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Frustratie

Ons bestuurslid Piet, voorzitter van het

Uitvoeringsoverleg, heeft besloten zijn

taken neer te leggen. ‘Grote frustratie

richting gemeente’, onder die noemer

kunnen we zijn besluit plaatsen. En dat is

niet alleen voor hem, voor het bestuur,

maar ook voor de wijk frustrerend. Er

moet veel gebeuren in de wijk, er staan

projecten op stapel rondom de vijvers,

maar... er is geen geld. Dat niet alleen, als

Erkende OverlegPartner zijn we van

mening niet als gelijkwaardig behandeld te

worden door bepaalde mensen op het

gemeentehuis.Alle mooie woorden in

verordeningen ten spijt en ondanks

Emmen Revisited, wat een werkwijze op

basis van gelijkwaardigheid is... Hier is het

laatste woord dus nog niet over gezegd!

Vacature

We hebben dus weer een vacature in het

bestuur! We zoeken iemand met ambitie,

die graag tijd steekt in onze wijk.

Tot op heden is het altijd nog zo geweest

dat de juiste persoon zich op het juiste

tijdstip heeft aangediend, dus vol ‘naïef

enthousiame’ gaan we ervan uit dat dit nu

ook lukt! U kunt meer info krijgen of zich

melden via wijkverenigingmarlies@

gmail.com.

Vervolg burendag Onze actie m.b.t. de

burendag (breng het

leukste van uw buurt

in beeld!), heeft inmid-

dels een inzending opge-

leverd.We gaan door met

deze actie tot en met het einde van dit

jaar, want we zijn op zoek naar positief

nieuws uit de wijk.

Heeft u leuk contact met uw buren of uw

buurtje? Laat het zien! Maak een filmpje,

foto, een collage, tekst, een tekening en

stuur deze in naar info@naoberschaps-

bank.nl of beeldkrantbargeres@live.nl.

Alle inzendingen die binnenkomen, krijgen

een leuke attentie uitgereikt. De inzendin-

gen worden vertoont op de beeldkrant.

Info via wijkverenigingmarlies@gmail.com

Ondernemers gezocht!

Verder zoeken we voor onze rubriek

‘Ondernemer uit de wijk’ weer nieuwe

aanmeldingen! Voorwaarde is actief en

woonachtig in de wijk, inschrijving KvK en

een leuke actie voor bewoners! 
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Wijkwinkel Bargeres

Alerderbrink 12, 648411

wijkwinkelbargeres@gmail.com

Openingstijden:

Ma., di., do.: 9.00 - 12.00 uur

Wo.: ‘loket’ gesloten

Wijkvereniging online:

www.bargeres.org/wvbargeres

Volgende uitgave:

Wijknieuws Bargeres nummer 10/2011 

verschijnt op 1 december.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 15 november bij ons binnen

zijn (brievenbus Naoberschapsbank of

mailen: wijkverenigingmarlies@gmail.com)

Bestuur Wijkvereniging:

Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),

Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penning-

meester),Wies Goudriaan (speelvoorzienin-

gen, mail naar speleninbargeres@live.nl of bel

858562),

Vacant: voorzitter uitvoeringsoverleg

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

TO BE CONTINUED

De Wijkwinkel heeft sinds begin oktober

een eigen balie in de Naoberschapsbank.

De Naoberschapsbank vindt u in de

voormalige Rabobank, tegenover het

oude pand van de apotheek en vlakbij

kapsalon Savaron.

Onze nieuwe medewerkster Ellen

Duursma is aanwezig op maandag, dinsdag

en donderdag van 9.00-14.00 uur.

U kunt haar bereiken via 648411 of via

wijkwinkelbargeres@gmail.com 

(nieuw mailadres!).

Uitnodiging

Na meer dan 12 jaar trouwe dienst 

in de Wijkwinkel Bargeres,

heeft onze medewerkster Sieny Hemme

haar werkzaamheden moeten neerleggen.

~
Graag geven we iedereen die de 

afgelopen jaren met Sieny 

contact heeft gehad de gelegenheid 

om afscheid te nemen.

~
We nodigen u van harte uit dit samen

met ons te doen op vrijdag 4 november

van 15.00-17.00 uur in 't Brinkenhoes.

~
Bestuur Wijkvereniging BargeresAlerderbrink 12, 648411

NIEUW:

wijkwinkelbargeres@gmail.com

DE W I J K W I N K E L I S V E R H U I S D !
We merken dat u nog moet wennen aan de nieuwe locatie van de

Wijkwinkel in de Naoberschapsbank.We helpen u nog even herinneren!



De impact van armoede

Wilma Kuiper van Stichting Clip vertelde

namens de Sociale Alliantie over wat

armoede is en wat de nieuwe wetsvoor-

stellen zoals Wet Werk en Bijstand en de

Wet naar Vermogen inhouden.

Ellen Hogema, coördinator van Solidair

Groningen & Drenthe nam de mensen

mee in de wereld van kinderen die in

armoede opgroeien.Armoede heeft een

groot effect op de gezondheid en de ont-

wikkeling van kinderen.

Armoede in Emmen

Daarna hebben Titia van den Berg, Joop

Einhaus, Harrie Timmerman en Gerrie

Westerdijk over de concrete werkelijk-

heid in Emmen verteld.

In drie werkgroepen zijn naar aanleiding

van de verhalen praktische voorstellen

geformuleerd,

waarmee men

in Emmen aan

de slag kan

gaan. Meer

samenwerking

van organisa-

ties, het

oproepen van

nieuwe

gedachten

over armoede

en zoeken

naar meer financiële middelen kwamen

als aanbevelingen uit de groepen naar

boven.

Toekomstverwachting

Mevr. Ortega sloot de dag af met een

samenvatting van de dag. Zij maakt zich

voor de toekomst vooral zorgen over

chronisch zieke mensen. Het is belangrijk

dat men binnen gezinnen meer voor

elkaar opkomt. Hier kunnen kerken,

gemeenten en bedrijven bij ondersteu-

nen. Kerken moeten veel meer betrokken

worden bij armoedevraagstukken en

samenwerken met andere organisaties.

Het goede van de nieuwe wetgeving is

dat er vanuit de kracht van mensen

gedacht wordt en dat mensen voor een

uitkering ook een maatschappelijke pres-

tatie leveren.

Conclusie

Conclusie van deze dag door medeorga-

nisator Titia van der Berg:

“Het resultaat lijkt vruchtbaar, dus we

kunnen nu gezamenlijk als inwoners van

Emmen deze uitkomsten poten in de

vruchtbare grond van de gemeente

Emmen. Ieder mag dit doen op zijn of

haar manier. En ik weet zeker wanneer

we er goed mee omgaan dat we volgend

jaar goede vruchten kunnen plukken.”

Meer informatie over (de uitkomst van)

deze dag is te verkrijgen bij Titia van der

Berg, meerstede@emmermeer.nl.

Bron o.a.: solidairgroningendrenthe.nl
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Op 7 september jl. is onze collega

Hennie na 21 jaar trouwe dienst

Brinkenhoes  met de VUT gegaan,

wij hebben dit afgesloten met een gezelli-

ge ochtend met collega's en het bestuur.

wij vertrouwen erop dat wij Hennie nog

vaak in het Brinkenhoes zien voor een

kopje koffie.

Medewerkers en bestuur ‘t Brinkenhoes

AR M O E D E DAG 17 O K TO B E R I N DE BRO N

Met een zaal vol mensen heeft de Armoedeconferentie in Emmen plaatsge-

vonden. Naast mensen uit de kerken, maatschappelijke organisaties en de

gemeente, waren ook burgemeester Cees Bijl aanwezig en Tweede Kamer

lid mevr. Ortega aanwezig.

Van de bestuurstafel

Helaas heeft ons bestuurslid Piet van der

Wel medegedeeld dat hij uit het bestuur

treedt met onmiddellijke ingang.Als reden

noemt Piet het teleurstellende gesprek

met wethouder Kuper en Kees Lueks.

Hierover heeft het bestuur in een eerder

Wijknieuws bericht. Er spelen daarnaast

nog enkele zaken richting gemeente, die

hem tot dit besluit heeft doen komen.

Het bestuur betreurt het aftreden van

Piet, maar respecteert zijn besluit. Het

bestuur bezint zich welke stappen te

ondernemen richting de gemeente, om

haar ongenoegen over het optreden van

de gemeente richting haar vrijwilligers

kenbaar te maken.

Kennismaking

Het bestuur heeft een kennismakings -

gesprek gehad met dhr Wolters van het 

OV Consumentenplatform Groningen-

Drenthe. Dhr Wolters geeft aan dat hij de

indruk heeft dat er te weinig communica-

tie tussen de wijkvereniging(en) en het

OV platform is en hoopt dat dit in de

toekomst beter zal gaan.

Budget

We hebben in goed onderling overleg

bepaald waar we het restant van het

gebiedsgebonden budget aan willen beste-

den.We hadden voor het huidige budget

3 jaar de tijd om dit uit te geven. 2011 is

het laatste jaar. We willen voorkomen dat

er geld terugvloeit naar algemene midde-

len. Zodra duidelijk is of besteding ook

werkelijk lukt, melden we in Wijknieuws

waar dit geld wordt ingezet ten gunste

van de wijk.

Johan Schrik

Als wijkbestuur krijgen we vaak vragen

van bewoners over het opknappen van

speeltoestellen, nieuwe speelvoorzienin-

gen of evt. plaatsen van bankjes bij de

speelplaatsen. Maar er zijn regels voor dit

soort zaken en daar moet aan worden

voldaan. Zo wordt er vanuit de gemeente

gekeken hoeveel kinderen er in de brink

zijn, of er ruimte is en natuurlijk niet

onbelangrijk; is er geld voor.

Omdat er veel vragen zijn, gaat de wijk-

vereniging eind januari 2012 een voorlich-

tingsavond organiseren samen met de

gemeente. U kunt dan vragen stellen over

speelvoorzieningen en welke criteria er

gelden voor vernieuwing of opknappen

van speelvoorzieningen. Er zal in de wijk-

krant van januari nog een nadere aankon-

diging komen.

Wies Goudriaan

Coördinator speelvoorzieningen

Wijkbestuur Bargeres
speleninbargeres@live.nl

VA N D E B E S T U U R S TA F E L

Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuurs-

agenda van de Wijkvereniging? De volgende onderwer-

pen kwamen aan de orde.

S P E E LVO O R Z I E N I N G E N

HE N N I E M E T D E VUT



Het wijkteam komt elke maand bij elkaar

om te bespreken hoe het staat met de

verschillende projecten in Bargeres.We

praten elkaar bij en waar nodig onderne-

men we actie.We stimuleren elkaar en

kijken of er nieuwe onderwerpen opge-

pakt moeten worden. Het wijkprogramma

2009-2014 is daarbij ons spoorboekje.

Eens per twee maanden schrijft het wijk-

team een stukje in het wijknieuws om de

bewoners te informeren en te betrekken

bij de ontwikkelingen.

Herontwikkeling winkelcentrum

De gesprekken tussen de betrokken par-

tijen in het winkelcentrum zijn nog in

volle gang.

Naar verwachting zal Nanno Lambooij, de

gemeentelijke projectleider in november

op bezoek komen bij het wijkteam om de

laatste stand van zaken toe te lichten.

In september hebben wij in het wijk-

nieuws een oproep gedaan aan u als

bewoner om in een klankbordgroep mee

te denken over met name de herinrich-

ting van het openbaar gebied rondom het

winkelcentrum. Drie enthousiaste bewo-

ners hebben zich inmiddels aangemeld.

Wij hopen dat er nog meer bewoners

zijn die mee willen denken. Dus grijp uw

kans en meld u aan voor de klankbord-

groep bij één van de wijkteamleden!

Veiligheidsplan 2010-2011

Veilige schoolroutes

In het veiligheidsplan 2011 is geld gere-

serveerd  voor 'veilige schoolroutes'.

Tijdens een bijeenkomst in de wijk werd

destijds een veilige oversteek over de zui-

delijke Brinkenweg genoemd. In septem-

ber hebben de directeuren van de vijf

basisscholen bevestigd, dat de oversteek

over de zuidelijke Brinkenweg nog steeds

het grootste knelpunt is. Ook de provin-

cie heeft financiële middelen beschikbaar

voor de fysieke aanpak van veilige school-

routes. Eind dit jaar moeten deze midde-

len aanbesteed zijn. De verkeerskundige

van de gemeente, Rob Ney, gaat hier

samen met de basisscholen De Brink en

Het Palet mee aan de slag.

Bij veilige schoolroutes gaat het niet

alleen om de fysieke aanpak. Het is ook

belangrijk dat de leerlingen verkeerssitua-

ties goed kunnen inschatten.Alle scholen

kunnen daarom gebruik maken van een

lespakket (lesbrief) 'veilige schoolroutes'.

Deze lesbrief is ontwikkeld voor de leer-

lingen van de groepen vijf tot en hoger

van het basisonderwijs. Het wijkteam

probeert de scholen te stimuleren om de

lesbrief te gebruiken.

Evaluatie kwartet

Het kwartet, bestaande uit Renata

Kuperus (uw aanspreekpunt in de wijk),

Aart IJzerman (wijkagent), Johan Ottens

(opbouwwerker) en Kim Gritter (jonge-

renwerker) draait sinds vorig jaar sep-

tember. Dit experiment loopt tot en met

december 2011.Tijd om eens kritisch te

kijken hoe dit heeft gefunctioneerd. Niet

alleen het functioneren van het kwartet,

maar ook de functie van Renata Kuperus

als een laagdrempelig aanspreekpunt in de

wijk en een snellere doorverwijzing in het

netwerk worden geëvalueerd. Gemeente,

Sedna en politie gaan kijken wat deze bij-

zondere manier van werken heeft opgele-

verd, niet alleen voor Bargeres, maar ook

voor andere wijken en dorpen.Ali

Zingstra en Johan Ottens van het wijk-

team zijn hier nauw bij betrokken.

Inbraak in schuurtjes

Gebleken is dat er in het veiligheidsplan

2011 nog een bedrag van € 10.000 op de

plank ligt om inbraken in bergingen tegen

te gaan.Wij onderzoeken of en zo ja op

welke wijze deze middelen dit jaar nog

effectief in Bargeres besteed kunnen wor-

den.

Oproep Buurtfonds

Het wijkteam heeft in september en

oktober geen aanvragen ontvangen voor

het Buurtfonds. Dat is jammer, want er

zijn ongetwijfeld goede ideeën en er zijn

nog middelen beschikbaar! Heeft u een

goed idee voor de wijk? Neem dan con-

tact op met één van de leden van het

wijkteam voor het indienen van een aan-

vraag. U kunt een aanvraagformulier

downloaden via de site www.emmenrevi-

sited.nl. U kunt ook een formulier opha-

len bij de Wijkwinkel aan de Alerderbrink

12 (in de Naoberschapsbank) of bij het

kantoor van Sedna aan de Balingerbrink.

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

Johan Ottens, Sedna, 632324

Jo Wubbels, Domesta, 570100

Karin Koers, Lefier, 697841
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Tel: 06-31762440

Mail: renata.bargeres@gmail.com
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Het nieuwe onderkomen staat aan de

Slenerbrink tegenover voormalig station

Bargeres.Vele vrijwilligers en enkele be-

drijven zijn behulpzaam geweest bij het

opknappen van het gebouw, dat eigendom

is van de Titus Brandsmaparochie in

Emmen.

Na een korte toespraak trekt dhr.

Sleeking, samen met de voorzitter Hans

Kramer, het doek

van het naambord

op het gebouw

weg. Dan volgt een

rit op een duo-fiets

met het nieuwe

bestuurslid Klaas

Jongstra, waarna de

opening van het

Rode Kruis gebouw

een feit is.

Hierna krijgen de bezoekers de gelegen-

heid het gebouw te bezichtigen. Op de

begane grond is de benedenzaal voor o.a.

vergaderingen. Hier bevindt zich ook een

keuken, een invalidentoilet en een hobby-

ruimte.Verder is er een traplift, geschikt

voor rolstoelen, naar de bovenverdieping.

Daar zijn leslokalen voor EHBO-cursus-

sen en Herhalingscursussen voor de

Noodhulp Nationaal.

Zo krijgt ieder een indruk van de activi-

teiten van het Rode Kruis in Emmen.

Onder het genot van wat hapjes en drin-

ken is er gelegenheid tot contact met

elkaar. De Sociale Hulp verkoopt de arti-

kelen die door deelnemers op de soos

gemaakt zijn. De opbrengst wordt

gebruikt voor de activiteiten van afdeling

Emmen.

Actliviteiten van Afd. Emmen zijn o.m.:

- Het mobieltjesprojekt: hier kunt u van 

jongeren leren hoe uw mobieltje werkt;

- Het Oogpunt: soos voor blinden en 

slechtzienden;

- Huisbezoek: voor mensen die aan huis 

gebonden zijn en graag wat contact wil-

len hebben;

- Toertrip: een dagje uit voor iedereen

die er even uit wil, maar er zelf niet

gemakkelijk meer uit kan;

- Rolstoelduwen: voor bijv. een bezoekje 

aan de dierentuin.

Meer info: www.rodekruisemmen.nl.

Contact: whuismanluiten@gmail.com of

tel. 659444

Bezoekadres: Slenerbrink 272, 7812 HL

Emmen, tel. 619 842

Vrijwilligersvacaturebank:

www.vrijwilligerswerkdrenthe.nl/emmen/

vacaturebank

RODE KRUIS OPENT NIEUW GEBOUW IN BARGERES

Op zaterdag 17 september heeft wethouder Sleeking het nieuwe onderko-

men van het Rode Kruis, afdeling Emmen officieel geopend.

Een interview met een deel van de redac-

tie van deze Beeldkrant.

1. Voor wie het nog niet weet, wat is 

de Beeldkrant Bargeres in 1 zin?

"Nieuws voor iedereen van en voor

Bargeres"

"Huiskamertelevisie voor Bargeres"

2. Wie zijn de mensen achter de

Beeldkrant Bargeres?

Bertus Musters:“Ik woon inmiddels 19

jaar in Bargeres. Mijn motivatie om mee

te doen met de Beeldkrant Bargeres is

om mee te werken aan een positief wijk-

gevoel. Mijn interesse ligt op het vlak van

filmen, ik ben graag met mijn camera op

stap.”

Theresa Mulder:“Ik woon 14 jaar in

Bargeres. Ik doe mee met de Beeldkrant

om mee te helpen de betrokkenheid van

wijkbewoners met onze wijk te vergro-

ten. Ik ben vooral bezig met fotografie,

portretfotografie is mijn ding. Met de

komst van de Beeldkrant is daar nieuws-

fotografie bij gekomen. Ook help ik waar

nodig mee met het schrijven van berich-

ten.”

Coby Broersen:“Ik woon alweer 33 jaar

in Bargeres. Ik doe mee met de

Beeldkrant omdat ik die manier eraan bij

kan dragen dat Bargeressers elkaar beter

leren kennen. Ik vind het leuk om teksten

te schrijven en te redigeren.”

Overige redactieleden zijn Anneke Schrik

en Marianne Valke. Zij waren op het

moment van het gesprek helaas afwezig.

3. Hoe komen jullie aan Bargeres-

nieuws?

We krijgen berichten toegestuurd via

beeldkrantbargeres@live.nl.

En verder wat je zo hoort in je omgeving,

gebruik maken van je netwerk.

4. Wat zijn jullie plannen met de

Beeldkrant?

We willen werken aan een grotere

naamsbekendheid, want we merken dat

nog lang niet iedereen de Beeldkrant

weet te vinden.We gaan visitekaartjes uit-

delen met ons mailadres erop.We willen

een sticker met logo boven de Beeldkrant

plaatsen, zodat het beter opvalt.Verder

worden de mogelijkheden van de

Beeldkrant binnenkort uitgebreid. Er

komen namelijk geluidsboxen en de

mogelijkheid om filmpjes te draaien

wordt aan het systeem toegevoegd.

Ook gaat er weer een mailing de deur uit

naar alle verenigingen en scholen, met het

verzoek nieuwsberichten door te geven

aan de Beeldkrant.We zouden het fijn

vinden als bijvoorbeeld scholen ons opne-

men in hun 'systeem'.

Verder gaan we ervoor zorgen dat we

vaker met een berichtje in Wijknieuws

Bargeres komen te staan.

We kunnen nog extra redactieleden

gebruiken, m.n. mensen die op locatie wil-

len gaan en nieuws op willen 'halen'.

5. Wat willen jullie Bargeressers

tenslotte nog meegeven als het gaat

om de Beeldkrant?

"Laat je zien, laatje horen!" 

“Al het leuke, positieve, lokale nieuws,

breng dat bij ons binnen! Jubilea, leuke of

rare hobby's, maar ook als het gaat om

vraag&aanbod: mail het door!”

Om te onthouden:

beeldkrantbargeres@live.nl!

www.bargeres.org/beeldkrant

BE E L D K R A N T BA R G E R E S

Sinds dit voorjaar is naast de deur van de Naoberschapsbank de Beeldkrant

Bargeres operationeel tijdens openingstijden van de Naoberschapsbank

(maandag-donderdag van 9.00-15.00 uur).

vvoltallige roltallige redactieteamedactieteam

vlnr Bertus, Coby,

Theresa



In de brink is de maximum snelheid 30

km per uur voor auto's, motoren en óók

voor brommers. Dit wordt bij het binnen-

rijden van elke brink duidelijk kenbaar

gemaakt door de zogenaamde 30-km

zoneborden. Helaas blijkt bij controles

dat er toch nogal eens té hard wordt

gereden,

meestal door

'haast' of

door 'sorry,

niet opgelet'! 

Op initiatief van Ten Wolde Onroerend

Goed, zijn onlangs veel containers voor-

zien met 30-km stickers, zodat wij weke-

lijks nog eens éxtra worden gewezen op

de toegestane snelheid en dat is een

goede zaak! Door het aanbrengen van

deze stickers op de containers heeft u

ook nog kans op een aardige prijs, aange-

boden door ondernemers uit de wijk,

leuk toch? 

Veilig Verkeer Nederland kan dit initiatief

waarderen, want verkeersveiligheid

gaat ons állen aan !

VVN, afd. Emmen

De Naoberschapsbank is bij de tijd! Scan

de code met de fotocamera van je mobiel

en je komt op de site van de Beeldkrant.
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De bewoners van het hofje met de num-

mers 2-44 gaan zo leuk met elkaar om,

dat er 15 jaar geleden vanuit een buurt-

feest een heuse buurtvereniging is ont-

staan. De aanwezigheid van een buurtver-

eniging is duidelijk zichtbaar in het hofje,

vanwege de 'praotkoele'. Dit is een cen-

traal plekje in het hofje, met een zandbak

(afgeschermd met een anti-katten-net),

picknickbanken, plantenbakken en 3

schoolborden.

Dit jaar een jubileumjaar, dus voor de

buurtvereniging en hoog tijd om nader

kennis te maken met een aantal actieve

bewoners.Aan tafel zitten Willem,

Simone, Jan en Janny die graag tijd vrij

maken om over hun buurtje te praten.

Het doel van de buurtvereniging is vol-

gens hen het organiseren van leuke activi-

teiten voor de bewoners, om de saamho-

righeid te vergroten.

Activiteiten die jaarlijks plaatsvinden zijn:

een buurtbarbecue, een fietstocht, kerst-

boom versieren en er attributen voor

maken. Hierbij hoort dan de jaarlijkse

kerstborrel. Ook is er een wandelclubje

actief.

Incidenteel zijn er ook wel eens spontane

activiteiten geweest, zoals Halloween, een

paasbrunch. Dit najaar staat er een work-

shop bloemschikken op stapel.

Tweemaal per jaar heeft men een buurt-

vergadering. De activiteiten die hebben

plaatsgevonden worden besproken, er

wordt afgesproken wie wat gaat doen bij

de komende activiteiten, maar er is ook

oor en oog voor elkaar.

De buurtvereniging heft contributie (25,-

per gezin per jaar), waarvan ook een deel

in een sociaal potje gaat, voor lief en leed.

Het lukt de buurtvereniging zelf de broek

op te houden. De activiteiten zijn low

budget: de bbq wordt door de bewoners

aangekleed met lekkere hapjes en slaatjes.

Verder lukt het gelukkig ook altijd nog

om vrijwilligers te vinden voor het orga-

niseren van de activiteiten. Meestal

nemen twee burenkoppels het voortouw,

de rest sluit dan aan voor hand- en span-

diensten.

Kenmerkend voor de buurtvereniging en

wat het gezelschap aan tafel wil bena-

drukken, is de vrijblijvendheid. Niemand is

verplicht om lid te worden van de buurt-

vereniging en aanwezigheid bij de activi-

teiten is ook niet verplicht.

Nieuwe bewoners worden natuurlijk wel-

kom geheten en zijn vrij om wel of niet

lid te worden.

Wat de buurtvereniging na 15 jaar heeft

opgeleverd, is in ieder geval een stuk

saamhorigheid en betrokkenheid.

Iedereen kent elkaar in dit hofje en dat is

voor het woonplezier toch zeker een

stuk meerwaarde.

Ook in hofje 2-44 rukt de digitale wereld

op en vinden contacten steeds meer via

de mail plaats. Maar de verwachting is

niet dat dit de 'lijfelijke' onderlinge con-

tacten in de weg zal staan.

Wel wil de buurtvereniging digitaal aan de

weg timmeren door via 'bargeres.org' van

de Naoberschapsbank een site van hun

hofje aan te maken.

Natuurlijk komt ook de overlast rondom

de flat aan de Ekselerbrink aan de orde.

De bewoners weten te melden dat er

een handtekeningenactie is gestart, zodat

met een lijst met handtekeningen in beeld

gebracht wordt hoeveel bewoners over-

last ervaren. Zelf merken ze er niet

zoveel van, behalve dat soms een politie-

auto met hoge snelheid richting de flat

rijdt.Wel vinden ze het heel vervelend

dat angst regeert bij groot en klein. En

daar moet natuurlijk wat aan gedaan wor-

den. Daarom zullen de bewoners ook

altijd klachten melden, omdat ze zich rea-

liseren dat het belangrijk is dat men goed

in beeld heeft hoeveel meldingen er bin-

nen komen.

Concluderend stellen de bewoners dat ze

het jammer vinden dat de Ekselerbrink

door de flat een slechte naam krijgt.

Daarom vinden ze het leuk en positief

dat hun buurtvereniging ditmaal in de

spotlights staat en zo mee kan werken

aan een positieve beeldvorming van hun

brink! MZ

BU U RT V E R E N I G I N G EK S E L E R B R I N K

De Buurtvereniging Ekselerbrink is de enige buurtvereniging

die Bargeres rijk is. Een interview met een aantal bewoners.
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Begeleidings Commiss ie

Ouderen
Handwerkverkoop

Op 30 november is er de verkoop van

zelfgemaakte handwerkspullen in het

Brinkenhoes, zoals warme sokken, tafel-

kleden, gezellige portretjes en veel meer

zaken.

Kom eens kijken van 14.00 uur tot 16.00

uur. Denk ook aan Sinterklaas!

De handwerkgroep staat onder leiding

van Irene Wolthuis.

Inspirator gezocht!

De Begeleidings Commissie Ouderen

zoekt voor de vrijdagmorgen van half 10

tot half 12 iemand die de teken/en schil-

derclub in het Brinkenhoes wil begeleiden

en aanwijzingen geven.

De groep komt al meerdere jaren samen

en na het wegvallen van hun begeleider

zijn ze op zoek naar iemand die deze plek

kan innemen.

Info:

Hillie Garst, 619044, hh.garst@hetnet.nl

of Irene Wolthuis, 617610

vwolthuis@home.nl

Modelspoorbeurs in  de

Bleerinck
Op 5 november 2011 zal weer de grote

modelspoorbeurs plaatsvinden in

Verpleegtehuis de Bleerinck.

Dit evenement wil een breed publiek

kennis laten maken met diverse variaties

op het thema Modeltrein.

Kinderen kunnen hun rangeerdiploma

halen, er zijn diverse modelspoorbanen te

bezichtigen en er is LEGO van eBricks.nl

Er rijdt een LEGO-trein en er zijn diverse

onderdelen en complete sets te koop.

Mischien doet u leuke ideetjes op voor

de decembermaand!

U bent van harte welkom tussen 10.00 en

15.00 uur!

Week Chronisch Zieken

5 t /m 12 november
Het startsein voor de Week Chronisch

Zieken 2011 wordt gegeven op 5 novem-

ber in Papendal. In Emmen organiseert

praktijk NatuurlijkBewust aan de Borger-

brink 100 een aantal activiteiten voor

ieder die met een chronische ziekte te

maken heeft, jong en oud. Dat je kunt

samenwerken met ziekte is vaak onder-

belicht en wordt niet genoeg onderkend,

aldus Tineke Kleine Deters, natuurgenees-

kundig therapeut. Bewustwording is een

belangrijk aspect in een ziekte- en gene-

zingsproces. Door te luisteren naar het

lichaam en vooral te voelen, kan men zich

bewust worden van die speciale bood-

schap die de ziekte heeft. Op 8 november

van 9:00 tot 16:00 uur is er een open

informatiedag over manieren om te gaan

samenwerken met ziekte! 7, 9 en 10

november zijn verwendagen om even

gewoon jezelf zijn… in plaats van patiënt.

Voor informatie en opgave voor een ver-

wendag zie de website www.praktijkna-

tuurlijkbewust.nl of telefonisch 06-

20852259.

Week van de mantelzorg

-  Interkerkel i jke v ier ing
Als start van de activiteiten in de week

van de mantelzorg in Emmen vindt op

zondag 6 november om 17.00 uur een

viering plaats in de Opgang aan de

Mantingerbrink 199 in Emmen.

Het thema van de viering is: 'Mantelzorg

is van alle leeftijden'.

Voorganger is ds.Tinus Olthof en het

orgel wordt bespeeld door Geert Jan

Olijslager. Bovendien zal de groep Triplet

Formation uit Emmen muzikale medewer-

king verlenen.

Iedereen, mantelzorger of geen mantel-

zorger, is van harte uitgenodigd deze vie-

ring bij te wonen. Na afloop praten we

even na bij een kopje koffie.

Baptistengemeente ‘De

Bron’  25 jaar 
In het weekeinde van 11 t/m 13 novem-

ber bestaat Baptistengemeente 'De Bron'

25 jaar. In de afgelopen 25 jaar heeft 'De

Bron' een vaste plek in de wijk Bargeres

verworven. Elke zondagochtend is er om

9:30 uur een samenkomst. De zondags-

dienst is bij uitstek de gelegenheid om

kennis te maken met 'De Bron'.

Meer informatie over Baptistengemeente

'De Bron' en de aankomende festiviteiten

kunt u vinden op www.debronemmen.nl.

Sint-Maarten in het win-

kelcentrum
Vrijdag 11 november is het Winkelcen-

trum om 17.30 uur weer ‘the place to be’

voor alle kids. Kom met je lampion naar

het pleintje bij de Primera. Na het zingen

van leuke (Sint-Maarten)liedjes is er voor

de kids een zak snoep.

Sinterklaas in  Bargeres
Op 19 november zal Sinterklaas ook

Bargeres weer bezoeken. De aankomst-

tijd heeft Regelpiet nog niet doorgegeven.

Dus let op de affiches die binnenkort bij

de winkels komen te hangen.
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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.

Maandag
Volksdansen Eurychoros 

18.30-23.30 uur, info. www.eurychoros.nl

Schaakclub E.S.G. 1 jeugd

18.30-20.00 uur, info dhr. Roos, 633375

Schaakclub E.S.G. volwassenen

20.00-24.00 uur, info dhr. Snelders 06-

30740577

Dinsdag
Jazzgym, 9.30-11.30 uur 

Quilten, 13.30-16.00 uur, 1e di. vd maand

Bridgen E.B.V., 19.00-23.30 uur 

Woensdag
K.N.V. oud onderofficieren

19.30-23.00 uur 3e wo. van de maand

Katholieke vrouwengroep

19.30-23.00 uur 3e wo. van de maand

Fotocursus

19.00-22.00 uur - 2, 16 en 30 nov., 14 en

21 dec., www.maxwerkman.com

Donderdag
Jazzgym, 9.00-12.00 uuur 

Bridge E.B.V., 13.30-16.30 uur 

Tai-Chi, 17.00-19.00 uur  www.taijiqua-

groningen.nl/lessenjanjansen.html

Vri jdag
Trombosedienst, 10.15-11.30 uur 

Bridge E.B.V. , 19.00-23.30 uur 

Zondag
Levend Evangeliegemeente Oase

10.00-12.00 uur, iedere zondag

St. Jezus Beweging

14.00-17.00 uur, iedere zondag

Informatie over verhuur van zalen: bel

Hillie Scheve of Eddie Knorren, tel. 0591-

610201, mail: brinkenhoes@hetnet.nl

AC T I V I T E I T E N ‘T BR I N K E N H O E S N A J A A R 2011
Een overzicht van vaste activiteiten die in ‘t Brinkenhoes plaatsvinden. Buiten deze activiteiten om organiseert de

BCO activiteiten voor 55+-ers en het SKW organiseert in hun gedeelte culturele activiteiten.


