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AHOED
In de eerste plaats is het goed om te mel-

den dat er eindelijk beweging is rondom

de ingebruikname van de AHOED.Volgens

een insider zullen de huisartsen in

december hun intrek in doen en de apo-

theek in januari. De fysiotherapeut aan de

Balingerbrink zou in eerste instantie een

behandelruimte inrichten in de AHOED,

maar dit gaat niet door. In de komende

maanden moet de ruimte nog ingedeeld

worden, dus of de daad ook bij het

woord gevoegd wordt, zult u zelf kunnen

beoordelen aan de hand van de werk-

zaamheden die wel (of niet…) plaatsvin-

den.

Bestemmingsplan
De inloopbijeenkomst over de actualisatie

van het Bestemmingsplan Bargeres is

goed bezocht. Het bleek wel dat veel

bezoekers hoopten dat er al tekeningen

van het nieuwe winkelcentrum te zien

zouden zijn, wat niet het geval was. De

wens was blijkbaar de vader van de

gedachte... In de vooraankondiging in

Wijknieuws september stond duidelijk

dat het ging om een wettelijk verplichte

bijeenkomst waarbij het bestemmingsplan

zoals deze nu is, getoond zou worden aan

de bewoners van Bargeres.

Bezuinigingen
Als Erkende Overleg Partner van ge-

meente Emmen weten we inmiddels dat

we geconfronteerd zullen worden met

een korting van 5% op ons gebiedsgebon-

den budget. Op ons jaarlijkse budget van

37.750,- scheelt dat ongeveer 2000,-. Op

zich niet iets waar we wakker van liggen.

Wat ons wel onrustig maakt, is of er ook

beknibbeld gaat worden op het geld dat

de dienst Gebied te besteden heeft.Als

het onderhoudsniveau niet gehandhaafd

(liever nog: opgeschroefd) kan worden,

dan wordt het goede werk dat nu einde-

lijk zichtbaar is in de wijk, weer teniet

gedaan. Dat zou niet alleen jammer van

alle inspanningen zijn, het zou de relatie

bewoner - gemeente ook geen goed

doen.Al met al iets wat we zeker te

berde brengen tijdens het jaarlijkse

bezoek van B&W op 29 september.

MZ

VV O O RO O R WW O O R DO O R D
Deze Wijknieuws aandacht voor diverse zaken die in de wijk spelen.Van
nieuws van de Bewonerscommissie Balingerbrink tot de uitslag van de bal-
lonnenwedstrijd en van de activiteiten in 't Brinkenhoes tot het voorstellen
van twee professionals die in de wijk actief zijn.

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws), Johan

Schrik (secretaris), Mia Stulen (penningmeester),

Piet van der Wel, Henri Snippe

Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser

Wijkvereniging online 
www.bargeres.org/wvbargeres

II M P R E S S I EM P R E S S I E J A A R M A R K TJ A A R M A R K T E NE N O N T H U L L I N GO N T H U L L I N G L O G OL O G O
Het weer zat ons (alweer) mee: op een zonovergoten zaterdag mocht ons
nieuwe ‘wijkgezicht’ Renata het startschot geven voor de onthulling van ons
eigen wijklogo ‘Bargeres verrast!’. De ballonnenwedstrijd in combinatie met
de jaarmarkt bracht gezellig veel mensen op de been. Op pagina 4 een foto-
impressie.
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Dat succesje gaat over de twee fietspa-

den die aansluiten op het fietspad in de

groenzone.

Bas Blank, lid Bewonerscommisie vertelt:

“Het afgelopen voorjaar, na de aanvang

van het ’groen en grijs’-project in de

Balingerbrink, hebben wij als Bewoners-

commissie een soort van wijkschouw

gehouden en bewoners middels een brief

gevraagd of en waar er nog

onopgeloste knelpunten

zaten.

Daar kwamen onder andere

de twee aansluitingen op het

centrale fietspad als zeer

storend naar voren. Men

vond (en wij ook) het erg

vreemd dat deze twee stuk-

ken fietspad niet direct mee-

genomen waren. Met deze

knelpunten in de hand hebben

wij als Bwonerscommissie in

samenwerking met de Wijk-

vereniging een afspraak ge-

maakt met de heer Braams

van de gemeente en tezamen

een wandeling gemaakt langs

de knelpunten.

Met de heer Braams is afge-

proken om uit te zoeken

welke knelpunten zo spoedig

mogelijk worden konden ver-

holpen. En tot mijn grote

vreugde zag ik na terugkomst in

Nederland (Bas is een paar maanden in

het buitenland geweest, red.) dat de beide

fietspaden inmiddels zijn aangepakt.

Waavan akte! 

In het najaar hebben wij nog een terug-

koppeling met de heer Braams en houden

tussentijds natuurlijk vinger aan de pols.”

Bas geeft aan dat de Bewonerscommissie

altijd open staat voor bewoners uit de

brink om te horen waar nog oude of

nieuwe knelpunten zijn.

Dit kunt u doorgeven aan:

Bas Blank, basblank9@hotmail.com

Gerda Schutten,

gerdaschutten@12move.nl

SS U C C E SU C C E S BB E WE W O N E R S C O M M I S S I EO N E R S C O M M I S S I E

BB A L I N G E R B R I N KA L I N G E R B R I N K
De Bewonerscommissie Balingerbrink kan een succesje op
haar naam zetten, mede dankzij voortvarend optreden van de
nieuwe opzichter van gemeente Emmen in onze wijk (Karel
Braams).

Geslaagde oproep
Op de oproep in het vorige Wijknieuws

om versterking van het bestuur is geluk-

kig gereageerd.

Het is Henri Snippe en hij woont al 14

jaar in Bargeres, thans in de Balingerbrink.

Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor.

Bezoek B&W
Het programma voor het bezoek van

burgermeester Bijl en wethouder Kuper

op 29 september is rond.

Naast kennismaken met het bestuur, zal

een tochtje langs het Oranjekanaal (o.a.

knelpunten aankaarten) plaatsvinden.

Daarnaast zal het kwartet van Bargeres

van gedachten wisselen met B&W.

Raadsleden
Ondertussen gaan ook de (kennisma-

king)gesprekken met raadsleden uit

Bargeres door. De Wijkvereniging heeft

momenteel banden met raadsleden Jan

Hulsegge,Arjan Goudriaan en

AukeOldebeuving; allen woonachtig in

onze wijk.

Johan Schrik, secretaris

VV A NA N D ED E B E S T U U R S TB E S T U U R S T A F E LA F E L
Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuursagenda van de
Wijkvereniging? Een kleine greep aan onderwerpen die behandeld zijn.

Van oor-

sprong kom

ik uit Twente,

de laatste 14

jaar woon ik

in Bargeres.

Ik ben

getrouwd en

samen heb-

ben we 2

kinderen.

Ik heb me aangemeld, omdat ik de hoop

heb iets bij te kunnen dragen aan de wijk

Bargeres.Wel ben ik realistisch met mijn

verwachtingen. Met elk idee of plan heb

je natuurlijk met allerlei partijen en ver-

schillende prioriteiten te maken. Maar dat

neemt niet weg dat vanaf de zijkant blij-

ven zitten toekijken in ieder geval niets

teweegbrengt.

Wat het allemaal inhoudt, met welke

instanties de Wijkvereniging allemaal te

maken krijgt en wat er wel of niet van mij

verwacht wordt, is voor mij ook allemaal

nieuw, dus dat laat ik dan maar op me af

komen!

De collecte van de Kankerbestrijding

heeft in Bargeres het mooie bedrag van

5191,23 opgebracht.

Een bijzondere vermelding mag gebracht

worden aan het adres van de heer

Kaspers. Hij haalde in zijn eentje 641,9

op!

Alle collectanten en gevers hartelijk dank!

Mevr. D. Meijer,

wijkhoofd Bargeres

EE V E NV E N VV O O R S T E L L E NO O R S T E L L E N
Mijn naam is Henri Snippe en ik ben het nieuwste/jongste bestuurslid van
Wijkvereniging Bargeres.

CC O L L E C T EO L L E C T E KK W FW F

Lotje gekocht tijdens de verloting van
zondag 26 september maar niet aanwe-
zig bij de trekking? Loop even binnen bij
Sedna om te zien of u één van de prijs-
winnaars bent!
De opbrengst voor de verloting was voor
de slachtoffers van de overstroming in
Paksitan.
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We kijken of de voortgang van de ver-

schillende projecten die in het wijkpro-

gramma staan op koers ligt.Voor elk van

de projecten, activiteiten en nog te ont-

wikkelen zaken in de wijk is iemand in het

wijkteam contactpersoon naar de verant-

woordelijke organisatie. Dit kan de bij-

voorbeeld de gemeente zijn, maar ook

Lefier, Domesta, Sedna, de scholen of de

winkeliersvereniging. Hieronder kunt u

lezen wat er op dit moment speelt.

Bargeres verrast!
In het vorige wijknieuws heeft u kunnen

lezen over het imago- en identiteitson-

derzoek en het waarom van 'Bargeres

verrast'. Elders in dit wijknieuws leest u

over 4 september, toen op feestelijke

wijze de slogan ´Bargeres verrast!´ is ont-

huld.

Twee woorden, twee gebieden, welke in

het midden de spiegeling vormen in de

waterkringen van het Oranjekanaal.

Deze waterkringen verspreiden de gezel-

ligheid, kwaliteit en karakter van de twee

gebieden.

Hoe zorgen we dat ´Bargeres verrast!´ in

de wijk gaat leven? In het wijkteam heb-

ben we het er uitgebreid over gehad. Het

logo 'Bargeres verrast' kan door iedere

organisatie in de wijk en voor elke activi-

teit gebruikt worden. Het logo is vrij ter

beschikking voor iedereen.Via de wijk-

winkel kunt u raamstickers aanvragen.

Ook zijn er spandoeken en T-shirts

beschikbaar. Digitaal kunt u het logo

opvragen bij de wijkwinkel of Emmen

Revisited. Houdt uw ogen en oren

open en laat ´Bargeres verrast!´ u ver-

rassen.

Knelpuntenfonds
Dit fonds is bestemd voor initiatieven in

de wijk die voor en door bewoners

worden georganiseerd. Iedere maand

worden de binnengekomen aanvragen in

het wijkteam behandeld. Elke aanvraag

wordt besproken om te kijken of het past

het binnen de regels en bijdraagt aan de

leefbaarheid in uw buurt.

Zo is er geld beschikbaar gesteld voor

het organiseren van ‘eten met andere cul-

turen’, een initiatief dat op 26 september

is georganiseerd om van allerlei landen

letterlijk iets te proeven.Verder hebben

we een aanvraag voor een bijdrage aan

een picknicktafel toegekend. Bewoners uit

de Ruinerbrink willen die graag plaatsen

om een plek van ontmoeting te creëren.

Ook heeft het knelpuntenfonds een bij-

drage geleverd aan de ballonnenwedstrijd

van 4 september op de jaarmarkt.

Het potje van het knelpuntenfonds is nog

niet leeg. Dus als u een leuke activiteit in

gedachte heeft, dien dan uw aanvraag in

voor de wijkteamvergaderingen van 7

oktober, 4 november of 2 december.

Het aanvraagformulier kunt u downloa-

den op de website van Emmen Revisited

(www.emmenrevisited.nl) of afhalen bij de

wijkwinkel. Achteraf verwachten we van

u een paar foto's en een kort verslagje

om op de website van Emmen Revisited

te zetten.

Renata Kuperus
In het vorige wijknieuws heeft Renata

Kuperus zich aan u voorgesteld. Op 4

september hebben al veel inwoners van

de wijk haar kunnen ontmoeten. Zij loopt

regelmatig en herkenbaar bij u door de

buurt. Zij is uw aanspreekpunt in de wijk

op het gebied van leefbaarheid.Tijdens

haar werkuren is Renata telefonisch te 

bereikbaar op nr. 06-31762440. Ook kunt

u haar per e-mail bereiken renata.barge-

res@gmail.com.

Renata heeft een signalerende taak, kan u

doorverwijzen naar de juiste organisatie

of persoon.Waar nodig brengt zij zaken

terug naar het kwartet, dat zij vormt met

Aart IJzerman (wijkagent), Johan Ottens

en Kim Gritter (opbouwwerker en jonge-

renwerker van Sedna).

Het is een nieuwe functie.Voor het wijk-

team is het belangrijk dit goed te volgen

en daar waar nodig bij te dragen aan de

ontwikkeling van deze functie.

Tot slot
Heeft u vragen of suggesties voor het

wijkteam? Heeft ideeën over projecten of

activiteiten in de wijk? Wilt u hier graag

met andere bewoners en betrokkenen

over praten? Laat het ons weten! 

Ali Zingstra, Emmen Revisted

tel. 652211

Marlies Zeeman,Wijkvereniging Bargeres

tel. 648411

Johan Ottens, Sedna, tel. 632324

Jo Wubbels, Domesta, tel. 570100

Aly Venema, Lefier, tel. 697751

Na de zomerstop komen de leden van het wijkteam Bargeres 
elke maand weer bij elkaar.We vergaderen in de wijkwinkel over 
de onderwerpen die spelen in Bargeres.

Kim Gritter

Johan Ottens

Renata Kuperus

Aart IJzerman

Aart I Jzerman

Johan Ottens

Kim Gritter

Renata Kuperus

Johan Ottens

Kim Gritter

Renata Kuperus

Aart IJzerman

Renata Kuperus

Aart IJzerman

Johan Ottens

Kim Gritter
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Op dit moment worden tot maandag 8

november 2010 in Bellevue, de expositie-

ruimte, de volgende collecties tentoonge-

steld:

- etsen, monoprints en litho's van 

Monique Berger en Jolanda Menzo

genaamd Buufs uit Emmen.

- een collectie uit de verzameling kaart-

jes en boekenleggers van de bovenge-

noemde Buufs.

- een collectie uit de verzameling minia-

tuurlandrovers van de heer H. Bos uit

Dalerveen.

- een collectie uit de verzameling kik-

kers van mevrouw Mozes uit Emmen.

Van maandag 11 oktober tot maandag 1

november worden schilderijen van

Hero de Roos uit Weerdinge tentoon-

gesteld. Hero de Roos werkt veel met

kleuren. Zijn werk is grappig en door-

dacht. Hij maakt abstracte- en realisti-

sche kunst.

In ‘De Bleerinck’ kunt u ook de kunst-

olifant bekijken die tijdens de veiling van

de Elephant Parade is gekocht. Daarbij

werd er nog een blanco olifant bemach-

tigd, deze zal door de bewoners van de

zorginstelling beschilderd worden.

Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot

19.30 uur.

Zowel Domesta als Lefier, wooncorpora-

ties met woningen in Bargeres, hebben

wijkconciërges of wijkbeheerders in

dienst.

De achterliggende gedachte is, dat de

corporaties niet alleen woningen verhu-

ren, maar zich ook verantwoordelijk voe-

len voor de directe woonomgeving van

de huurwoningen.

Leefbaarheid, veiligheid, het oplossen en

voorkomen van overlast zijn zaken waar

de wijkbeheerder zich mee bezighoudt.

Domesta (met de meeste huurwoningen

in onze wijk) heeft er per 1 september

een nieuw gezicht bij in Emmen. Marcel

Corba was al wijkconciërge in de regio

Hoogeveen, maar gaat nu ook in Emmen

aan de slag.

Samen met de wijkconsulenten en de

huismeesters pakt Marcel allerlei zaken

op die vallen binnen leefbaarheid.

Marcel: "Vaak zal ik optreden op basis van

meldingen, maar ook wanneer ik zelf iets

tegenkom. Het kan gaan om illegale

bebouwing, verwaarloosde tuinen, rom-

mel- en afvalproblemen, onenigheid tus-

sen buurtbewoners en meer zaken op

het gebied van handhaving. Maar ook 'net-

werken' hoort erbij: relaties onderhouden

met bewoners en andere betrokkenen. Of

stel dat er ergens een speeltuintje zou

moeten komen, dan wil ik me daar óók

sterk voor maken."

Marcel is voornamelijk actief in de wijken

Bargeres en Rietlanden, maar als het

nodig is uiteraard ook in de andere wij-

ken.

Meldingen
Heeft u als huurder van Domesta een tip

voor de wijkconciërge of wilt u hem iets

vragen, dan kunt u bellen met het algeme-

ne nummer van Domesta Emmen,

570100. Natuurlijk kunt u Marcel ook iets

vragen als u hem ziet in uw straat of wijk!

Johan Heijnen is namens Lefier wijkbe-

heerder in uw wijk. Hij is jarenlang als

huismeester werkzaam geweest en werkt

nu sinds 1 januari 2010 als wijkbeheerder

bij Lefier. In de wijken Bargeres, Emmen

Centrum en Rietlanden houdt hij zich

bezig met de leefbaarheid.

Johan Heijnen vertelt: "Als ik door de

wijk loop, heb ik veel contact met de

bewoners. Ik maak uit mijzelf een praatje

met ze en mensen kunnen mij ook altijd

aanspreken. Dat contact vind ik toch wel

het leukste van deze baan. Ik zie zelf hoe

de wijk erbij ligt, maar de bewoners kun-

nen me vertellen wat er allemaal gebeurt

in de wijk en hoe ze het vinden om er te

wonen. Graag zelfs!”

Wijkbeheer
Huurders van Lefier kunnen bij hun wijk-

beheerder terecht voor vragen of klach-

ten over tuinonderhoud, overlast en het

schoonmaken en onderhouden van por-

tieken.

De wijkbeheerders zijn de oren en ogen

van Lefier in uw wijk. Hij werkt daarbij

samen met o.a. wijkbeheer van de

gemeente en de wijkagenten. Is er onder-

houd nodig? Dan trekt hij aan de bel. Bij

overlast probeert hij samen met de

bewoners tot een oplossing te komen. De

wijkbeheerder informeert u over de leef-

regels van Lefier en hun rechten als huur-

der.

Ook uw ogen zijn nodig
Er wordt dus goed opgelet in uw wijk.

Maar de wijkbeheerder doet dat samen

met u als bewoner! De wijkbeheerder

staat altijd open voor uw ideeën ter ver-

betering van uw buurt.Telefonisch kunt u

Johan Heijnen bereiken via het algemene

nummer van Lefier, 697777.

PP RR O F E S S I O N A L SO F E S S I O N A L S I NI N D ED E W I J KW I J K
Vanuit verschillende instanties en bedrijven zijn mensen werkzaam in onze
wijk om mee te helpen de wijk leefbaar te maken en te houden. In
Wijknieuw stellen we ze graag aan u voor. Dit keer geven we het woord aan
de ‘wijkconciërges’ van Domesta en Lefier, Marcel Corba en Johan Heijnen.

EE X P O S I T I E SX P O S I T I E S I NI N ‘ D‘ D EE BB L E E R I N C KL E E R I N C K ’’
In Verpleeghuis ‘De Bleerinck’ zijn enkele exposities die de moeite van een
bezoekje waard zijn.

Marcel Corba

Johan Heijnen
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De prijsuitreiking van de ballonen-

wedstrijd vond plaats tijdens het

event ‘Proeven van een ander land’

dat op 26 september in ‘de Kuil’

plaatsvond.

De uitslag van de ballonnenwedstrijd:

1e prijs: Laura Knorren, 2,5 jaar

371,5 km, landingsplaats t.n.v.

Frankfurt.

2e prijs: Zven van der Linden, 5 jaar

205 km, landingsplaats t.z.v. Hagen.

3e prijs: Ilse Trip, 11,5 jaar

194 km, bij Hagen.

JJ A A R M A R K TA A R M A R K T ,, L O G OL O G O E NE N B A L L O N N E N W E D S T R I J DB A L L O N N E N W E D S T R I J D I NI N B E E L DB E E L D
De ballonnenwedstrijd leek even in het water te vallen doordat veel ballonnen in de bomen terecht kwamen.Toch
mogen we niet klagen over het resultaat. De winnende ballon is maar liefst 371 km ver gekomen!

De suggestie dat het zou komen door de

snoei van het groen op de wallen waar-

door er meer zonlicht in het kanaal zou

komen, leek me niet reëel. Zoveel is er

niet gesnoeid dat dit echt effect zou heb-

ben. Een deskundige van Waterschap Velt

en Vecht wilde Wijknieuws wel te woord

staan, maar kon ook niet echt helderheid

geven. Het feit

is namelijk dat

er heel veel

redenen kun-

nen zijn dat

eendenkroos

op zo uitge-

breide schaal

groeit. Het

heeft in ieder

geval te maken met hoge voedselkwaliteit

van het water. Een grote hoeveelheid een-

denkroos hoeft niet perse positief te zijn

voor het water. Onderwaterplanten heb-

ben te lijden onder de afsluiting van het

wateroppervlak doordat Bovendien moet

er iets gebeurd zijn met de samenstelling

van het water, waardoor de omstandighe-

den voor eendenkroos zo optimaal zijn

geworden. De ambtenaar van  Velt en

Vecht opperde dat een eventuele riool-

overstort zou kunnen hebben plaatsge-

vonden op het Oranjekanaal ten tijde van

de grote hoeveelheid regen in augustus.

Navraag op het gemeentehuis bracht nog

niet veel duidelijkheid, omdat de betrok-

ken ambtenaar niet aanwezig was. De

gemeenteambtenaar die ik wel te pakken

kreeg, wees de suggestie van rioolover-

stort bij voorbaat van de hand, omdat de

vijver in de Slenerbrink daarvoor gebruikt

wordt.

Al met al is Het Antwoord dus nog niet

gevonden, dus hierbij een oproep aan

ieder die weet waardoor deze explosieve

groei mogelijk is ontstaan. Geef uw ant-

woord door via wijkverenigingmarlies@

gmail.com. MZ

GG RR O E NO E N O RO R A N J E K A N A A LA N J E K A N A A L
Wat is er toch met het Oranjekanaal aan de hand? Sinds deze zomer is het
hele kanaal dichtbegroeid met eendenkroos.



‘‘ TT BB R I N K E N H O E SR I N K E N H O E S :: Z OZ O V E E LV E E L O N D E RO N D E R É É NÉ É N DD A KA K !  !  
Alles op een rij wie wat doet in ‘t Brinkenhoes (Mantingerbrink 140).
Het actieve seizoen is weer gestart, dus maak een keuze uit de vele activiteiten!
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Sociaal  Cultureel  Werk 
Culturele activiteiten voor specifie-
ke doelgroepen.

Loop binnen bij het SKW (huisartsenin-

gang) voor meer informatie over het

ruime aanbod aan activiteiten of mail met

skwbargeres@hotmail.com.

Begeleidings Commiss ie
Ouderen 
Activiteiten voor ouderen.

Open huis
Weet u nog hoe gezellig het was op de

open middag van de BCO in het Brinken-

hoes?

Allerlei groepen waren present: koersbal,

kaarten, bridge, handwerken, schilderen.

Het koor ‘de Oldtimers’ gaf een optre-

den. De mensen van de koffieochtend

deden spelletjes. Er was portret tekenen,

een gezellige verloting en aan het eind

kon jemeedoen met de Bingo.

Nu hebben we op 21 oktober weer een

gezellige middag in het Brinkenhoes.

Zet u deze datum op de kalender en kijk

naar de folders en aankondigingen

die worden verspreid.

Vaste activiteiten.
Een opsomming van de wekelijkse activi-

teiten die het BCO organiseert dit sei-

zoen:

Yoga Sedna (MBvO)

Biljarten (zowel vrij als wedstrijd)

Schilderen/tekencursus

Coutry Line Dance (MBvO)

Bridge

Volksdansen (MBvO)

Koersbal

BCO Bingo (maandelijks)

Kaartclub

The Oldtimers (koor)

Handwerkgroep

Koffie-ochtend 60+

Stijldansen

Zitgym Sedna (MBvO)

De afkorting MBvO betekent Meer
bewegen voor Ouderen, speciaal
voor 65+.Waar geen leeftijdsaandui-
ding staat, gaat het om 55+.

Contactpersonen zijn H. Kalkman

(648349) en J. Zijlstra (06-21861409)

Vraag hen om meer informatie over

dagen en tijdstippen van de activiteiten.

Sticht ing ‘t  Brinkenhoes
Verhuur van de beschikbare ruimtes
aan diverse groepen
De vaste openingstijden van ‘t Brinken-

hoes zijn maandag tot en met vrijdag van

8.30-17.00 uur en van 18.30-23.30 uur.

In overleg met het beheer kan hiervan

afgeweken worden.

Ook het huren van ruimtes voor verga-

deringen, cursussen, activiteiten enzo-

voort is mogelijk, eventueel inclusief

lunch.Voor meer informatie: 610201,

brinkenhoes@hetnet.nl.

Een greep van de activiteiten die in ‘t

Brinkenhoes plaatsvinden:

Volksdansen Eurychoros

Schaken ESG

Jazzgym GTV

Quilten

Bridge EBC

Spirituele ontwikkelingsgroep

Katholieke vrouwen groep

Tai Chi

Hatha Yoga

Pinkstergemeente Levend Evangelie Oase

St. Jezus Beweging

Verder gevest igd in ‘ t
Brinkenhoes

De bieb in uw wi jk
Senioren-uitleenpost
In wijkcentrum Het Brinkenhoes is een

senioren-uitleenpost gevestigd. De collec-

tie bevat ongeveer 500 boeken. Dit zijn

voornamelijk streek- en familieromans en

spannende boeken, zowel in gewone druk

als in uitgaven in extra grote letters.Twee

maal per jaar komt er een nieuwe collec-

tie boeken.Via de medewerkers kunt u

ook titels aanvragen. De collectie wordt

regelmatig gewisseld. Er zijn geen digitale

mogelijkheden.

Een abonnement op de bibliotheek kost

voor 65+ers €34,-.

Openingstijden: maandag: 16.00-17.00 uur

Huisartsprakti jk  Ni jman
0591-645280

Autorijschool Blonk laat je uitblin-
ken!
Wil jij snel je rijbewijs? Zoek niet verder!

Bij Autorijschool Blonk ben je aan het

juiste adres!

In korte tijd wordt je opgeleidt tot een

verantwoordelijke en zelfverzekerde

automobilist, die in staat is om de fouten

van anderen op te vangen!

Wie ben ik en wat is mijn drijfveer?
Mijn naam is Esther Blonk-Griffioen.

Sinds april 2004 ben ik werkzaam als rijin-

structeur. Essentiële werkervaring heb ik

opgedaan bij een rijschool in Hoogeveen.

Sinds januari 2009 is Autorijschool Blonk

volledig zelfstandig en sinds 1 juni 2010

aangesloten bij de BOVAG.

Voor mij sta jij als leerling(e) centraal.

Ongeacht je leeftijd, eerdere rijschooler-

varingen of leersnelheid, je bent van harte

welkom. Mijn doel is om jou zó op te lei-

den dat je een bovengemiddelde kans

hebt om in één keer voor het rijexamen

te slagen.

Ik geef les op een rustige, gezellige, relati-

verende, niet veroordelende manier.

Bel of mail gerust voor nadere informatie.

Autorijschool Blonk

06-28176734, info@autorijschoolblonk.nl

www.autorijschoolblonk.nl

OO N D E R N E M E R SN D E R N E M E R S I NI N D ED E W I J KW I J K
Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze
wijk levendig en economisch gezond. Op deze plek ruimte* voor kleine
ondernemers die in Bargeres gevestigd zijn.

Blonk blinkt uit met:
- een hoog slaginspercentage prak-

tijkexamen (60% en hoger, gemid-
delde in Emmen is 50%)

- de prijs: 60 minuten voor  €39,-.
- pakketten op maat
- specialisatie in faal- en rijangstbe-

geleiding, erkend door BOVAG.
- een Mercedes Benz C200 lesauto

* De redactie bepaalt plaatsing van ingekomen kopij

voor deze rubriek. Hierover kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Speciale 
Wijknieuws-aanbieding:

Schrijf je nu in voor rijlespakket 3
en ontvang 1 extra rijles van 60
minuten GRATIS bij dit pakket!
Enige voorwaarde is dat dit pakket
in 1x betaald wordt en niet in com-
binatie gaat met andere aanbiedin-
gen.


