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Veel Wijknieuws
U weet al dat het de laatste jaren geen 
probleem (meer) is om onze wijkkrant vol 
te krijgen. Af en toe moesten er zelfs pa-
gina’s bij om alles te herbergen. Maar ook 
aan Wijknieuws hangt een prijskaartje. In 
het vervolg voegen we bij veel nieuws niet 
zomaar twee pagina’s toe. Dus we zullen 
kritischer kijken of de ingeleverde kopij 
voldoende nieuwswaarde heeft en we zul-

len niet altijd alles kunnen plaatsen. 

Lokale economie
We blijven via Wijknieuws de lokale 
ondernemers steunen.  Voor de volgende 
editie zoeken we weer ondermers die in 
de wijk wonen èn werken. Voor onderne-
mers die niet aan die voorwaarde voldoen 
is het interessant dat we vanaf volgende 
maand beperkt advertenties zullen plaat-
sen. Vraag mij naar de voorwaarden.

Vaardige schrijver (m/v) gezocht
Wijkvereniging Bargeres komt graag in 
contact met een wijkbewoner die ons 
bestuur wil versterken als secretaris. 
Kernactiviteit is daabij het notuleren en 
verder het schrijven van stukjes voor op 
de (nog nieuw te bouwen) website. 
Kennis van websites is niet noodzakelijk, 
wel het ‘zien’ van nieuws en vaardig zijn 
met de pen. 
Marlies Zeeman

De vernieuwing van het winkelcentrum 
is een lang slepend project. Het laatste 
nieuws was dat concentratie van het win-
kelcentrum aan één kant van het kanaal 
niet doorgaat. Nu wordt het uiteindelijk 
dan een uitgebreide renovatie. 
Toch waren we als Wijkvereniging er nog 
niet gerust op, want van de gemeente ver-
namen we dat er nog een gat in de begro-
ting zat van 500.000,- . Bij de wooncor-
poraties Domesta en Lefier (beide met 
veel woningen in onze wijk) was de vraag 
neergelegd om dit gat op te vullen. Geld 
waar ze niets voor terug krijgen, want de 
corporaties zijn verder niet betrokken bij 
de huidige plannen. En dat terwijl bekend 
is dat de wooncorporaties allemaal hun 
broekriem moeten aantrekken…
We hoorden hier lange tijd niets over 
en wisten niet hoe de vlag erbij hing. Als 
Wijkvereniging besloten we daarom zelf 
iets te doen. We nodigden alle betrokke-

nen uit voor een rondgang door het 
winkelcentrum. Dat zou toch boekdelen 
moeten spreken en besluitvorming hope-
lijk ten goede komen!
Woningbezitters van huurwoningen 
ondermeer Bruntinger- en Hesselter-
brink zijn op ons verzoek ook door de 
gemeente uitgenodigd, omdat zij evengoed 
belangen in de wijk hebben. Hier is door 
één institutionele belegger positief op 
gereageerd (Achmea).

In de namiddag van 17 september ont-
vingen we de directeuren van Domesta 
en Lefier (resp. de heren Mol en Baltes), 
projectontwikkelaar Doornbos, de heer 
Lubberman van MVGM namens Achmea, 
de heer Weelink, vastgoedmanager van 
Domesta en de heer Lambooij, projectlei-
der van gemeente Emmen. Namens de 
winkeliers was Hendrik Nevels aanwezig 
en verder twee van onze bestuursleden.

We maakten een wandeling vanaf Smul-
wereld achterlangs richting parkeerplaats 
oude apotheek en vervolgens naar het 
kanaal om over te steken naar het andere 
gedeelte van het winkelcentrum.  Er was 
niet alleen oog voor de verpaupering, 
de plannen hoe het moet gaan worden 
werden ook uitgebreid toegelicht.

Bijzonder bemoedigend was het dat de 
heren Baltes en Mol allebeide aangaven 
dat hun corporatie bereid is een bedrag 
te investeren. Een positief gebaar richting 
de wijk omdat de corporaties belang 
hebben bij een aantrekkelijk wijkhart! Nu 
is er nog een klein ‘gaatje’ over en de ge-
meente heeft toegezegd op zoek te gaan 
naar middelen om dat op te vullen.

We kunnen dus terugkijken op een 
succesvolle actie, want zoals op het 
gemeentehuis gezed werd, is het aan ons 
initiatief en druk te danken dat de corpo-
raties zo snel over de brug zijn gekomen! 
MZ

Foto’s: Johan Ottens

Van de redactie

rondgang winkelcentrum Bargeres
Op 17 september heeft Wijkvereniging Bargeres een rondgang georgani-
seerd door het winkelcentrum voor de directeuren van Lefier en Domesta.

Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 12, 648411
wijkwinkelbargeres@gmail.com
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag:
9.00-15.00 uur
Vrijdag ‘loket’ gesloten

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, Wijknieuws), Mia 
Stulen (penningmeester), Mariska Huizing (voor-
zitter uitvoeringsoverleg), Stéphanie van der Gaag, 
Wies Goudriaan. (speelvoorzieningen, mail naar 
speleninbargeres@live.nl).

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 10/2012 
verschijnt op 1 november. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
woensdag 16 oktober bij ons binnen zijn 
(brievenbus Naoberschapsbank of mailen 
naar wijkverenigingmarlies@gmail.com).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
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De klankbordgroep is 12 september voor 
de twee keer samengekomen om de 
ontwikkelingen van het Winkelcentrum 
te bespreken. Na zes jaar onzekerheid 
zal het winkelcentrum worden aangepast 
en vernieuwd. De planning is dat uiterlijk 
januari 2013 door de gemeenteraad een 
besluit wordt genomen ovet het winkel-
centrum. Het aanpassen en vernieuwen 
gaat in twee sessies, de aanpassingen 
binnen het huidige bestemmingsplan en de 
aanpassingen daarbuiten.
De wijzigingen die binnen het huidige 
bestemmingsplan vallen, zijn het verplaat-
sen van de gevels vanaf de oude apotheek 
tot en met de oude wijkwinkel, waardoor 
de winkels worden vergroot. Ter hoogte 
van de parkeerplaats naast de apotheek 
wordt een expeditieruimte voor de Boni 
gecreërd. Oplettende wijkbewoners heb-

ben al gezien dat in het oude pand van 
de Wijkvereniging (naast de Woltmeijer) 
druk wordt geklust om daar de wijzigin-
gen door te voeren die binnen het huidige 
bestemmingsplan vallen.

De plannen waarvoor een nieuw bestem-
mingsplan zal moeten worden gemaakt, 
zijn een open verbinding tussen de beide 
winkelcentra (de kant van de Boni en de 
Plus). Vanaf de Plus-kant moet de Boni-
kant zichtbaar zijn en vice versa. Het is 
de bedoeling dit te gaan uitvoeren via een 
verbreedde brug over het Oranjekanaal. 
Binnen deze plannen is nog de vraag of de 
brug 11 meter breed of 15 meter breed 
zal moeten worden. Dit heeft conse-
quenties voor de begroeiing: er worden 
respectievelijk 7 of 8 bomen gekapt.  
Zoals gebruikelijk wordt er een inloop-
avond georganiseerd wanneer de plan-
nen van het Winkelcentrum definitievere 
vormen aannemen.  MH

klankBordgroep winkelcentrum Bargeres
De klankbordgroep winkelcentrum is weer bij elkaar is geweest. 
We praten u bij.

De inloop voor de reconstructie die me-
dio juli is gehouden m.b.t. de werkzaam-
heden aan o.m. de zuidelijke Brinkenweg 
was een groot succes. De opkomst was 
enorm en de reacties daardoor ook. De 
gemeente is tevreden over de opkomst 
en de positieve reacties van de wijk. De 
personen die een reactie hebben ach-
tergelaten, hebben ieder persoonlijke 
terugkoppeling van de gemeente gehad. 
De werkzaamheden zullen begin oktober 
starten. MH

Woensdag 3 september ontstond in de 
woning aan de Calthornerbrink 4 een 
kleine brand met flinke rookontwik-
keling. De brandweer beseft dat zo’n 

incident de nodige 
vragen opgeroepen 
heeft. Daarom heeft de 
brandweer samen met 
Domesta op 26 septem-
ber een informatiebi-
jeenkomst georganiseerd 
voor bewoners van de 

Calthornerbrink. Tijdens de informatiebi-
jeenkomst is er nagepraat over het inci-
dent en zijn tips gegeven hoe men brand 
kan voorkomen. 

Gevolgen brand
Bewoners die tijdens de ontruiming van 
het gebouw rook hadden ingeademd, gin-
gen voor onderzoek naar het ziekenhuis. 
Gelukkig was iedereen in orde. Door de 
brand en rook zijn meerdere woningen in 
het portiekgebouw beschadigd. Huurders 
moesten tijdelijk ergens anders naar toe. 
Al met al heeft de brand een behoorlijke 
impact gehad op alle betrokken personen. 

impressie Burendag winkelcentrum Bargeres
Burendag 2012 werd door de Naoberschapsbank, Zonnebloem, multicul-
turele vrouwengroep Parel en Wijkvereniging Bargeres aangegrepen om 
activiteiten te organiseren rondom het thema ‘Kleurrijk aan tafel’.

inloop reconstructie 
Brinkenweg

informatieBijeenkomst 
calthornerBrink

In het winkelcentrum aan de Alerderbrink 
was het de hele dag door een gezellige 
drukte. Centraal stonden lekkere hapjes 
die men kon proeven en die gemaakt 
waren door wijkbewoners afkomstig 
uit allerlei verre windstreken. Tijdens de 
lunch tussen de middag maakte de Zon-
nebloem bekend wie de eigenaar is van 
de hoogste zonnebloem in Bargeres en 
Noordbarge (zie elders in Wijknieuws). 
Ook presenteerden diverse aanbieders 
van cursussen in de wijk zich, zoals het 

SKW, naaischool Tiepo, het Rode Kruis en 
volksdansgroep Eurychoros. Ook waren 
vrijwilligers aanwezig van Contactpunt 
Mantelzorg en Vluchtelingenwerk Noord 
Nederland. Een aantal creatieve dames 
gingen ‘wildbreien’. Verder waren er heel 
veel kinderen die hun speelgoedkast met 
het oog op 5 december al leeggehaald 
hadden en al het overtollige aan de man 
brachten.  Al met al kijken we terug op 
een zeer geslaagde en gezellige dag!
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Pedagogisch klimaat
Klimaat associëren we met weer en tem-
peratuur, zomer en winter en niet zozeer 
met opvoeden. 
Emmen Revisited heeft het echter ook 
over het sociaal klimaat. Daarmee wordt 
bedoeld hoe gaan we met elkaar om in 
deze wijk: wonen we lekker, hebben we 
het goed met elkaar en zien we om naar 
anderen die het minder hebben. In het 
wijknieuws van juli introduceerden wij 
een nieuw lid van het wijkteam: Yolanda 
Brandenburg, gebiedsadviseur van Sedna. 
Zij zal actief zijn in het sociale domein.

Het pedagogisch klimaat richt zich op de 
opgroeiende kinderen en jongeren in de 
wijk. Het gaat hier dus om de volgende 
vragen:
• Is deze wijk een kindvriendelijke wijk?
• Kunnen kinderen hier prettig opgroei-
 en en andere kinderen ontmoeten?
• Kunnen ze er lekker wonen, zijn er 
 speelmogelijkheden?
• Kunnen ze leren wat ze nodig hebben 
 voor de rest van hun leven?
• Wordt naar hen omgezien als het wat 
 minder gaat?
• Ontvangen kinderen respect en ruimte 
 van de volwassenen om hen heen?
• Is er een wij-gevoel bij onze kinderen
 in onze wijk?

In Bargeres is vanuit het wijkteam en 
lokale partijen al 10 jaar lang een conse-
quente aandacht voor jeugd en jongeren. 
Dit heeft geresulteerd in o.a. de Brede 

school, schoolmaatschappelijk werk, 
jongerenwerk/coach, jeugd- en jongeren-
activiteiten waaronder Brainart.
Maar niet alles is rozengeur en mane-
schijn: we weten dat er kinderen opgroei-
en in armoedige situaties. Uit landelijke 
gegevens is bekend dat ongeveer 20% van 
de kinderen opgroeit in een mantelzorg-
situatie (dat zijn gezinnen waar een kind 
meezorgt voor een gezinslid dat lichame-
lijk, psychisch ziek is of gehandicapt). 
Voor Bargeres betekent dit 326 kinderen 
of jongeren. De aanwezigheid van deze 
situatie brengt risico met zich mee voor 
het zich ontwikkelende kind. 

Er zijn natuurlijk instanties die zich hier-
mee bezig houden, maar een kindvriende-
lijk buurt is iets wat je met elkaar vorm-
geeft. Maak ruimte voor hen. Benader ze 
respectvol, denk mee over spelmogelijk-
heden voor kinderen. Kinderen hebben 
maar één jeugd en daarin hebben wij allen 
een verantwoordelijkheid. In het wijkteam 
maken we een start om met u hierover in 
gesprek te kunnen gaan. Hebt u sugges-
ties? We horen het graag!
U kunt contact opnemen met Yolanda 
Brandenburg, gebiedsadviseur Emmen 
Zuid, y.brandenburg@tintenwelzijnsgroep.nl. 

Handhaving Huisvestingsverorde-
ning
In september heeft het wijkteam bezoek 
gehad van Jos Harms, teamleider hand-
having fysieke leefomgeving bij gemeente 
Emmen. Hij gaf de wijkteamleden uitleg 
over handhaving van de Huisvestingsver-
ordening.
In het kader van de handhaving van de 
huisvestingsverordening hebben gemeen-
telijke handhavingambtenaren, onder-
steund door politie, invallen gedaan bij 
verschillende woningen in Emmen. Dit 
met als doel te controleren of men zich 
aan de regels houdt wat betreft kamer-
verhuur, brandveiligheid, e.d. In Bargeres 
waren bij de gemeente 11 panden bekend     
waar de verordening mogelijk werd over-

     treden. 
     De 11 woningen waarbij een inval is 
      gedaan voldeden geen van allen aan 
de eisen die gesteld worden voor wat 
betreft brandveiligheid. Er werden echter 
geen andere strafbare situaties aange-
troffen. De eigenaren van de panden die 
brandonveilig zijn, hebben alleen een brief 
ontvangen waarin hen wordt verzocht dit 
zo snel mogelijk op orde te brengen. Hier 
zal ook op gecontroleerd worden. 

Veilig oversteken
Op de kruispunten aan de zuidkant van de 
Brinkenweg steekt veel schooljeugd over. 
Eind vorig jaar bleek dit uit een inventari-
satie die Renata Kuperus in opdracht van 
het Wijkteam heeft gehouden.

Bij deze kruispunten zijn inmiddels kleu-
rige beugels geplaatst, om alle verkeers-
deelnemers er op attent te maken dat 
hier veel jonge verkeersdeelnemers over-
steken. Het Wijkteam wil graag nog extra 
beeldbepalende elementen toevoegen. 
We denken daarbij aan het plaatsen van 
kleurige palen van verschillende lengtes 
bij het naderen van dit gedeelte van de 
Brinkenweg. We gaan kijken of dit gerea-
liseerd kan worden in samenwerking met 
de basisscholen in de wijk. We denken dan 
aan het verven van de palen door basis-
schoolkinderen.
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Het wijkteam komt elke maand bij elkaar.We praten elkaar bij over 
de voortgang van projecten en waar nodig ondernemen we actie.We
stimuleren elkaar en kijken of er nieuwe onderwerpen opgepakt moeten
worden. Het wijkprogramma 2009-2014 is daarbij ons spoorboekje.

Even wat feiten:
In Bargeres wonen 1320 kinderen on-
der de 12 jaar en 850 tussen de 12-18 
jaar. Dit samen is 23 % van de totale 
bevolking. Sinds 2009 groeit het aantal 
geboorten in deze wijk weer. Hetgeen 
betekent dat deze wijk ook voor jonge 
gezinnen aantrekkelijk is.  De peuter-
speelzaal de Ukkepuk heeft 5 groepen 
van 12 kinderen en er zitten er 784 
kinderen op de basisscholen. 

Tenslotte
Heeft u vragen of suggesties voor het
wijkteam? Heeft u ideeën over pro-
jecten of activiteiten in Bargeres? Wilt 
u hier graag met andere bewoners en 
betrokkenen over praten? Laat het ons 
weten! Leden wijkteam: 
Wobbe Katoen, ER, 652211
Marlies Zeeman,Wijkvereniging, 648411
Johan Ottens, Sedna, 632324
Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324
Jo Wubbels, Domesta, 570100
Karin Smeekens, Lefier, 697841
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Ervaringsdeskundige...
Ik kom net terug van boodschappen doen 
in het winkelcentrum. Lopend langs het 
sportveldje van de Druwerbrink naar de 
winkels heb ik alleen aan één kant van het 
pad de hondendrollen geteld. Bij 25 ben 
ermee gestopt. Het zijn teveel. Iedere drol 
is één teveel. Ik heb ook de indruk dat het 
steeds meer worden. Vanuit mijn woning 
zie ik mensen met honden lopen. Som-
mige hebben schepjes of plastic zakjes 
mee. Dat is het beschaafde deel van de 
hondenbezitters. Maar als ik het grote 
aantal drollen zie, vraag ik mij af waarom 
mensen die toch vrij normaal uitzien 
zulk asociaal gedrag vertonen. Het is niet 
alleen gewoon onappetijtelijk en vies; er 
wordt ook geen rekening gehouden met 
kinderen die op het grasveld spelen en 

sporten. Er is zoveel ruimte en gelegen-
heid de honden te laten poepen waar 
niemand er last van heeft. Ik hoop dat de 
hondenbezitters er over willen nadenken 
waar ze mee bezig zijn, maar misschien is 
dat te veel gevraagd.

Gemeentelijke verordeningen
Ik heb op internet gekeken of in de 
gemeentelijke verordeningen de moge-
lijkheid is opgenomen om boetes uit te 
delen. Onder “Boetes voor overlastver-

oorzakers” is op 20 januari 2006 gepu-
bliceerd dat de gemeente Emmen van 
de mogelijkheid boetes uit te delen zo 
snel mogelijk gebruik wil maken. Laat-
ste wijziging is van 25 april 2012… O.a. 
burgemeester Bijl vreest dat de kosten 
voor de organisatie te hoog worden!                                                                                                
Wat is er de laatste 6 jaar gebeurd en is 
vanuit de gemeente iets te verwachten? 
Het heeft zeker geen prioriteit. 
Emmen is niet de enige gemeente die 
overlast van hondenpoep heeft. Ik weet 
dat bijvoorbeeld in Delft boetes uitge-
deeld worden. Ik denk dat men het beste 
eerst bij andere gemeentes kan kijken hoe 
zij het aanpakken en welke ervaringen 
zij tussentijds hebben opgedaan. En daar 
hoeven geen jaren overheen te gaan.
Mijn inziens hoeft men bij mensen met 
zulk asociaal gedrag niet op goodwill en 
medewerking te rekenen. Ik denk dat al-
leen flinke boetes helpen...
Dietrich Wolters
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‘Vormgevers in Hout’ is de jaarlijks terug-
kerende houtexpositie op Fort bij Vech-
ten. De expositie wordt elk jaar in het 
derde weekend van oktober gehouden 
(20-21 oktober). Diverse kunstenaars, 
houtzagers, houtdraaiers, meubelmakers, 

instrumentbouwers, gereedschappenlev-
eranciers en andere bedrijven die hout 
be-of verwerken presenteren hun werk. 
Het is een evenement dat elk jaar vele 
bezoekers trekt. Ruinerbrinkbewoner en 
initiatiefnemer van de Caroussel-tuincon-
certen doet ook mee met ondermeer zijn 
kunstwerk Bargeresschertje (foto).
Voor meer info: 
www.vormgeversinhout.nl

“drollenlaan...”
Ingezonden mail over de Grootste 
Ergernis Allertijden...

VormgeVers in hout
Bargeresser Harrie Wegkamp 
exposeert in Utrecht

nieuws Van het skw 
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.

Voor het actuele cursusaanbod bekijk 
Wijknieuws augustus-september of 
volg SKW Bargeres op Facebook.

Wij zijn dringend op zoek naar bestuurs-
leden: 
Algemene bestuursleden
Als algemeen bestuurslid kom je één keer 
per maand op de bestuursvergadering en 
bepaal je mede het gezicht van het SKW 
Bargeres. Na een inwerkperiode zal je 
gevraagd worden om als tussenpersoon  
te fungeren voor een werkgroep.
 
Een penningmeester(es)
We zijn op zoek naar iemand die bereid 
is het penningmeesterschap te zijner tijd 
over te nemen. Om dit werk te doen heb 
je een inwerkperiode nodig. Daarom zul 
je eerst als algemeen bestuurslid aan de 

slag gaan. Als penningmeester moet je re-
kenen op minimaal één dagdeel per week.
 
Cursus- en activiteitenwerkgroep 
Deze werkgroep zorgt voor het organ-
iseren van nieuwe activiteiten en cursus-
sen. Je bepaalt samen je wat er gedaan 
wordt. Je zoekt leuke nieuwe activiteiten 
of cursussen. Je bent contactpersoon 
voor de docenten. Je zorgt ervoor dat de 
activiteitenflyer gemaakt wordt. Je bent bij 
sommige activiteiten zelf aanwezig o.a. bij 
extra kinderactiviteiten en de open dag.
Het SKW is verder op zoek naar iemand, 
die de jongerenactiviteiten nieuw leven 
in kan blazen en voor jongeren van 12 

tot 16 jaar leuke nieuwe activiteiten gaat 
organiseren. Hij/zij zal ook deel uit gaan 
maken van de cursus- en activiteitenwerk-
groep. Ben je 21 jaar of ouder en heb je 
leuke ideeën, kom dan eens langs!

Extra kinderactiviteiten
Ook dit jaar worden er weer extra activ-
iteiten georganiseerd voor kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Denk hierbij aan 
Sinterklaas, Nieuwjaarsfeest en Pasen, etc.
Wil je helpen bij een of meerdere van 
deze activiteiten, meldt je dan aan.
Wil je zelf eens een workshop of cursus 
geven of heb je een leuk idee, laat het ons 

dan weten. Wij horen het 
graag!

Ben je bij het lezen van al 
deze informatie nieuws-
gierig geworden en wil je 
meer weten, bel dan 615845 
of mail naar skw-bargeres@
live.nl of kom langs in het 
Brinkenhoes!
Met vriendelijke groet,
Willemien van der Haar

Dagje uit 
Drouwenerzand
Mede mogelijk gemaakt 
door Marielle Kruize (ei-
genaar Britt- Fasion) en 
diverse andere onderne-
mers. Mede namens de 
kinderen, en het SKW 
hartelijk bedankt voor 
deze geweldige dag!  
SKW-team Bargeres



nieuws Van de ZonneBloem
Wie kweekt de hoogste zonnebloem?

gekortwiekt Voor een goed doel!
Susanne Schipper benaderde ons vanwege een actie die ze met enkele basis-
schoolmeiden had gedaan: lang haar verzamelen voor het goede doel!

The Armed Man
Met de uitvoering van The Armed Man - A 
Mass for Peace werd een uniek project 
voor het eerst in Drenthe uitgevoerd. 
Deze vredesmis is een combinatie van 
muziek, zang en film, gecomponeerd door 
Karl Jenkins. Voor de uitvoering was het 
noodzakelijk om het koor uit te breiden. 
Met een wervingsactie zijn er voldoende 
projectzangers afkomstig uit Emmen en 

wijde omgeving gevonden en is het 
project vier keer uitgevoerd in de 
provincie Drenthe.
Kapella Vocale staat onder leiding 
van Roelof Bosma uit Hoogeveen en 
hij was initiatiefnemer van het pro-
ject. Daarnaast werd samengewerkt 
met het Drents Jeugdorkest. Vier 
professionele zangers en twee imams uit 
Drenthe namen de solopartijen voor hun 

rekening. Tijdens de concerten werd een 
speciaal voor dit muziekstuk samengestel-
de film vertoond.

wethouder jumelet ontVangt jenkins cd-dVd
Vrijdag 14 september ontving wethouder Henk Jumelet van de ge-
meente Emmen uit handen van dirigent Roelof Bosma de nieuwe CD/
DVD van Kapella Vocale. Met dit project behaalde Kapella Vocale in juni 
de Amateurkunstprijs voor het project The Armed Man.

De unieke aktie “WIE KWEEKT DE 
HOOGSTE ZONNEBLOEM”, is 
fantastisch aangeslagen in onze wijk en 
Noordbarge. Zelfs zo goed, dat wij van-
uit De Rietlanden, Sleen, Schoonebeek 
en Roswinkel telefoontjes kregen over 
ontzettend ‘hoge’ zonnebloemen, maar 
helaas, de actie was bedoeld voor 
eerdergenoemde wijken. Het had al-
leen betrekking op zonnebloemen die 
opgroeiden in de tuintjes bij huis en niet 
hier of daar op een volkstuin.
In diverse brinken en in Noordbarge 
hebben vrijwilligers van De Zonnebloem 
bloemen gemeten.

De uitslag:  
1e Fam. Koopman, 
Spehornerbrink 7,  3.68 
meter (wisselbeker);
2e Fam. Bergsma, 
Slenerbrink 286, 3.45 
meter;
3e Fam. Kalter, Mant-

ingerbrink 167, 3.21 meter.
Naast bloemen van de Zonnebloemafde-
ling ontvingen zij schitterende bekers, 
aangeboden door de winkelersverenig-
ing Bargeres. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de Fam. Wiggers aan de Borgerbrink 
buiten mededinging meededen. Zij had-
den op hun volkstuin een zonnebloem 
van, schrik niet, 4.44 meter. Ondanks dat 
zij buiten de prijzen vielen, toch een eer-

volle vermelding en een bos bloemen.
Alle kwekers van harte gefeliciteerd en 
tot ’t volgend jaar!

Familie Koopman ontvangt de wisselbokaal uit 
handen van Marjan Veenstra. Deze beker is door 
de winkeliersvereniging ter beschikking is gesteld 
aan de lokale afdeling van de Zonnebloem.

Laura

Naomi

Liese Jessa

Susanne heeft aan de Druwerbrink 125 
haar eigen kapsalon onder de naam Le 
Barbier Mobile Susanne. Susanne las in 
haar kappersvakblad dat stichting Haar-
wensen lang haar inzamelt voor het 
maken van pruiken voor jonge kanker-
patienten. Vier meiden van de Kardinaal 

Alferlinkschool en één moeder waren 
bereid mee te doen aan Susanne’s actie en 
hun lange haar af te knippen. 
Deze toppers zijn: Liese en Jessa van Em-
men, Naomi Hiemstra en haar moeder 
Karin en Laura Heininga. Goed gedaan, 
meiden! 

Voortgang oVerloopVijVer slenerBrink
Zoals in wijknieuws juli aangegeven zou na de zomervakantie worden ge-
start met de opknapbeurt van de vijver, die o.a. stankoverlast veroorzaakte.
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In de 
zomer-
vakan-
tie is 
het 
milieu-
kundig 
onder-
zoek 

uitgevoerd waarbij geen bijzonderheden 
naar voren zijn gekomen. Het is wel geble-
ken dat er gemiddeld 25 cm slib aanwezig 
was en deze een A-kwalificatie had, dit 
mag je vergelijken met de bodem van een 
gemiddeld industrieterrein. 
Om dit probleem te verhelpen is een 
deel van de begroeiing rondom de vijver 
verwijderd, is het waterpeil naar beneden 

gebracht en zijn de vissen verwijderd en 
uitgezet in het Oranjekanaal. De ta-
luds van de vijver worden afgewerkt en 
opnieuw ingezaaid en als laatste wordt 
het pad rondom de vijver opnieuw her-
steld (t.h.v. Slenerbink 113 t/m 123 en 
Zuidlaarderbrink 184 en 214). Daarnaast 
loopt de actie om het slib uit de vijver te 
halen, deze 3 a 4 weken te laten drogen 
en deze daarna af te voeren.De werk-
zaamheden zullen tot ongeveer halver-
wege oktober duren.  MH



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

Het Alzheimercafé
Op 9 oktober gaat in verpleeghuis de 
Bleerinck (Spehornerbrink 1) het Alzhei-
mercafé weer van start. 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 van deze avond is ‘Partners 
vertellen over hun ervaringen’.
De zaal is vanaf 19 uur open en om 19.30 
uur begint het programma. 
Op de website www.tangenborgh.nl/
overig/alzheimercafe.html staan de data 
van de komende maanden vermeld.

Nieuwe expositie in De 
Bleerinck
Tot maandag 12 november worden in 
verpleeghuis de Bleerinck kunstwerken 
tentoongesteld van Anita de Vries van 
Atelier Animaux uit Valthermond. 
Ook worden portretten tentoongesteld 
van bekende Nederlanders gemaakt door 
de heer Groenhof uit Emmen.
Openingstijden: dagelijks van 9.30 tot 
19.30 uur

Contactpunt Mantelzorg 
Emmen
Bent u mantelzorger en woont u in de 
wijken Bargeres, Rietlanden, Delftlanden, 
Noord- en Zuidbarge of Parc Sandur? 
Dan bent u van harte welkom op onze 
eerstkomende activiteit! Deze is op don-
der-dagmorgen 25 oktober. Om 9.30 staat 
de koffie voor u klaar in het Brinkenhoes.
Trek deze keer stevige schoenen aan, 
want we gaan een uurtje op stap in 
Bargeres. Gewapend met een digitale 
camera gaan we mooie en bijzondere 
herfstplekjes zoeken en vastleggen. 
Na afloop, onder genot van een kopje kof-
fie, kunnen we elkaars resultaten bekijken. 
De ochtend duurt tot 11.30 uur.

Iedere mantelzorger is van harte uitgeno-
digd. Heeft u zelf een camera, dan kunt u 
deze meenemen. Wij zullen zorgen voor 
enkele extra camera’s.
Het is prettig als u zich voor deze keer 
even aanmeldt. Dat kan via 649992 of mail 
naar n.molengraaf@hetnet.nl of 
hillydubbelhuis@ziggo.nl 
Kijk ook op www.mantelzorgemmen.nl.

Doe mee aan 
de week van de Mantelzorg 

van 4 t/m 11 november 2012!

Oktober Reuma maand
Op 12 oktober aanstaande wordt er in 
het kader van de WereldReumaDag aan-
dacht gevraagd voor de mens met reuma.
In Emmen staat bij Praktijk NatuurlijkBe-
wust de hele maand oktober in het teken 
van voorlichting over wat je als reumapa-
tiënt zelf kunt doen om je zelfgenezend 
vermogen te ondersteunen. Tineke Kleine 
Deters - natuurgeneeskundig thera-
peut en zelf reumapatiënt - vertelt over 
onderwerpen zoals: hoe je met voeding 
je immuunsysteem kunt ondersteunen 
(9 oktober); de noodzaak van bewegen 
bij reuma (12 oktober); de effecten van 
stress op ons lichaam (16 oktober); en het 
bewust worden van de signalen van het 
lichaam (23 oktober). 
Data: dinsdag 9, 16 en 23 oktober van 
10:30 tot ca. 12:30 uur en een herhaling 
om 14:00 tot ca. 16:00 uur.
Vrijdag 12 oktober 14:00 – 16:00 uur 
Kosten:  3 euro per persoon
Locatie:  praktijkadres Borgerbrink 100, 
7812NG Emmen 
De voorlichtingsmiddag over bewegen op 
12 oktober vindt plaats bij Popping  Sport, 
Waanderweg 194, 7812 HZ Emmen
Aanmelding is gewenst:
info@praktijknatuurlijkbewust.nl 
of 06-20852259. 
Voor meer info zie: 
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Tentoonstellingen CBK 
‘Ergens anders’ van Karola Pezarro 
Tot en met 18 november zijn van de 
kunstenares werken in textiel, videowerk 
en installaties te zien. De tentoonstelling 
omvat voornamelijk recente werken in 
textiel (borduurwerken), videowerk en 
ruimtelijke werken in andere materialen. 

Op zondag 7 oktober van 11.30 – 12.30 
uur verzorgt Karola Pezarro bij het 
CBK Emmen een lezing over haar werk. 
Aanmelden via cbk@emmen.nl, toegang is 
gratis. Zie verder www.karolapezarro.nl.

‘Kunst te leen’
Nieuwe aanwinsten voor de kunstuitleen 
te zien tot en met 14 oktober.
De tentoonstelling ‘Kunst te leen’ presen-
teert ruim 100 nieuwe werken voor de 
collectie van de kunstuitleen Drenthe. Er 
zijn werken te zien van elf kunstenaars, 
waarvan tien kunstenaars nieuw zijn 
voor de collectie van de kunstuitleen. De 
expositie biedt een gevarieerd beeld van 
hedendaagse beeldende kunst. Abonnee’s 
van de kunstuitleen kunnen tijdens de 

expositie al een werk reserveren, maar 
ook voor niet-abonnee’s is het de moeite 
waard om te komen kijken. 

Deelnemende kunstenaars zijn Geert 
Baas, Hillegon Brunt, Mia van der Burg, 
Peter Geerts, Aafke Kelly, Anneke Peer-
eboom, Esther Post, Marjoke Schulten, 
Jeltje Terlouw, Andrea Veldman en Isolde 
Venrooy. Op www.cbkemmen.nl zijn de 
nieuwe kunstwerken te zien. 

Publieksactie
Het publiek wordt uitgenodigd om tijdens 
de expositie een favoriet kunstwerk te 
selecteren. Na afloop van de tentoonstel-
ling wordt bekend gemaakt welke kun-
stenaar de meeste stemmen kreeg. Onder 
alle inzenders worden drie Kunstbonnen 
verloot. Hiermee kan iemand een half jaar 
gratis een kunstwerk lenen. Stemmen op 
een favoriete kunstenaar kan alleen tijdens 
een bezoek aan de tentoonstelling. 

Na afloop van de expositie worden de 
kunstwerken verdeeld over de vijf ver-
schillende uitleenpunten in Assen, Emmen, 
Hoogeveen, Meppel en Rolde.
De Kunstuitleen Emmen is een samen-
werkingsverband tussen het CBK Emmen 
en het CBK Drenthe

Adres CBK Emmen: Ermerweg 88b 
Geopend wo t/m zo 13.00 – 17.00 uur. 
www.cbkemmen.nl

Kleding- en boekenmarkt 
Kapella Vocale Emmen
Op 20 oktober organiseert Kapella Vocale 
van 9.00 - 14.00 uur bij de Opgang in 
Bargeres een grote kleding- snuisterijen- 
en boekenmarkt. 
Heeft u kleding (kinder- en babykleding 
zeer welkom), schoenen, boeken, sieraden, 
tassen, snuisterijen, etc. voor deze markt, 
dan kunt u voor de wijk Bargeres contact 
opnemen met Elly Jeuring, tel: 641658. 
Bij mevrouw Jeuring kunt u uw spullen 
inleveren. Ook is er gelegenheid uw rom-
melmarktspullen op vrijdagavond 19 okt 
van 18.00 uur tot 19.00 uur bij de Opgang 
af te geven.
Lukt het u niet te brengen, dan worden 
uw spullen gehaald. 

Hier kan uw 
advertentie staan! 

Steeds vaker wordt ons gevraagd 
of betaald adverteren in Wijknieuws 
mogelijk is. Tot op heden niet, maar 
vanaf volgende maand is dit beperkt 
mogelijk. Vraag naar de voorwaarden: 
wijkverenigingmarlies@gmail.com
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