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Wijkwinkel
Na het minder mooie nieuws vorige

maand m.b.t. de Wijkwinkel, is er deze

maand weer iets positiefs te melden. Feit

is wel dat ‘onze’ Sieny Hemme niet terug-

komt in de Wijkwinkel.We willen niet

geruisloos afscheid van haar nemen. In de

volgende Wijknieuws meer hierover.

IDeekaarten gesprek van de dag
Hebben we het hier over de ID- of

ID€€kaart? Die vraag zal u geen hoofd-

breken kosten: als iets gratis is, loopt heel

Nederland er hard voor om er bij te zijn

en een graantje mee te pikken. Maar de

vreugde van de gratis ID-kaart is van

korte duur gebleken! Nee, dan de

ID€€kaart! Die levert u ook winst op,

maar hier moet u iets meer voor doen.

Namelijk een goed plan voor de wijk/

buurt bedenken, in calculeren of deze

door u is te realiseren, kostenplaatje ‘uit-

tekenen’ en dan de ID€€kaart inzenden!

Als het idee voldoet aan de criteria die

de gemeente heeft opgesteld, dan is de

kans groot dat u hiermee gratis iets leuks

voor uw wijk kunt regelen! Wat een goed

ID(ee)! Hoe de actie verder verloopt,

leest u op pagina 2.

Burendag 2011
Onze actie m.b.t. de

burendag (breng
het leukste van uw
buurt in beeld!),

heeft helaas geen inzendingen opgeleverd.

Wellicht was de actieperiode te kort.

Daarom verlengen we 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.

We roepen vooral bewoners op die
aan de burendag hebben deelgeno-
men, om hun bijdrage in te sturen!
Alle inzendingen die binnenkomen, krijgen

een leuke attentie uitgereikt. De inzendin-

gen worden vertoont op de beeldkrant.

Meer info bij Marlies Zeeman,

wijkverenigingmarlies@gmail.com. MZ

VO O RWO O R D

Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 12, 7812 RT  Emmen

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

Wo.: ‘loket’ gesloten

64 84 11, wvbargeres@hetnet.nl

Wijkvereniging online:
www.bargeres.org/wvbargeres

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 10/2011 

verschijnt op 1 november.

Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op

dinsdag 18 oktober bij ons binnen zijn

(brievenbus Naoberschapsbank of mailen

naar: wvbargeres@hetnet.nl)

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),

Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penning-

meester), Piet van der Wel (voorzitter uitvoe-

ringsoverleg),Wies Goudriaan (speelvoorzie-

ningen, mail naar speleninbargeres@live.nl of

bel 858562)

Vorige maand waren we genoodzaakt te

melden dat onze Wijkwinkelmedewerk-

ster Sieny Hemme volledig afgekeurd

wordt. Gelukkig kunnen we nu al melden

dat we vervanging hebben gevonden in de

persoon van Ellen Duursma.

Dat is niet de

enige veran-

dering t.a.v. de

Wijkwinkel.

Want met

ingang van 29

september is

de Wijkwinkel

niet meer

gevestigd in

het vertrouw-

de hoekje tus-

sen Wolt-

meijer en de

Chinees, maar

gaan we

'samenwonen' met de Naoberschapsbank.

In de Naoberschapbank krijgt Ellen een

eigen plekje, zeg maar loket, waar ze u te

woord kan staan en verder kan helpen

met uw vragen of klachten.

Als u een persoonlijk gesprek wilt, is dit

ook mogelijk. In de Naoberschapsbank is

ruimte om achter gesloten deuren uw

verhaal te doen.

De tijden dat Ellen werkzaam is, zijn

anders dan u gewend was.

Ze is in de Naoberschapsbank aan-
wezig op maandag, dinsdag en don-
derdag van 9.00-14.00 uur.
Voorlopig loopt Ellen op vrijdag stage in

wijkwinkel van Emmerhout, de Wijkwijzer.

Zo kan ze de kunst afkijken bij haar colle-

ga Arno Boers, waarmee ze in ‘onze’

Wijkwinkel haar voordeel kan doen.

We wensen haar veel succes bij haar

nieuwe job!

DE W I J K W I N K E L G A AT V E R H U I Z E N !
Vanaf 29 september neemt onze nieuwe Wijkwinkel-medewerkster haar
intrek in de Naoberschapsbank.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Even voorstel len
Ik ben Ellen Duursma 29 jaar oud, woon-

achtig in de wijk Bargeres.

Dit jaar heb ik mijn studie afgerond als

telefoniste/receptioniste+. Een paar weken

geleden kwam deze vacature vrij en daar-

om heb ik zelf initiatief genomen en me

aangemeld, omdat het een geschikte baan

voor mij is. Het werk (dat ik doe m.b.v.

uitkering) sluit goed aan op de opleiding

die ik heb gevolgd. Ik hoop door de erva-

ring die ik in de Wijkwinkel opdoe, meer

kans te krijgen op een betaalde baan. Mijn

taken in de Wijkwinkel zijn hiervoor een

goede opstap.

Ik ben spontaan, behulpzaam, geordend,

geduldig, leergierig en

heb een goed luiste-

rend oor.

Ik ben heel blij met de

keuze die ik heb ge-

maakt en hoop dat ik

veel bewoners van

Bargeres ten dienste

kan zijn.

TO BE CONTINUED



Wij hebben gekozen voor de variant

waarbij de wijkvereniging de eerste inven-

tarisatie van de ideeën doet en in overleg

met de gemeente de ideeën toekent.

Uitbetaling van de ideeën wordt gedaan

door de gemeente.

De inzendtermijn van deze IDEE-kaart-

ronde loopt tot en met 30 november.

Na deze datum worden alle kaarten geïn-

ventariseerd aan de hand van de criteria

die de gemeente heeft opgesteld.

Vervolgens krijgt u bericht of uw idee

gehonoreerd wordt of niet en hoe (bij

positieve uitkomst) e.e.a. uitgevoerd kan

worden.

Bij vragen kunt u terecht bij onze wijk-

winkelmedewerkster, Ellen Duursma.

Vragen of klachten als het gaat om leef-

baarheid: even Renata bellen of mailen!

Stappenplan
1. Bespreek samen met bewoners wat je

wilt bereiken.

2. Vorm met enkele buurtgenoten een 

werkgroep.

3. Eén van de werkgroepleden fungeert 

als contactpersoon.

4. Werk de plannen uit op een platte-

grond waarop te zien is welke speel-

toestellen waar geplaatst worden.

5. Maak er ook een begroting van en 

geef aan wat de bewoners zelf kunnen

doen (valzones!).

6. Voeg er enkele foto’s bij van de plaats 

waar u de speelvoorziening wil heb-

ben.

7. Maak een invullijst voor namen en 

handtekeningen (en huisnummers)

waarop de bewoners kunnen aange-

ven of ze voor of tegen zijn.

8. Ga met de plattegrond en de lijst 

langs de deuren van uw buurtbewo-

ners.

9. Vertel duidelijk wat u van plan bent en 

laat de buurtbewoners de lijst invul-

len.

10. Breng vervolgens het plan en de lijst 

naar de Wijkwinkel (Alerderbrink 12).

11. De Wijkwinkelmedewerker regelt een 

afspraak met bestuurslid Wies

Goudriaan van de wijkvereniging die

alles met u doorneemt.

12. Daarna wordt het plan opgestuurd 

naar de dienst Gebied die al of niet

het groene licht geeft.

Het NIEUWE mailadres van de speel-

voorzieningencommissie is:

speleninbargeres@live.nl

2

STA P P E N P L A N S P E E LVO O R Z I E N I N G E N I N D E W I J K
Stel dat u in uw omgeving speelvoorzieningen voor de kinderen wilt plaatsen.
Om dit te verwezenlijken, adviseren we u onderstaand stappenplan te volgen.

Bezuinigingen
Er is een brief van B&W ontvangen met

een vooraankondiging van extra bezuini-

gingen op de budgetten van de Erkende

Overleg Partners voor 2012 en verdere

jaren.We hadden op ons budget van 2011

al 5% in moeten leveren.We gaan ervan

uit dat de gemeente nog met concrete

informatie komt over hoe hoog de bezui-

niging zal zijn.

Nieuwe winkelcentrum en de maat-
schappelijke functies
Het huidige winkelcentrum telt behoorlijk

wat plekken voor maatschappelijke orga-

nisaties. Dan hebben we het over de

Wijkwinkel, Naoberschapsbank, Sedna,

Buurtsupport en Icare. Deze organisaties

hebben om de tafel gezeten om te ver-

kennen hoe ze zich in de toekomst willen

organiseren als er een nieuw winkelcen-

trum is.Vanuit

deze organisaties

wordt een werkgroep

samengesteld, waar vanuit ons bestuur

Marlies Zeeman betrokken is.

Er is bekend gemaakt dat Joop Einhaus,

directeur van Buurtsupport deze werk-

groep zou voorzitten. Maar de heer

Einhaus heeft aangegeven te willen kiezen

voor een meer beperkte rol, aangezien

Buurtsupport niet in zijn geheel in het

winkelcentrum hoeft te zitten (alleen de

conciërge heeft een plekje nodig).

Contacten gemeentehuis
Er is wat ruis op de lijn ontstaan richting

gemeentehuis n.a.v. de brieven die we

naar B&W hebben gestuurd en het

gesprek dat we met wethouder Kuper

hebben gehad.

We hebben in ons bestuur de intentie

uitgesproken te willen gaan voor een

werkbare relatie met de ambtenaren op

het gemeentehuis. Daarom is er begin

oktober nog een gesprek, waarna we

hopen dat de kou uit de lucht is.

Fontein
De wens om een fontein in het Oranje-

kanaal te krijgen, lijkt een meerjarenpro-

ject te worden. Inmiddels hebben we de

kosten helder in beeld.We missen op dit

moment €7000,- en zoeken daarvoor

sponsors.

EOP-budget 2009-2010-2011
Elke drie jaar wordt ons vanuit de

gemeente een bedrag toegekend

(gebiedsgebonden budget), dat we in drie

jaar kunnen gebruiken t.g.v. de wijk. 2011

is het laatste jaar van deze periode.We

hadden geld geoormerkt voor verschillen-

de zaken. Dit geld is nog niet allemaal

besteed.We willen z.s.m. nog enkele

zaken aftikken, om te voorkomen dat het

niet bestede geld terugvloeit in de

gemeentekas.

MZ

VA N D E B E S T U U R S TA F E L
Wat stond er de afgelopen maanden zoal op de
bestuursagenda van de Wijkvereniging? De afgelo-
pen maanden (juli, september) kwamen onder-
meer de volgende onderwerpen aan de orde.

Tel: 06-31762440

Mail: renata.bargeres@gmail.com

WE R K W I J K Z E ID€€G E L D 2011
Dit jaar is ons als bestuur van Wijkvereniging Bargeres de mogelijkheid
geboden te kiezen hoe de toekenning en verwerking van de IDEE-kaarten
georganiseerd gaat worden.

RE N ATA KU P E RU S

V E R R A S S E N D

A A N S P R E E K B A A R !



Er zijn verschillende potjes met geld die u

aan kunt spreken. Ook kunt u uw idee

voorleggen aan één van de Emmen

Revisited wijkteamleden. Zij denken graag

met u mee.

EOP-budget
De gemeente stelt elk jaar geld beschik-

baar aan Plaatselijk Belang (Erkende

Overleg Partner van de gemeente). Zij

beslist over de besteding van dit geld.

Heeft u een goed idee? Deel dit met het

bestuur.

Buurtfonds Emmen Revisited  
Het Buurtfonds is bedoeld om sociale

activiteiten te stimuleren en te onder-

steunen of om een knelpunt te helpen

oplossen. U kunt op deze manier zelf bij-

dragen aan een leuker en prettiger dorp.

Op de website www.emmenrevisited.nl

en in de Wijkwinkel vindt u het aanvraag-

formulier.

ID€€geld
De gemeente Emmen stelt ook dit jaar

geld beschikbaar voor ideeën van bewo-

ners. Heeft u een goed idee dat u zelf

met uw buurtgenoten kunt uitvoeren? En

komt uw idee ten goede aan de leefbaar-

heid van het dorp? Tot en met 30 novem-

ber 2011 kunt u uw aanvraag indienen op

de website www.emmen.nl. of door het

opsturen van een ID€€kaart.

Leefbaarheidsfonds Lefier 
Lefier ZuidoostDrenthe stelt geld

beschikbaar voor ideeën die het wonen

en leven in het dorp verbeteren. Dat kan

zijn voor het 25 jarig bestaan van een

vereniging, maar ook is er geld beschik-

baar voor musicals. Of voor een bijdrage

aan een speeltuin of een multifunctioneel

sportveld.

Schrijf een brief met uw idee naar Lefier

ZuidoostDrenthe, t.a.v.Team Participatie,

Postbus 20.000, 7800 PA  Emmen.

Rabobank Stimuleringsfonds
(Emmen-Coevorden) 
Verenigingen en stichtingen kunnen een

financiële bijdrage uit dit fonds vragen

voor activiteiten die de regio verrijken.

Achterliggende gedachte: daar heeft

iedereen profijt van! 

Meer informatie: www.rabobanksf.nl.

Oranjefonds
Door steun van het Oranjefonds ont-

moeten mensen elkaar of vinden zij een

nieuwe plek in de maatschappij. Heeft u

een idee die de contacten met uw buurt

versterken? Kijk voor een bijdrage op

www.oranjefonds.nl.

Jantje Beton 
Jantje Beton heeft geld beschikbaar om

lokale initiatieven die het vrij buitenspelen

in de buurt bevorderen, financieel te

ondersteunen. Op www.jantjebeton.nl

vindt u meer informatie.

VSBfonds
Het VSBfonds zet zich in voor de kwali-

teit van de samenleving. Heeft u onder-

steuning nodig voor een maatschappelijk

project of voor een kunst- en cultuurpro-

ject? Het VSBfonds heeft hier jaarlijks een

bedrag voor beschikbaar. Kijk op de web-

site vsbfonds.nl voor meer informatie.

Samen maken we het dorp nog mooier!

EE N G O E D P L A N I S G O E D VO O R G E L D !
Heeft u een goed idee om uw buurt nog mooier te maken? U wilt een acti-
viteit voor de jeugd organiseren of heeft u plannen voor een ontmoetings-
plek voor ouderen? Lukt het u niet de financiering rond te krijgen?
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Er heeft een tijdje terug inderdaad een

vechtpartij plaatsgevonden in de Kuil. Dit

kwam omdat jongeren uit Bargeres jeugd

uit een andere wijk aansprak op hun

gedrag. En dat vinden wij juist positief.

Dat het daarna escaleerde, zegt niks over

de jeugd uit Bargeres, maar alles over

degenen die vervolgens ruzie zochten.

Want de jongeren in Bargeres hebben

onderling hun eigen afspraken. Ruzie los-

sen zij zelf op. De verschillende groepen

die er hangen, hebben respect voor el-

kaar en anderen die gebruik maken in de

Kuil. De hangplekken worden niet alleen

door de jeugd gebruikt, ook zitten er

overdag ouderen of spelen er kinderen.

Het is veilig genoeg om kinderen te laten

spelen: het sportteam, scholen en het jon-

gerenwerk Sedna organiseren niet voor

niks leuke (sport)activiteiten in en om de

Kuil. Dat wil niet zeggen dat er nooit wat

vervelends gebeurd in de Kuil, dat snap-

pen wij ook wel. Maar wij zouden het

fijn vinden dat u dit dan meldt. Zodat

we de Kuil samen veilig kunnen

houden en het een geliefde plek blijft

voor jong en oud in Bargeres!

We hopen op deze manier dat u als

buurtbewoner ziet dat niet alle jongeren

in de Kuil vervelend of negatief zijn.

Mocht u er anders over denken of heeft

u vragen? Dan bent u van harte welkom

bij Sedna (naast de Plus)!

Kim Gritter,

Jongerenwerk

Sedna

0627497933

DE KU I L I S W È L V E I L I G !
Er wordt nogal wat gezegd over de Kuil. Dat er jongeren hangen die verve-
lend zijn, dingen vernielen of ruzie maken. Soms klopt dat, maar meestal
niet. Ondanks de felle buien hebben de collec-

tanten het niet af laten weten. Hartelijk

dank daarvoor, alsmede voor de gulle

gevers, die zich ervan bewust zijn dat

onderzoek nodig is en blijft. Je zal het

maar krijgen, dan wil je graag gebruik

maken van de kennis en behandeld wor-

den.

Coördinator Kwf 

Bargeres

CO L L E C T E KW F
De collecte voor de kankerbestrij-
ding heeft €4.624,01 opgebracht.
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Uniek project 2012
Kapella Vocale uit Emmen is gestart met

de voorbereidingen voor de uitvoering

van THE ARMED MAN - A Mass for

Peace. Deze vredesmis is gecomponeerd

door Karl Jenkins en ging in première in

2000 te Londen. Kapella Vocale wil hier

een Drents project van maken en zoekt

zangers die met het project mee willen

doen. Het werk wordt uitgevoerd met

het Drents Jeugdorkest en solisten rond

de 4 mei-herdenking 2012 in Assen,

Emmen, Hoogeveen en Meppel.

Kapella Vocale
Kapella Vocale staat onder leiding van

Roelof Bosma uit Hoogeveen.

Op het programma staan liederen en can-

tates van o.a. Dietrich Buxtehude, John

Henry Maunder en Felix Mendelssohn-

Bartholdy. In 2011 werd de Markus-

Passion van Reinhard Keiser uitgevoerd.

Aan de uitvoering van de concerten wer-

ken professionele musici mee. Het koor is

aangesloten bij de Koninklijke Christelijke

Zangersbond. Kapella Vocale telt ongeveer

60 leden uit Emmen en wijde omgeving.

De repetities vinden plaats in De Opgang,

Mantingerbrink 199, Bargeres.

The Armed Man
The Armed Man (vertaling: 'De gewapen-

de man') is een indrukwekkende mis met

een groot orkest, een groot koor en

solisten. Het werk is gebaseerd op een

zes eeuwen oude traditie van 'Armed

Man'- missen, die allen als leidraad het

15de eeuwse lied 'L'Homme Armé' had-

den. Karl Jenkins vond dat het thema ook

in de 21ste eeuw nog steeds van toepas-

sing is: "Is er een betere manier om

zowel terug te kijken en te weerspiegelen

naar de meest oorlogzuchtige en vernieti-

gende eeuw in de menselijke geschiedenis

als vooruit te kijken met hoop en onszelf

te verplichten tot een nieuw en vreedza-

mer millennium", aldus Jenkins zelf.

Jenkins heeft zijn 'The Armed Man' opge-

dragen aan de slachtoffers van de oorlog

in Kosovo.

In de muziek heeft Jenkins geput uit ver-

schillende historische en culturele bron-

nen. Zo worden, naast de gebruikelijke

mis-delen, gebruik gemaakt van de

Islamitische oproep tot gebed (de Azan of

Adhan), en teksten van de Engelse dichter

Rudyard Kipling en de Japanse dichter

Togi Sankichi, die getuige was van het

bombardement op Hiroshima.Alle delen

tezamen en de speciaal voor 'The Armed

Man' gemaakte film, die tijdens het con-

cert wordt vertoond, laten de verschrik-

kelijke gevolgen van oorlog voelen en

creëren een intense roep om vrede.

Uitbreiding nodig
Voor de uitvoering van The Armed Man is

een tijdelijke uitbreiding tot een project-

koor van ongeveer 100 personen nodig.

Als u belangstelling heeft om mee te

doen, kunt u zich opgeven tot 1 januari

a.s. via de website www.kapellavocale.nl

of telefonisch bij Julia Rosenbaum (voor-

zitter): 0591-548499 of 06- 40807053.

Sluiting inschrijvingen: 1 januari 2012.

Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling bestaat uit:

Margreeth de Boer, voormalig minister

VROM en commissaris van de Koningin in

Drenthe

Sicko Heldoorn, burgemeester van Assen

Cees Bijl, burgemeester van Emmen

Karel Loohuis, burgemeester van

Hoogeveen

Jan Westmaas, burgemeester van Meppel

De commissaris van de Koningin in

Drenthe, Jacques Tichelaar, is bescherm-

heer van het Drents Jeugdorkest en

steunt het project.

VOCALE KWALITEIT IN DE WIJK
Kapella Vocale is gestart met voorbereidingen voor de uitvoering van The
Armed Man - A Mass for peace, gepland in mei 2012.Voor de uitvoering van
dit project is een tijdelijke uitbreiding tot een koor van ongeveer 100 perso-
nen nodig. Zingt u graag, lees dan vooral verder!

Hey allemaal!

Afgelopen maart opende Honk 97 voor

de eerste keer haar deuren. Een beetje

huiverig voor wie er komen zou en voor-

al hoeveel er zouden komen stapten wij

met een aantal vrijwilligers in dit project.

Het is altijd afwachten natuurlijk of het

zou aanslaan of dat de jongeren er geen

behoefte aan zouden hebben. Maar het

sloeg aan, want vanaf de eerste avond

wisten de jongeren ons te vinden. Het

gemiddelde aantal jongeren wat in de

soos komt ligt rond de 28-29.

De vrijwilligers kijken met plezier terug

op de avonden die geweest zijn, maar wat

nog belangrijker is: zij kijken met veel

enthousiasme uit naar de avonden die

nog gaan komen!!

Op zaterdag 8 oktober opent Honk
97 dan ook weer de deuren. Deze
eerste avond is weer toegankelijk
voor iedereen die nieuwsgierig is

naar Honk 97. Ouders, buurtbewo-
ners en de jongeren zelf natuurlijk.
Heb jij interesse om vrijwilliger te wor-

den bij de soos, wip dan zeker even bin-

nen deze avond. Of even een mailtje stu-

ren naar honk97@live.nl.

Wij hopen jullie allemaal weer te zien.

Tot de 8ste!!!!

Conny en Angélique

Nog even alles op een rijtje:
Honk 97 is voor tieners van 12 tot en

met 15 jaar. Een glaasje firis kost €0,50,

een zakje chips/snoep €1,-. De soos is

uiteraard rook/drugs/alcoholvrij. Honk 97

is één keer in de twee weken geopend

van 19:30 uur tot 23:00 uur en bevindt

zich in het Brinkenhoes aan de kant van

het SKW.
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HO N K 97
Na een zomerstop, gaat Honk 97 op 8 oktober weer van start!



20 September ging de feestweek Hol-

tingerhof van start met een gezamenlijk

ontbijt voor bewoners, medewerkers en

vrijwilligers. Dit alles ter ere van het 35

jarig bestaan van Holtingerhof. Ook de

rest van de week waren er tal van activi-

teiten voor de bewoners. Zo konden

bewoners genieten van

feestelijke maaltijden,

muziek en werd er een

bonte avond georgani-

seerd. De feestweek

werd donderdag 22 sep-

tember afgesloten met

een warm en koud buf-

fet.
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Een kleinschalig team met ervaren profes-

sionele medewerkers gaat zorg verlenen

in de wijk Bargeres en directe omgeving.

Thuiszorg Tangenborgh streeft ernaar dat

haar klanten zoveel mogelijk hulp krijgen

van dezelfde personen, daarom werkt

Tangenborgh met kleinschalige teams.

Thuiszorg Tangenborgh biedt thuiszorg op

alle gebieden zoals:

- huishoudelijke hulp (schoonmaken, stof-

zuigen, strijken, enz.);

- persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld 

wassen en aankleden);

- verpleging (wondverzorging, injecteren,

enz.);

- personenalarmering (met één druk op 

de knop schakelt u in geval van nood

professionele hulp in);

- PG-zorg (hulp bij geheugenproblemen,

dementie);

- begeleiding (bijvoorbeeld hulp bij het 

plannen van de dagelijkse bezigheden);

- uitleen van hulpmiddelen zoals krukken,

bedverhogers, douchestoel.

Vaak wordt het als erg vervelend ervaren

als mensen hun gewoontes en dagelijkse

ritme aan moeten passen aan de betref-

fende thuiszorginstantie. Daarom biedt

Zorggroep Tangenborgh thuiszorg aan die

aansluit bij de wensen en behoeftes van

haar klanten, zodat zij hun normale dage-

lijkse leven en ritme zo veel mogelijk kun-

nen voortzetten! 

Al vele jaren geeft Zorggroep Tangen-

borgh vanuit haar locaties thuiszorg in

Zuidoost-Drenthe. Uit onderzoek blijkt

dat de klanten van Tangenborgh de thuis-

zorg gemiddeld een dikke 8 geven en aan-

duiden als betrouwbaar, zorgzaam en pro-

fessioneel.

Voor het aanvragen van Thuiszorg bij

Tangenborgh is geen lidmaatschap nodig.

Tangenborgh geeft ook thuiszorg op PGB

(Persoons Gebonden Budget) basis.

Belangstellenden kunnen gerust eens bij

het kantoor van Thuiszorg Tangenborgh

binnenlopen. Het kantoor in de Oranjerie

is geopend op maandag, woensdag en vrij-

dag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Ook vra-

gen over thuiszorg algemeen of over het

aanvragen van een indicatie kan de mede-

werker van Tangenborgh beantwoorden.

Bellen kan natuurlijk ook. Ons telefoon-

nummer 0591 687410 is 24 uur per dag

te bereiken.

TH U I S Z O R G TA N G E N B O R G H VA N U I T DE OR A N J E R I E
Vanuit het nieuwe gebouw De Oranjerie dat midden in Bargeres ligt, start
Zorggroep Tangenborgh vanaf oktober met een thuiszorgkantoor.

STAT I O N EM M E N ZU I D (L A AT S T E K E E R)
Een stukje over het nieuwe station in de vorige Wijknieuws, leverde
twee reacties op. Met deze ‘pro’- en ‘contra’-reactie sluiten we dit
onderwerp in Wijknieuws af. De namen zijn bij de redactie bekend.

VE R J A A R DAG S F E E S T J E

HO LT I N G E R H O F

Bij het stuk van Bruni Ockels kan ik me volledig aansluiten. Ja, met de bus naar het

hoofdstation: dan moet de bus wel op tijd rijden. 4 min. speling heeft de chauffeur

en dat haalt hij in de spits of op vrijdag wanneer er markt is, niet vaak. Ook ‘s

avonds is het droevig gesteld met het OV. Na 20.00 uur om het uur een bus.

Omdat de treinen op elkaar moeten wachten en te laat aankomen, wordt dat een

uur wachten.Vanaf Emmen Zuid met de fiets in het donker over de Nw.Amster-

damsestraat of binnendoor via het kantorenpark is ook geen pretje, vooral in de

wintermaanden. Hopen doe ik en ik denk velen met mij, dat er een goede busver-

binding gaat komen tussen Emmen Zuid en Bargeres.Wellicht doet de gemeente

Emmen er iets aan en wacht ons t.z.t. een verrassing!”.

“Ik heb een aantal keren het stukje gelezen van mevrouw Ockels. Op zichzelf mag

iedereen zijn mening laten horen, zolang het maar netjes blijft en dat gebeurt dan

ook. Echter, zij geeft in haar laatste ingezonden stukje aan dat de bewoners van

Bargeres op hun schreden zouden terugkeren en in wrok omzien richting de ge-

meente Emmen. Maar ik vind juist als bewoner van Bargeres dat het nieuwe station

een welkome aanvulling is voor ons als inwoners van Emmen. Dus waar deze me-

vrouw het vandaan haalt om te zeggen dat ik in wrok omkijk weet ik niet, maar veel

inwoners van Bargeres zijn juist tevreden met het nieuwe station Zuid. Betere par-

keergelegenheid, nettere omgeving en een betere instap voor de trein. En dat bussen

nog niet rijden zoals het zou moeten, dat zit er ook aan te komen. Zij heeft duidelijk

in deze kwestie geen visie en niet de gemeente Emmen. Je zult met vernieuwingen

mee moeten gaan, anders blijf je in het oude steken en blijf je achter in deze tijd.”



Kleding- en boekenmarkt
Kapella Vocale
Zoekt u naar een goede jas?

Of naar een mooi boek?

Kom dan zaterdag 8 oktober a.s. naar

onze grote kleding- en boekenmarkt

op het plein voor De Opgang van 10.00-

15.00 uur!

Mooie spullen voor weinig geld !

Heeft u kleding en boeken voor deze

markt dan kunt u contact opnemen met

mevrouw Elly Jeuring, tel: 0591-641658.

Bij haar kunt u uw kleding en boeken

inleveren. Lukt het u niet te brengen, dan

worden uw spullen gehaald.

Begeleidings Commiss ie
Ouderen
We nodigen u van harte uit op 27 okto-

ber voor de modeshow van Heye-Wubs

uit Onstwedde in het Brinkenhoes om

14.00 uur. Deze gelegenheid om zo dicht

bij huis de winter- en herfstmode voor de

55+ te zien, komt niet gauw terug!

Zaal open om 13.30 , entree 1 euro inclu-

sief koffie.

Kom allemaal kijken!

Exposit ie  in  de Bleerinck
Tot maandag 14 november 2011 worden

in verpleeghuis de Bleerinck tentoonge-

steld: wijwaterbakjes en fietsbandkunst 

van mevrouw Alberts uit Emmen.

Mevrouw Bos uit Emmen exposeert met

schilderijen in aquarel en olieverf.

Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot

19.30 uur

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!
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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.

Zoek je kleinschalige, flexibele opvang

voor je kind(eren) voor een redelijke

prijs? Dan hoef je niet langer te zoeken,

want De Lutjeshof heeft nog plaats.

Mijn naam is Marianne Lutje , ik ben

getrouwd met Martin en moeder van 2

kinderen van 5 jaar en 8 maanden. Na 3

jaar op een kinderdagverblijf te hebben

gewerkt, ben ik per 15 september 2011

gestart met opvang aan huis. Ik ben aan-

gesloten bij C.G.O.B de Herberg en heb

bewust gekozen voor een christelijke

organisatie zodat ik ook in mijn werk

mijn geloof

in de prak-

tijk uit kan

dragen.

Ik ben

flexibel en

vang

maximaal 6

kinderen

op, zodat

de opvang

altijd klein-

schalig en persoonlijk zal zijn. Ik heb een

door de GGD en gemeente goedgekeur-

de opvanglocatie, met een ruime tuin,

waarin de kinderen lekker kunnen spelen

met fietsjes e.d. en een leuk nieuw speel-

huisje. Ik knutsel graag met de kinderen

en vind het leuk om met/voor ze te zin-

gen.

Omdat ik een christelijke opvang heb, bid

ik met de kinderen voor het eten, lees ik

voor uit een kinderbijbel en zingen we

naast de bekende kinderliedjes ook lied-

jes van bv. Elly en Rikkert .

Ik bied opvang aan kinderen van 0 tot 12

jaar en heb op dit moment nog een aan-

tal plaatsen vrij op maandag, woensdag en

donderdag.

Voor meer informatie over de gastouder-

opvang dan kunt u contact met mij opne-

men via 06-14695312 of via lutjeshof@

home.nl. Of kijk op de website: cgob.nl

Ouders die hun kinderen bij mij aanmel-

den krijgen van mij gratis een fotoshoot

van uw kind(eren) aangeboden.Want

naast dat ik gek op kinderen ben, heb ik

ook een passie voor fotografie. Neemt u

dus ook eens een kijkje op www.marian-

nelutje.webs.com.

ON D E R N E M E R S I N D E W I J K
Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze
wijk levendig en economisch gezond.

Aanbieding voor lezers van Wijknieuws:

HE T JU R I D I S C H LO K E T
Per 1 juli heeft de overheid een
maatregel ingevoerd waarbij de
dienstverlening van het Juridisch
Loket wordt uitgebreid en een kor-
ting van €50,- op advocaatkosten
wordt verstrekt.

Het Juridisch Loket (JL) geeft gratis juri-

disch advies. Onze juristen luisteren goed

naar uw vraag en geven een persoonlijk

advies.Vaak is dit voldoende om het pro-

bleem op te lossen. Per 1 juli heeft het JL

de dienstverlening uitgebreid en zet hier-

mee nog meer in op de persoonlijke advi-

sering. Zo worden o.a. brieven op maat

geschreven.

Is het probleem ingewikkelder, dan ver-

wijst het JL door naar bijvoorbeeld een

bemiddelaar, maatschappelijk werk of

advocaat.Verwijst het JL de klant door

naar een advocaat, dan ontvangt hij v.a. 1

juli een korting van €50,- op de eigen bij-

drage.

Het kabinet onderschrijft met deze maat-

regel het belang van de dienstverlening

van het JL en adviseert mensen eerst naar

het JL te gaan, voordat ze naar een advo-

caat stappen.


