die er
achter zit. Bovendien willen mensen er
graag een gezicht bij zien. Zo kwam

de werkgroep van de BHC op het
idee er een helpdesk aan te koppelen
die gevestigd is in de Naoberschaps-
bank. Hier staat een medewerker de
mensen te woord die hulp vragen.

Haikie Raterink (Animateur Web in de
Wijk / De Naoberschapsbank) /MZ/AB

De Buren-
hulpcentrale
is geopend 
tijdens de
openings-
uren van de Naoberschapsbank /
Web in de wijk (Alerderbrink 12)
Openingstijden: ma t/m do. 9.00 tot
14.00 uur. 

Telefoonnummer Burenhulpcentrale:
010-7500873 (Gratis)
E-mail: helpdesk@bargeres.org

Of neem een kijkje op de website:
www.bargeres.org/burenhulp



Aanpak f iet-

sendiefs tal
Maar liefst 1 op de 20
fietsbezitters is slachtof-
fer van fietsendiefstal.
Helaas is de gemeente
Emmen hierop geen uitzondering en is
fietsendiefstal ook in Emmen een groot
probleem. De gemeente Emmen, de
Fietsersbond Drenthe, Veiligheidszorg
Drenthe, Emmen Revisited, Politie
Drenthe, wooncorporatie Lefier en
fietshandelaren werken samen om fiet-
sendiefstal aan te pakken.

De graveerbrigade van Veiligheidszorg
Drenthe houdt vanaf eind september
allerlei graveeracties. Op 27 november
is Bargeres aan de beurt. U kunt uw
fiets gratis voorzien van een code bij
de promotiestand, die van 9.30 - 15.00
uur staat opgesteld op het plein bij de
Boni.

In loopavond Rolder-

en Bal ingerbr ink
Vanwege de plannen rondom nieuwe
speeltoestellen en het opwaarderen
van de buurt, was er op 20 oktober
voor zowel de Rolder- als Balingerbrink
door gemeente Emmen een inloop-
avond georganiseerd in de Noaber-
schapsbank.
Ondanks het feit dat de uitnodigingen
laat de deur uit gegaan waren, was
de opkomst goed. In totaal waren
ongeveer 40 personen aanwezig,
waarvan rond de 30 uit de Rolderbrink
en de overige aanwezigen uit de
Balingerbrink.
De tekeningen waarop de veranderin-
gen in kaart gebracht waren, lagen
op tafel en vervolgens werd bespro-
ken wat er in de brinken zal gaan
gebeuren. De meest voorkomende
vraag ging over het verwijderen van
struikgewas en bomen.
De opgenoemde ideeën zijn geno-
teerd en de gemeente kijkt wat daar
meegedaan kan worden. 
In eerste instantlie leek het dat er
onvoldoende budget beschikbaar zou
zijn voor de gewenste speelvoorziening
in de Rolderbrink. Maar nadat er een
aantal aanpassingen in het ontwerp
waren aangebracht, lukte het toch
om overeenstemming te bereiken. 

Openbare prullenbak?
Is er lekkage bij één van de midden-
standers in het winkelcentrum, komt
de dakdekker op het dak. Kijkt om zich
heen en vraagt zich af in welk maan-
landschap ie nu beland is! Blijkt onze
openbare prullenbak te zijn. Die kent u
toch wel, daar bovenop het platte

dak van het winkelcentrum? Als je
gezellig met een cluppie een bier-
tje drinkt en je flesje is leeg, dan
loop je toch niet naar de dichtsbij-
zijnde prullenbak? Nee, dan gooi
je het maar gewoon bovenop het
dak!? Hoezo struisvogel-kop-in-’t-
zand-gedrag? André Veldkamp
van de Boni besloot maar even op
het dak te gaan gewapend met
een vuilniszak. Dat werden er dus
drie, geheel gevuld met flessen en
blikjes. “Heb het maar even op
geruimd. Als het straks goed gaat
waaien, waait het op straat; is het zo'n
bende,” was zijn com-
mentaar.

Schoolvoetbal
‘Lopen!’ Als het fluitsignaal klinkt, zet-
ten de leerlingen van het Palet het op
een lopen en doen oefeningen met
de bal die ze normaal niet voor hun
kiezen krijgen. Het is dan ook geen
gewone gymles, daar op het veld
naast het Palet, het is een voetbalcli-
nic die gegeven wordt door een
echte prof, John de Wolf. Bij de oude-
ren bekend als topspeler bij
Feyenoord, nu trainer van WKE. John is
weinig veranderd. Het haar mag dan
wat korter zijn, z’n five o clock shadow
staat goed bij z’n gebruinde gezicht.
De leerlingen vliegen voor hem. Een
aantal ouders en grootouders heeft
op deze zonnige middag van 20 sep-
tember zelfs een stoeltje meegeno-
men en zit op de eerste rang om zo
vanaf de zijlijn hun kids aan het werk
te zien. 

Deze training is een onderdeel van de
voorbereiding op het schoolvoetbal-

toernooi voor de basisscholen van de
Bargeres en de Rietlanden. Dat het de
school gelukt is John de Wolf te strik-
ken, is een mazzeltje voor de leerlin-
gen van het Palet. Meester Koen van
groep 7 heeft dit eigenhandig voor
elkaar gekregen. Een mooie Pr-stunt! 
Na afloop van de clinic volgen de
fotoshoots en de handtekeningenses-
sie. John commandeert de club op
vakkundige wijze in de houding. Op
zijn teken gaan de handen omhoog
en kan de batterij ouders z’n slag
slaan. Daarna zet John met zichtbaar
plezier z’n signatuur met viltstift op pet-
jes, shirtjes, handen en benen. Enkele
ouders laten deze kans niet voorbij-
gaan en willen ook met John op de
foto. Hij laat het zich geroutineerd wel-
gevallen. Dit soort dingen is nu een-
maal onderdeel van zijn sterstatus. En
of zijn pittige training geholpen heeft?
Wij denken van wel, want het meiden-
team van groep 8 werd kampioen!

Opening

St i l tecentrum
Op 16 oktober is in verpleeghuis de
Bleerinck het stiltecentrum geopend. 
Het stiltecentrum is samen met twee
beginnende kunstenaars van de
Academie Minerva Groningen ontwor-
pen en ingericht. De kunstzinnige uitin-
gen op o.a. de wanden en het zitele-
ment bieden de bezoekers een rustige
omgeving met focuspunten. Indien
men dit wenst kan er muziek gekozen
worden die bij de stemming van de
bezoeker past. Door subsidie van de
gemeente Emmen, stichting Ab
Laane, het fonds Sluyteman van Loo
en Stichting vrienden van De Bleerinck
en in samenwerking met Kunst en
Cultuur Drenthe, werd het mogelijk het
stiltecentrum te realiseren.   

Deze middag was het ook mogelijk
een andere lang gekoesterde wens te
bezichtigen. ´De Schoonheidssalon´ is
uitgebreid met een comfortabele
badkamer met een Whirlpool /
hoog/laagbad. De whirlpool en de
aankleding van de badkamer werden
mogelijk gemaakt door Vrienden van
de Bleerinck.

K O R T  N I E U W SK O R T  N I E U W S
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Sint  Maarten
Ook dit jaar organiseert Winkeliers-
vereniging Bargeres weer een Sint
Maartenoptocht op 11 november.
Vanwege de werkzaamheden aan
het kanaal is de route behoorlijk inge-
kort. Voorheen werd begonnen bij
Super de Boer en geëindigd bij de
apotheek. Maar dit jaar wordt de krui-
sing bij het kanaal vermeden. 
De kinderen moeten zich om 17.00 uur
verzamelen bij de Primera. De stoet zal
dan een klein eindje lopen, want bij
de apotheek zal het einde van de
‘optocht’ zijn. Maar, als de kids weer
met mooie verlichte lampions op de
proppen komen en zich flink laten
horen, dan zit er ook dit jaar vast weer
een lekkere beloning in het verschiet!

Sinterk laas in  de wi jk
Op 21 november zal Sinterklaas op uit-
nodiging van Winkeliersvereniging
Bargeres weer een bezoek brengen
aan onze wijk. Vanaf 13.15 uur is jong
en oud welkom op het plein bij de
Boni om onze kindervriend een warm
onthaal te geven.
Om een klein tipje van de sluier op te
lichten: dit jaar zal Sinterklaas op spec-
taculaire wijze zijn entree maken!
Reden dus om deze datum alvast in
uw agenda te zetten!

Handwerkverkoop
Op woensdagmiddag 25 november is
er weer een handwerkverkoop van
14.00 - 15.30 uur in het Brinkenhoes.

Het is een gezellige groep dames van
55+ die met elkaar iedere woensdag-
middag allerlei handwerkspullen
maakt, onder het genot van een
praatje en een kop koffie. Niets is ver-
plicht, je kunt van alles doen zoals,
breien, haken, borduren, enz.
Er worden weer allerlei borduursels,
sokken, kleden, kaarten, kussens en

nog veel meer te koop aangeboden.

Heeft u misschien ook zin om bij ons te
komen handwerken, kom dan gerust
eens een kijkje nemen.

Graag tot ziens op woensdag 25
november!

Kerstmarkt  B leer inck
Op vrijdag 18 december wordt er een
sfeervolle Kerstmarkt georganiseerd
voor de bewoners, familie, vrienden en
buurtbewoners van verpleeghuis de
Bleerinck.

Er zijn een 30-tal kramen te bezichtigen
met o.a. huis - & tuindecoraties, siera-
den, kaarten etc.
Ook is er aan de inwendige mens
gedacht; oliebollen, glühwein, snert
etc.
Iedereen is van harte welkom op vrij-
dag 18 december van 14.30 tot 20.30
uur aan de Spehornerbrink nr. 1!

Meer informatie: Mariska Soppe
Hoofd activiteitenbegeleiding ver-
pleeghuis De Bleerinck, tel.nr.: 681666

Badminton
Sinds woensdag 28 oktober is het van
20.30 - 22.00 uur weer mogelijk om te
badmintonnen in de vernieuwde gym-
zaal aan de Mantingerbrink. Het team
is nog op zoek naar enkele enthousias-
te leden, zowel dames als heren zijn
van harte welkom!
Er wordt uitsluitend recreatief
gespeeld. Heeft u belangstelling? Bel
dan even met Eugenie (06-21495920)
of Jan (06-21464474).

Badmintonclub Bargeres

Zelfverdedigingslessen
Elke woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
verzorgt de ‘Taikishin
Vereniging’ zelfverdedi-
gings/karate lessen in
het gymlokaal aan de
Mantingebrink.

De lessen zijn voor junioren tot 13 jaar
en geschikt voor jongens én meisjes.
Elke belangstellende kan vrijblijvend
langskomen voor een gratis proefles.

Leden van onze vereniging kunnen
tevens op zaterdagochtend van 10.00
tot 11.00 uur trainen in onze dojo nabij
Emmen-centrum en vice versa.

Taikishin is een uniek zelfverdedigings-
systeem ontwikkeld door Joop Reilman
en zijn zwarteband-assistenten.
Voor meer informatie kunt u kijken op
onze website: www.taikishin.nl, of con-
tact opnemen via de mail : mail@tai-
kishin.nl
Voor telefonisch contact : 
Joop Reilman 06 – 27 00 24 19 
of Peter Vreven 06 – 52 63 53 73.

Speel-o-theek
Elke dinsdag is Speel-o-theek Tsjoek
Tsjoek in het Brinkenhoes van 9.30 -
11.30 uur en van 14.00 - 16.00 uur
geopend (behalve in de basisschool-
vakanties). 
De speel-o-theek is een waar Eldorado
voor je kind(eren)! Elke week kan er
speelgoed geleend worden, waarbij
de kinderen het speelgoed maximaal
drie weken kunnen gebruiken. Elke
keer mag er één stuk speelgoed en
één spel of puzzel meegenomen mag
worden.
Het voordeel van de speelgoeduitleen
is dat kinderen op een goedkope
manier steeds met wat anders kunnen
spelen. Bovendien kun je ontdekken
wat nu echt favoriet is bij je kind. De
kosten van een jaarabonnement zijn
€13,50 voor het eerste kind en €6,75
voor het tweede kind uit één gezin.

Meer info: bel Roely (618365) of Aalke
(641408).
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Agenda kort

Wanneer Tijd  Wat Waar

11 november 17.00 uur Sint Maartenoptocht Primera 
21 november 13.15 uur Sinterklaas in de wijk Plein Boni
25 november 14.00 - 15.30 uur handwerkverkoop het Brinkenhoes
27 november 9.30 - 15.00 uur graveeractie Plein Boni
18 december 14.30 - 20.30 uur kerstmarkt Bleerinck Spehornerbrink 1
iedere dinsdag 9.30 - 11.30 / 14.00 - 16.00 uur speel-o-theek Tsjoek Tsjoek het Brinkenhoes
iedere woensdag 16.00 - 17.00 uur zelfverdedigingslessen Taikishin gymzaal Mantingerbrink
iedere woensdag 20.30 - 22.00 uur badmintonnen gymzaal Mantingerbrink

A C T I V I T E I T E N A G E N D AA C T I V I T E I T E N A G E N D A

dauwtrappen tijdens het trainingskamp


