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DE REDACTIE
Op de commerciële toer
Altijd spannend als je iets nieuws begint.
Voor Wijknieuws is dat het ‘toelaten’ van
advertenties. We vinden dat advertenties
niet ten koste van de inhoud mogen gaan
en we leggen onszelf daarom een beperking op qua aantal en grootte. Maar de
animo is goed te noemen en dat is slim
bekeken van deze ondernemers. Want
Wijknieuws bestrijkt niet alleen een groot
gebied (bijna 10.000 inwoners), maar

wordt ook nog eens heel goed gelezen!
Nieuwe rubriek
Iets anders dat nieuw is in deze editie,
is de rubriek ‘Oud Bargeres’. Kwam een
stukje algemene historie al aan bod bij de
oude voorwerpen die de heer Kaspers
(inmiddels oud-Bargeresser) verzamelde,
nu is de wijk zelf aan bod. Bargeres is
natuurlijk nog niet oud, maar een blik
achterom werpen kan de moeite waard
zijn.Voor een gedegen introductie van dit

OUD BARGERES (1)
Als wijkbewoner van Bargeres sta je er niet bij stil, dat de plek die jij je
‘thuis’ noemt en waar je leeft, lacht, huilt en bemint, ooit door stadsontwikkelaars is bedacht. Onze wijk is in de vorige eeuw op de tekentafel ontworpen en ingepast in een gebied dat daarvóór een agrarische bestemming
had. Enkele kenmerken daarvan zijn nu nog duidelijk zichtbaar, zoals de
houtwallen met de oude eiken die nog te vinden zijn.
in Wijknieuws van de
feiten die ik boven
tafel krijg. Dat zullen
geen buitengewone
ontdekkingen zijn,
maar hopelijk lukt
het wel een beeld te
schetsen van wat er
destijds speelde toen
Bargeres bedacht, ontworpen en gebouwd
werd.
De context
De ontwikkeling van
Bargeres kan niet
los gezien worden
van de ontwikkeling van Emmen als industrialisatie-kern.
Na de Tweede Wereldoorlog besloot de
overheid de wederopbouw voortvarend
op te pakken. In Zuidoost Drenthe was
veel werkloosheid. Dit gebied werd met
het ‘welvaartsplan voor Z.O. Drenthe’
(1951) door de Tweede Kamer dan ook
als probleemgebied erkend. Dit betekende

Bargeres in de steigers:
rechts de Borgerbrink, in het midden het R.K. bejaardentehuis
in aanbouw, foto 16-8-1978. (GemeenteArchief Emmen)

Inleiding
Mijn passie voor geschiedenis gecombineerd met enthousiasme voor onze wijk,
bracht me ertoe het GemeenteArchief in
te duiken en met dank aan de hulpvaardigheid van archivaris Peter Kraan op zoek
te gaan naar hoe totstandkoming van de
wijk Bargeres in zijn werk is gegaan.
Vanaf deze maand doe ik af en toe verslag

onderwerp, deze editie hier wat meer
aandacht voor.
Waar ik benieuwd naar ben, is wie deze
rubriek interessant vindt. Is dat gerelateerd aan een bepaalde leeftijd of aan het
aantal jaren dat u in deze wijk woont? U
mag uw reactie (met leeftijd en Bargereswoonjaren) mailen naar
wijkverenigingmarlies@gmail.com. Ook
tips, (oud) beeldmateriaal en documentatie over de wijk is van harte welkom!
Marlies Zeeman
dat er geld beschikbaar kwam voor realisatie van een ontwikkelingsplan. Ook het
besluit van de overheid om begin jaren
60 over te gaan op een spreidingsbeleid
van de Nederlandse bedrijvigheid en
bevolking heeft een positief effect gehad
op de Noordelijke en dus ook Emmense
economie1. De gevolgen van dit beleid
waren dan ook groot voor Emmen: in
hoog tempo moesten er woningen komen
voor werknemers uit de regio en andere
delen van het land. Na de bouw van de
wijk Emmermeer werd besloten om
rondom het buurtschap Angelslo een wijk
met dezelfde naam te bouwen. Wat we
nu amper kunnen beseffen, is dat de faam
van Emmen als het gaat om het met lef
bouwen van nieuwe woonwijken tot over
de hele wereld bekend werd. Het sterke
concept Open Groene Stad lag hieraan
ten grondslag: woonwijken waarin de
traditionele straten werden uitgebannen
en de woonerf-structuur werd toegepast,
waarin tevens het bestaande landschap
geïntegreerd werd in de structuur van de
wijk.Vooral de wijken Angelslo en Emmerhout werden internationale bedevaartsoorden. 2
Lees verder op pagina 3 >>
1 ‘Actie, actie, actie...’ : de vakbeweging en de
regio Noord-Nederland, 1960-1992, (2009)
Teun Jan Zanen.
2 Emmen, de bouw van een aangename stad
in het groen (1995), Peter Huygen
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Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 20 november bij ons binnen zijn
(brievenbus Naoberschapsbank of mailen
naar wijkverenigingmarlies@gmail.com).
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DE BESTUURSTAFEL
Wat stond er de afgelopen maanden op de bestuursagenda van de Wijkvereniging? De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.
Taakverdeling
Sinds begin dit jaar is Mariska Huizing
lid van het bestuur van Wijkvereniging
Bargeres. Ze heeft binnen ons bestuur
als belangrijkste taak het voorzitterschap
van het Uitvoeringsoverleg (overleg met
gemeente, corporaties, Buurtsupport en
Wijkvereniging over alles wat het openbare gebied aangaat). Na ruim een half
jaar inwerktijd hebben we als bestuur
besloten, dat Mariska voor alle externe
foto BaliBennie
contacten gesprekspartner is als het gaat
om het openbare gebied (‘groen en grijs’). den ons en we besloten een overleg te
beleggen. Zowel het wijkbestuur als de
Voor u als wijkbewoner blijft de Wijkwinbewoners waren blij dat de wijkagent ook
kel het loket voor uw vragen en klachten.
bij dit gesprek aanwezig was, evenals twee
Voor zover van toepassing, zorgt medebuurtwerkers van Sedna.
werkster Marga Vonk dat uw melding bij
Voor ons als wijkbestuur was het geen
het Centrale Meldpunt terecht komt, bij
punt van discussie dat de bankjes er niet
opzichter Karel Braams of bij Mariska
zouden komen. Er zijn ongetwijfeld andere
Huizing. Dit is afhankelijk van de ernst en
plekken in de wijk waar deze kunnen
de aard van uw melding.
staan. We gaven aan dat we het toekennen
van dit idee verkeerd hadden ingeschat.
Betonnen bankjes
We zijn echter van mening dat je af en
Er was een Id€€kaart binnengekomen
toe eens wat moeten durven, maar ook
met het verzoek tot plaatsing van twee
eerlijk moet toegeven als je het bij het
betonnen bankjes bij de waterspeelplaats.
verkeerde eind hebt. We zien dit gebeuren
We kregen vanuit het gemeentehuis het
voor onszelf als een leermoment.
advies om ons hier niet aan te branden,
Wat positief te noemen is aan de ontstavanwege de jongerenoverlast op deze
ne situatie, is het feit dat de problematiek
plek. Toch besloten we deze Id€€kaart te
van de hangjeugd nog eens op de kaart
honoreren, want we wilden een positief
gezet is. Wat overigens niet wil zeggen dat
signaal afgeven. Deze locatie is bij warm
er gemakkelijk een oplossing te vinden is.
weer een geliefde speelplek voor veel
Tijdens het overleg is besloten de overkinderen die wonen in west-Bargeres. De
lastproblematiek - waar de politie ook
ouders die meekomen, hebben geen plek
om bij hun kroost te zitten en er was ons geen antwoord op heeft - bij de gemeente
(Driehoeksoverleg) aan te kaarten.
al vaak gevraagd of er bankjes geplaatst
Hopelijk lukt het om de jeugd bijvoorkonden worden.
beeld een andere plek toe te wijzen, zodat
Toen de graafmachine half september
de rust weerkeert en de jeugd toch een
van start ging om een stukje grasveld af
plek heeft om elkaar te treffen.
te graven, stak er echter een storm van
protest op bij omwonenden. Reden voor
Winkelcentrum
de gemeente om de werkzaamheden
De klankbordgroep is inmiddels voor de
stil te leggen. De bewoners benader-

derde keer bij elkaar geweest en heeft
nagedacht over de keuzemogelijkheden
die er zijn bij de herinrichting van de
openbare ruimte. Dan gaat het bijvoorbeeld over de kleurkeuze van de tegels
en welk patroon je kiest voor het hele
gebied. Dat het best moeilijk is om daar
een keuze in te maken, bleek wel. De
stemming was 50/50, dus de ontwerpster
van de gemeente mag uiteindelijk zelf de
knoop doorhakken.
Dat de bomen die in het gebied geplant
gaan worden in ieder geval dezelfde betonnen randen krijgen als in de groenzone
nu het geval is, daar waren de klankbordgroepleden het wel unaniem over eens.
Deze bevallen goed en hebben iets eigens
dat past bij de wijk.

MINI-FOTOREPORTAGE

Foto’s Gea en
Rudy, via de Hyves
‘Bargeres Emmen’
en ‘Bargeres’.

VIJVER SLENER- EN ZUIDLAARDERBRINK
Voordat je iets moois krijgt, moet je soms letterlijk eerst door een laag bagger. Dit gaat zeker op voor de Slenerbrinkvijver. Hier nog een paar foto’s van
de werkzaamheden. Graag ontvangen we ook foto’s van de ‘wederopbouw’.
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Nu duidelijk is dat financiering geen roet
meer in het eten gaat strooien, gaan we
als Wijkvereniging onze energie richten op
verkenning van de mogelijkheden om de
maatschappelijke functies zoveel mogelijk
onder één dak te krijgen, het liefst ook in
het winkelcentrum. Met daarbij één loket
voor alle maatschappelijke vragen in de
wijk. Hiertoe is er vanuit het bestuur een
werkgroep in het leven geroepen die een
eerste verkenning gaat doen.
Website
We hebben als Wijkvereniging een website (www.bargeres.org/wvbargeres), maar
daar is in feite ook alles mee gezegd. We
doen er eigenlijk niet actief wat mee en
we vinden de gebruiksmogelijkheden te
beperkt. Maar wat willen we eigenlijk wel?
We zijn geen experts op dit gebied en
hebben daarom hulp gevraagd van twee
afgestudeerde en werkzoekende ‘communicatiedeskundigen’. We zitten nu in een
traject van verkennen wat we willen. In
ieder geval hebben we hoge ambities: de
website moet wat ons betreft net zo zeer
ons visitekaartje worden als Wijknieuws
Bargeres! MZ

VERVOLG

OUD BARGERES

RECTIFICATIE

Links: kaart uit 1952 van het gebied waar Bargeres gesitueerd zal worden. In het oostelijke gedeelte tussen Oranjekanaal en spoorlijn ligt de Oude Zuidbargerstraat. Rechts: schets behorend bij het Besluit Structuurplan 1962, waarin duidelijk te zien is de dat Noordbarge binnen de grenzen van de nieuwe wijk ligt.
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De esgronden waar de toekomstige wijk op gebouwd zou worden verschilden links en rechts van het Oranjekanaal nogal van karakter.Westelijk een landschap
met houtwallen (deze zijn ingetekend op de linkerkaart, links van het kanaal wel houtwallen, rechts niet). Oostelijk van het Oranjekanaal was het hoogteverschil
een belangrijke kenmerk (zie rechterkaart: hoe dichter de lijnen op elkaar, hoe groter het hoogteverschil). Ook kenmerkend was de lappendeken van kleine kavels, vergelijkbaar met onderstaande luchtfoto die is gemaakt van de Noorbargeres van vóór de ruilverkaveling. Het laat de grote hoeveelheid smalle, langgerekte
akkers zien (foto afkomstig uit ‘Emmen in het perspectief van de es’, 2005. Kaarten afkomstig uit ‘Nota uitgangspunten Bargeres’, 1968.)
De kenmerken van houtwallen en hoogteverschillen zijn nog steeds te herkennen in onze wijk.
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sluit wordt kort daarna al gewijzigd, want
na overleg met de gemeenteraad op 26
november wordt duidelijk dat twee plannen in procedure gebracht gaan worden,
te weten Emmerhout en ´Zuidbarge´. Pas
bij het verzenden van berichtgeving naar
de kranten, wordt voor het eerst gesproken over ‘Barger-es’ (7 januari 1963). In
de Emmer Courant van 10 januari 1963
wordt geen naam van de wijk genoemd,
alleen de gebiedsbeschrijving: “Ongeveer
begrensd door Ermerweg, Nieuw-Amsterdamsestraat, spoorlijn, de Hoge Loo
en Noordbargerstraat.” Een oplettende
lezer heeft meteen door dat volgens deze
plannen Noordbarge ingelijfd wordt in
deze nieuwe woonwijk! Zo wordt dit ook
letterlijk benoemd in sommige stukken.
Bezwaren tegen het plan kon men indienen tot en met 7 februari 1963.
Wat de reacties op dit plan zijn – m.n. van
inwoners van Noordbarge – zal ik in een
volgende editie beschrijven. MZ
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Besluitvorming
Eind jaren 50 al leeft de wens op het
gemeentehuis om te komen tot een totaalplan voor Emmen, waar in grote lijnen
de ambities van Emmen als gemeente
worden vastgelegd. Uiteindelijk wordt
dit ‘Structuurplan 1980’ pas bekrachtigd
in 1970, maar langs de contouren die in
voorliggende jaren al duidelijk waren, worden al wel vergaande besluiten genomen
over de bouw van extra wijken.
Opmerkelijk was het om te ontdekken
dat het eerste besluit aangaande Bargeres
deze maand 50 jaar geleden heeft plaatsgevonden! College van B&W heeft al in
november 1962 een besluit in procedure
genomen waarin gesproken wordt over
uitbreiding van Emmen met in eerste
instantie één nieuwe woonwijk te weten
de wijk ‘Zuidbarge’ (werktitel?). Het gaat
hier om het Besluit Structuurplan van
14-11-1962, gericht aan de directeur
Gemeentewerken, de heer Maas. Dit be-

In de vorige editie van Wijknieuws
waren onjuistheden geslopen over
de aanpak van het groen rondom de
Brinkenweg.
Er werd aangegeven dat er met de bewoners die vragen hadden gesteld contact is
op genomen. Dit is niet juist. Er had moeten staan dat na de inloopbijeenkomst de
vragen van de bewoners zijn beoordeeld
en waar mogelijk aangepast binnen de
planvorming.
De definitieve planvorming is in de Wijkwinkel te bezichtigen. Ook is daar de lijst
met de antwoorden op de vragen van de
bewoners in te zien.
Wanneer u als bewoner het niet eens
bent met de definitieve planvorming
dan kunt u dit in de Wijkwinkel kenbaar
maken. Alle opmerkingen die nog binnen
komen worden doorgespeeld naar de
gemeente.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind november / begin december
worden opgestart. Het gaat dan voornamelijk om het kappen van bomen en de
rooi van beplantingsvakken.
Tijdens de uitvoering zal er een spreekuur
worden ingesteld waar u uw vragen kunt
stellen. Op welke dag en tijd dit spreekuur is, zal t.z.t. in de Wijkwinkel bekend
zijn. Openingstijden van de Wijkwinkel:
maandag tot en met donderdag van 9.0015.00 uur. Telnr. 648411.

SENIORENSPORT IN BARGERES
Nieuw in de wijk:
medewerker seniorensport
Sinds kort is een nieuwe sportfunctionaris actief in Bargeres. Zij stelt
zich graag aan u voor.
Mi naam is
Mijn
Hilde van SlochHi
teren en vanaf
te
september 2012
se
ben ik vanuit de
be
gemeente Emmen
ge
actief in Bargeres
ac
als medewerker
al
seniorensport. In
se
Bargeres wil ik zoveel mog
mogelijk 65+ers
stimuleren om gezond en fit te leven.
Daarvoor organiseer ik activiteiten samen
met organisaties in de wijk en buurtbewoners, waarbij het draait om gezelligheid
en bewegen. Ook voor de doelgroep die
problemen heeft om te bewegen bieden
we passende activeiten (u kunt denken

aan rollatorgroepen)! De wijk biedt heel
veel mogelijkheden om samen (eventueel
buiten) te bewegen en elkaar te ontmoeten, dus ik heb er veel zin in! Heeft u
vragen of opmerkingen? Bel of mail me
dan. Graag tot ziens in Bargeres!
Telefoon: 06 52490425.
Email: h.vanslochteren@emmen.nl

GEZONDHEIDSNIEUWS

UIT DE ORANJERIE / AHOED
Wat is logopedie? De medewerkers van Logopedisch Centrum Emmen en
omgeving (locatie Bargeres) praten u bij over wat logopedie nu eigenlijk is.

Gezondheidscolumn
Steeds meer gezondheid-gerelateerde
bedrijven en organisaties vinden onderdak
in de Ahoed. Een heel
gebouw vol expertise als het gaat om
gezondheid en welness! Initiatiefneemster
voor deze is Shirley de Nies van Corpusana. Na Corpusana,Voeten in Balans en
Icare praat nu Logopedisch Centrum Emmen bij in deze gezondheidscolumn vanuit
de Oranjerie.
Logopedie, waarvoor?
De logopedische behandeling heeft tot
doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het slikken te voorkomen, te
beperken of te verhelpen.
Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft
het vaak te maken met de groeifase. Denk
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van
spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder
kind even snel. Logopedische hulp is soms
nodig voor pasgeboren baby’s die moeten
leren slikken. In veel gevallen zijn deze
kinderen te vroeg geboren.
Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Zaterdag 6 oktober j.l. zijn wij met een
aantal gasten naar d’Aol Meul in Veenoord
geweest en hebben genoten van een
sprankelend optreden van het vrouwencabaret “Twee recht, Twee averecht”. Zij
traden op voor heel regio Emmen van de
Zonnebloem. Het was een zeer geslaagde

stotteren of leesproblemen.
Klachten op een ander gebied, zoals
gedragsproblemen, kunnen voortkomen
uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer
gevolgen voor het leren op school en de
sociale ontwikkeling.
Bij bepaalde (chronische) ziekten, zoals
astma of de ziekte van Parkinson, is logopedie een deel van de behandeling.
Logopedie richt zich op het verbeteren of
herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt.
Wat doet een logopedist?
Voor een eerste afspraak moet u telefonisch contact opnemen met één van onze
logopedisten. Tijdens de eerste afspraak
wordt met u besproken wat de invloed
van de stoornis is op het dagelijks leven.
De logopedist doet vervolgens uitgebreid
onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.
Ook geeft de logopedist adviezen en
voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt
namelijk oefeningen mee om ook thuis te
doen.
middag en voor herhaling vatbaar.
Maandag 29 oktober a.s. gaan we met
ruim 30 gasten naar de Noorderbak in
Roswinkel, waar de toneelvereniging
Noordbarge het blijspel “Huize Victoria”
voor het voetlicht zal brengen.
U ziet het, de afdeling Bargeres/Noordbarge is springlevend en organiseert
allerlei aktiviteiten!
4

Fittest Bargeres
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas naar het Brinkenhoes in Bargeres
om een fittest te organiseren voor mensen tussen 65 en 90 jaar. Tijdens deze test
worden o.a. kracht, lenigheid en conditie
gemeten. Ook zal de wijkverpleegkundige
voorafgaande uw bloeddruk opmeten en
bespreken welke testjes geschikt zijn voor
u. Na afloop van de test krijgt u persoonlijk advies van een sportmedewerker en
wordt de mogelijkheid geboden in te
stromen in een gratis en vrijblijvend
beweeg- en kennismakingsproject
van 10 weken. Iedere, zelfstandig wonende, bewoner in deze leeftijdscategorie
heeft een uitnodiging gekregen via de
post. Sinterklaas heeft voor iedere deelnemer een verrassing in petto. Wilt u alsnog
meedoen aan de test of heeft u vragen?
Bel of mail dan met de medewerker seniorensport Hilde van Slochteren.
Telefoon: 06 52490425.
Email: h.vanslochteren@emmen.nl
Een logopedische behandeling duurt
maximaal een half uur. De laatste minuten
worden gebruikt voor rapportage en het
verslag. Sommige therapieën duren een
uur, bijvoorbeeld in het geval van stotteren.
Wordt logopedie vergoed?
Logopedie zit in het basispakket van de
zorgverzekeraars. Kijk voor eventueel
eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. Logopedie is direct toegankelijk.
Dat betekent dat u ook zonder verwijzing
bij ons terecht kan voor een screening,
waarna bekeken zal worden of logopedische behandeling in uw geval kan starten.
Wanneer u een verwijzing van een arts
heeft, kunt u bij ons direct terecht om
een afspraak voor behandeling te maken.
Contact
Voor informatie of het maken van een
afspraak kunt u terecht op onze websit www.logopedischcentrumemmen.nl.
Neem via het contactformulier contact
met ons op of bel het algemene nummer
0591-642553.
Carmen Smit
Maaike Pijkstra
Daphne Snakenborg
Als u informatie wilt, kunt u altijd kontakt
opnemen met Fokke Sanders, tel: 615769
of Wim Gozefoort, tel:750731.

KORT

Plusactie

NIEUWS

Opbrengst collecte KWF

De Plus in Bargeres heeft in week 41
diverse acties gehouden in het kader van
de broodweken. Op woensdagmiddag
10 oktober konden de kinderen komen
om eierkoeken te versieren. Dit was een
groot succes, er zijn ongeveer 100 kin-

De collecte voor de kankerbestrijding
heeft dit jaar in Bargeres het bedrag van
€4.457,70 opgebracht. Een mooi resultaat!
Gulle gevers dank voor uw steun aan dit
goede doel en niet te vergeten alle collectanten hartelijk dank voor jullie inzet.

Wij als medewerkers van Plus Bargeres
hebben deze acties als zeer gezellig
ervaren en er gaan vast meer van deze
middagen volgen. Dus houdt de acties
van de winkel goed in de gaten!

Namens coördinator KWF Bargeres,
mevrouw Diny Meijer.

BEJAARDENKRING BARGERES
€200,- op straat gegooid.
Op het parkeerplein bij Boni staat een
papier container. Daar wordt veel papier
ingegooid. Maar helaas zijn er ook mensen
die papier buiten de container zetten.
St. Bejaardenkring Bargeres heeft een
rekening gekregen van €200,- voor het
opruimen van weg gewaaid papier. Dit is
letterlijk weggegooid geld!
De container is open van maandag tot zaterdag van 8:00 tot 18:00 uur. Deur dicht
betekent de container is vol of al gesloten.
Zet geen papier en afval/grofvuil buiten
de container en dump ook geen afval/
grof vuil in de container. Breng dit zelf
weg naar de stortplaats. Wij als sticht-

ingbestuur
dat hhet netjes
ingb
hhopen d
je blijft bij
de container. Hartelijk dank voor uw
medewerking.
André de Jong
Stichting Bejaardenkring Bargeres
zoekt leden.
Onze stichting zoekt leden vanaf 40 jaar.
Denk nou niet: “Ik ben niet oud”, want u
zult zich bij ons zeker thuis voelen.
Voor een kleine contributie heeft u korting op een dagtocht met de bus, garantie
voor gezelligheid!Tevens organiseren we
bingo’s en een gezellige avond.
U kunt zich aan melden als lid bij Alie
Smissaert, tel. 0591-619617.

OPENING

MUSEUM IN DE BLEERINCK
In verpleeghuis De Bleerinck is onlangs een klein museum geopend. In
het museum zullen wisselende exposities te zien zijn die allemaal met
het thema ‘vroeger tijden’ te maken hebben.

De opening is op woensdag 17 oktober
verricht door directeur Piet de Kroon en
bewoner mevrouw Boon.
Directeur
Piet de
Kroon opent
samen met
bewoonster
mevrouw
Boon het
museum in
De Bleerinck.

deren geweest en die gingen met diverse
creaties naar huis. Een geslaagde middag.
Verder is er een emballageactie geweest
waarvan de opbrengst naar de 5 basisscholen in de wijk is gegaan.
Het bedrag dat uitgekeerd wordt per
school is 300,- euro. Dit bedrag kan de
school vrij besteden.

De bewoners die na de opening door het
kleine museum liepen, herkenden heel
veel van hun eigen jeugd en gingen vertellen over hoe het toen was. Dit is ook
mede de bedoeling van het museum. Aan
de hand van het thema ‘vroeger tijden’
kan de dementerende bewoner eigen
herinneringen oproepen. De expositie die
nu tentoongesteld wordt, gaat over de
drie laatste koninginnen van Nederland:
Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

VAN HET S
SKW
KW
Het sociaal cultureel werk is een organisatie voor iedereen in de wijk. Wij
proberen een leuk programma samen te stellen, waardoor mensen in de
wijk Bargeres met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen.

Tot ziens in onze winkel!
Team Plus Bargeres
Advertentie

Voor mensen met levensvragen, lichamelijke en
psychische klachten,
rookverslaving, baby en
kind gerelateerde klachten.
Herinneringen
ophalen bij het
bekijken van
verschillende
tentoongestelde
voorwerpen.

uis leeft heel sterk en
Het koningshuis
roept altijd veel memoires op bij oudere
mensen.
Het museum is toegankelijk voor iedereen. Dus ook mensen van buiten De
Bleerinck zijn van harte welkom een museumbezoek af te leggen. Openingstijden:
dagelijks van 9.30 tot 19.30 uur.

NIEUWS

Workshop cadeau doosjes maken.
Kosten: €3,00 inclusief materiaal.

Actueel aanbod
Workshop ‘de mooiste kaarten maak je zelf ’.
Kosten: €2,00 inclusief materiaal.
Workshop volwassenen ‘de mooiste sieraden

Kinderfeestje
Ook eens een creatief kinderfeestje
organiseren? Je eigen feestje in combinatie
met een workshop cup cake decoreren of
met een workshop zeepketting maken.
Vraag naar de mogelijkheden. Kosten:
€5,00 per persoon inclusief materiaal.

maak je zelf ’. Ben je dol op sieraden en
graag creatief bezig, dan is dit iets voor
jou! Sieraden maken met diverse materialen.Ga de uitdaging eens aan,en geef
je op.
Kosten:
Ko
€12,50
€1
inclusief
in
ma
materiaal.
aa
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Interesse voor één van deze activiteiten?
Mail naar Skw-bargeres@live.nl of bel
615845. Zie ook de SKW-Facebookpagina.

ACTIVITEITENAGENDA

Het Alzheimercafé

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wijkverenigingmarlies

Week van de Mantelzorg
4 t/m 11 november
Het thema van de week van de Mantelzorg is “Nu even niet”.
Mantelzorgers hebben in deze week de
gelegenheid om er even tussen uit te
gaan, iets anders te doen, iets nieuws te
beleven. Een week vol ontspanning en
leuke activiteiten.
Zoekt u een activiteit dichtbij huis, dan
nodigt het Contactpunt Mantelzorg Emmen u uit naar de Opgang te gaan aan de
Mantingerbrink 128.
Op woensdag 7 november van 19.30 tot
22.00 uur treedt daar het shantykoor Loo
en Drostesingers op uit Dalen.
Mantelzorgers met partner, vriend, buur
of kind zijn van harte welkom op deze
gezellige avond! De consumpties worden
u aangeboden.
Het thema van de week is dan wel “Nu
even niet” maar voor deze avond zeggen
we “Nu even wel!”

stand van zaken op het
terrein van de zorg en het
maatschappelijke leven
van chronisch zieken. Dit
jaar staat in het teken van
de chronische patiënt en werk: “Samen
Werken”.
NatuurlijkBewust staat deze week in het
teken van “Samenwerken met je ziekte”,
een andere vorm van samenwerken die
ook belangrijk is. Daarom organiseert
Tineke Kleine Deters van NatuurlijkBewust voorlichtingsmiddagen in Bargeres
van maandag t/m donderdag 12 t/m 15
november van 14:00-16:00 uur.
Locatie Borgerbrink 100.
Toegang gratis, aanmelding gewenst.
Grijp de kans om te ontdekken waar je
werkelijke kracht en talenten liggen om
de voor jou juiste (werk)omstandigheden
te creëren!
Aanmelding: info@praktijknatuurlijkbewust.nl of telefonisch 06-20852259.

Voor aanmelding en informatie bel 649992
of mail n.molengraaf@hetnet.nl of
hillydubbelhuis@ziggo.nl
Kijk ook op www.mantelzorgemmen.nl

Op 13 november is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé in verpleeghuis de Bleerinck (Spehornerbrink 1). Het
doel is om mensen die betrokken zijn
bij dementie gelegenheid te geven met
lotgenoten te praten en informatie over
dementie te krijgen. Het thema deze keer
is ‘Ondersteuning thuis voor mantelzorgers en partners’.
De zaal is vanaf 19 uur open en om 19.30
uur begint het programma.

De BCO nodigt uit!
Op 22 november is er weer een gezellige
middag in het Brinkenhoes. Deze keer
komt voor ons zingen ´Zingen Zonder
Zorgen´ uit Emmermeer. Dit is een drie/
stemmig vrouwenkoor o.l.v. Ben Lohues.
Ze zingen o.a The Rose, Am Abend, Halleluja, enkele Kerstliederen en nog veel
meer.
Kom die donderdagmiddag luisteren van
14.00-16.00 uur onder het genot van
een koffie. Er is ook weer een prachtige
verloting. De entree is 1 euro.
Begeleidingscommissie Ouderen

Advertentie

Week Chronisch Zieken
9 - 16 november
De Week van de Chronisch Zieken is een
gezamenlijk initiatief van vele landelijke
organisaties op het gebeid van gezondheidszorg. Het doel is bekendheid te
geven aan nieuwe ontwikkelingen en de

ONDERNEMERS

aanbieding

IN DE WIJK
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te ondersteunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.
del van de juiste behandeling even heerlijk
kunnen ontspannen.
In mijn salon gebruik ik producten van
Jeunesse. Het is een huidverzorgingsmerk
uit Israel, gebaseerd op vele mineralen uit
de Dode Zee, gecombineerd met natuurlijke ingrediënten en plantenoliën.
De Dode Zee, gelegen op 420 meter
beneden zeeniveau, is het laagste punt
Mijn naam is Henriëtte Buwalda, schoonop aarde. De mineralen uit de Dode Zee
heidsspecialiste en eigenaresse van
schoonheidssalon “La Belle Beauté”. Ik
woon in Bargeres en heb sinds juni 2011
Actie voor inwoners uit Bargeres:
mijn schoonheidssalon aan huis.
Als u voor de maand november een
In de zomer van 2009 ben ik begonnen
afspraak maakt, krijgt u 10% korting
mezelf om te scholen en in mei 2011
op een uitgebreide gezichtsbehandeheb ik met veel succes mijn opleiding tot
ling. Op mijn website www.labelleschoonheidsspecialiste afgerond.
beaute.nl kunt u vinden waar deze
Als schoonheidsspecialiste vind ik het
behandeling uit bestaat.
belangrijk om mijn klanten persoonlijke
Naast deze actie krijgen alle nieuwe
aandacht te geven waardoor ze door midklanten een leuke welkomst-attentie.
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hebben een kalmerende en herstellende
werking en helpen bij het afvoeren van
afvalstoffen.Voor ieder huidtype is er de
juiste behandeling.
Voor meer informatie of voor het maken
van een afspraak kunt u bellen met tel. nr.
06-10358279 of 0591-610347 of mailen
naar info@labellebeaute.nl.
Henriëtte Buwalda
Oringerbrink 174
7812 JZ Emmen
www.labellebeaute.nl

