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Voorwoord
Voor u ligt een nieuw exemplaar van
Wijknieuws Bargeres, het tweemaandelijkse krantje van de Wijkvereniging
dat een verbeten poging doet u bij te
praten over bewonerszaken in onze
wijk.
Nu trilt de wijk op moment van schrijven van enige opschudding, in de

Even voorstellen
Johan Schrik
Mijn naam is
Johan Schrik
en ik woon in
de Bruntingerbrink. Toen ik
bijna 60 jaar
was ben ik
vervroegd uitgetreden van
mijn werk.
Omdat ik
toch wel op de één of
andere manier actief wilde blijven,
heb ik vrijwilligerswerk gezocht en
gevonden in de wijkvereniging.
Vanaf juli 2007 ben ik secretaris van de
wijkvereniging. Mijn motivatie hiertoe
was, dat er nog niets gebeurd was
aan de wijkschouw die in 2006 gehouden is, waar ik zelf in de Bruntingerbrink
aan mee heb gedaan. Mijn gedachte
is dat je beter de zaken kunt veranderen door actief mee te participeren
dan af te wachten wat er gebeurt.
Kortom, ik wil graag streven naar een
betere woon- en leefomgeving voor
de bewoners van Bargeres.

vorm van graafmachines die zich een
weg banen langs het groen, om nog
maar te zwijgen over de opschudding
die de vele hekken op het centrale
fietspad teweeg brengen bij de
schoolgaande kinderen en hun begeleiders (om maar één gebruikersgroep
te noemen). De Wijkvereniging doet
graag nog een schepje bovenop die
opschudding, door ook nog eens met
een geheel vernieuwd Wijknieuws
Bargeres op de proppen te komen.

Iets wat alles te maken heeft met de
opschudding die er binnen de vereniging is ontstaan door het (aanstaande) vertrek van onze voorzitter en het
binnenwaaien van maar liefst drie
nieuwe bestuursleden

ren, dus het blijft in de buurt (sommige
delen lijken zelfs op Emmermeer, heel
gemoedelijk!).
Ik heb 2 kinderen, een meisje van 5 en
een zoon van 7 jaar.
Als vrijwilliger bij het SKW Brinkenhoes
zag ik een heleboel mensen binnen
komen met een verhaal. Die verhalen
intresseerden mij en ik dacht: “Ik wil
meer doen voor de medemens.” Ik
realiseerde me dat als ik bij de wijkvereniging zou gaan, ik dichter bij de
mensen zou kunnen staan. Als de
mensen namelijk samen met de wijkvereniging de handen ineen slaan om
de wijk beter te maken, staan we veel
sterker! Dat is mijn motivatie om me
aan te melden voor het bestuur van
de wijkvereniging.
Tot dusver heb ik in bijna alle brinken
twee contactpersonen gevonden, die
met mij in verbinding staan.
Behalve contactpersoon van de brinken, houd ik me ook bezig met de
speelvoorzieningen.

Marlies Zeeman
Ik woon 15
jaar in onze
wijk, waarvan
nu 14 jaar in
de Holtingerbrink.
Vrijwilligerswerk in het
kerkenwerk
deed ons
vorig jaar
besluiten ons huis te
koop te zetten om naar NieuwAmsterdam te vertrekken. Nadat ons
huis een half jaar te koop had
gestaan, we heel wat kijkers maar
geen kopers hadden gehad en we
ondertussen gewend waren geraakt
aan het veel op en neer rijden naar
Nieuw-Amsterdam (plus de negatieve
situatie op de huizenmarkt) hebben
we besloten ons huis uit de verkoop te
halen. We realiseerden ons dat we
eigenlijk met heel veel plezier hier in
onze brink en in de wijk Bargeres
wonen. Dat was voor mij de reden om
iets te gaan doen voor deze wijk. Ik
had al meermalen de oproep in
Wijknieuws gelezen dat men mensen
zocht met passie voor de wijk. De
daad bij het woord gevoegd en
inmiddels zit ik sinds eind mei in het
bestuur van de Wijkvereniging! Mijn
taak is de communicatie naar m.n. de

Janine van den Berg
Mijn naam is Janine Renate van den
Berg en ik woon al sinds 2001 in
Bargeres. Ik ben in Emmermeer gebo-

Dit al - en nog veel meer - is voldoende voer voor weer een rijkgevuld
Wijknieuws.
MZ

Wijknieuws Bargeres, tweemaandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 24, 7812 RV Emmen
Tel. 64 84 11 / Fax 64 83 55
E-mail: wvbargeres@hetnet.nl
Website: www.wvbargeres.nl
Openingstijden:
Ma. t/m do.: 9.00 - 13.00 uur
Vrij.: 9.00 - 12.00 uur

Wijknieuws digitaal
Wilt uw Wijknieuws Bargeres als eerste
en in kleur ontvangen per e-mail?
Geef uw e-mailadres door via wvbargeres@hetnet.nl!
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 6 verschijnt op 1 november 2009.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 21 oktober bij ons binnen
zijn (brievenbus Wijkwinkel of mailen
naar: wvbargeres@hetnet.nl)

wijkbewoners toe. Ik heb daarbij het
stokje overgenomen van Atte Bakker
en mag Wijknieuws vormgeven en voor zover nodig - volschrijven (dat zal
wel niet veel gebeuren, denk ik :-).
Wijknieuws is immers hèt podium voor
de bewoners om zelf hun ideeën en
ervaringen te delen...).
Minister Bos...?
Nu hadden we het zo mooi voor
elkaar: een aantal nieuwe bestuursleden waaronder een penningmeester.
Maar we wisten dat deze laatste ons

hooguit een jaar zou kunnen helpen
met de financiën. We moesten in de
nabije toekomst op zoek naar een vervanger. Helaas is door omstandigheden die nabije toekomst nu al begonnen, want de penningmeester verhuist
eerder dan we dachten. U voelt ‘m al
aankomen: we hebben een nieuwe
schatbewaarder nodig. Uw demissionaire voorzitter stelt het volgende voor:
het bestuur gaat op zoek, maar u
gaat ook iets doen: vragen binnen uw
kennissenkring of daar iemand is, die
het stokje wil overnemen. Kost die job

veel tijd, is de veelgehoorde vraag.
Daarop kunnen wij
met de hand op
het hart zeggen:
nee. Het financiële jaaroverzicht is
een wat ander
verhaal, maar wie
kijk heeft op financiën, en dat hebben
penningmeesters per definitie, heeft
daar geen problemen mee. Meer
inlichtingen? Neem contact op met
de Wijkwinkel (gegevens: zie colofon).

?

WERK IN UITVOERING

Kanaa lwerkzaamheden
Vlonders en bruggen
Het kan u niet zijn ontgaan, het centrumgebied wordt aangepakt. Deze
aanpak bestaat uit twee gedeelten:
a. de noord-zuid fietsverbinding en b.
het oost-west pad in de centrale
groenzone. Het noord-zuid fietspad
komt langs het kanaal te liggen en
begint bij de brug van de Huizingsbrinkweg. Vervolgens gaat het over
de westelijke dijk van het kanaal. Het
pad dat daar lag, is verwijderd en vervangen door een wat breder pad van
beton. Bij de brug van de Brinkenweg
gaat het pad naar beneden, onder
de brug door. De verwijderde fietsbrug
die oost en west verbond, komt weer
terug maar dan als duurzaam exemplaar. Het nieuwe aan het fietspad is,
dat het vanaf de betonbrug langs het
kanaal loopt tot voorbij de spoorbrug.
Daar wordt een aansluiting gemaakt
met het fietspad dat naar de Rietlanden loopt. Hoe het pad tot stand
komt, is mooi te zien bij de enige verbinding die er op dit moment nog is:
de houten brug bij de voormalige
videotheek.
Actie
Het noord/zuidfietspad wordt
gevormd door een damwand die op
enige afstand van de dijk is geplaatst.

De ruimte tussen
damwand en dijk
wordt opgevuld
met zand waarop
de verharding
voor het fietspad
wordt gelegd.
Maar voor dit
gebeurt wordt op
ingenieuze wijze
een betonkraag
op de damwand
geplaatst. Met
enorme lijmtangen wordt de
bekisting op z’n
plaats gehouden
en het beton
gestort. Zoals u hebt kunnen zien, ging
die klus gewoon door tijdens de bouwvak. Verder komen de twee bruggen
terug die oost en west met elkaar verbonden ter hoogte van de Oringerbrink en de Kardinaal Alfrinkschool.
Over die laatste brug is veel ophef
ontstaan, want door een nieuw aan te
leggen pad zou er een flink stuk dijk
moeten verdwijnen en een aantal van
minimaal zes eiken het loodje moeten
leggen.
Een actiegroep heeft daartegen
geprotesteerd, want op de inloopdag
van maart 2008 in de Bron was nergens aangegeven dat er eiken zouden moeten verdwijnen. Bovendien
stond in de nieuwsbrief van Emmen
Revisited van november 2008 te lezen:
‘En de eiken bovenop de dijken blijven natuurlijk staan’ (letterlijk citaat!).
De actiegroep tekende hier tegen niet
alleen protest aan, maar gaf ook de
voor de hand liggende oplossing: leg
de brug tussen de reeds bestaande
openingen in de dijken. Een staaltje
van constructief meedenken, vinden
wij. Op 13 juli jl. nam wethouder van
dienst, dhr. Sleeking de petitie aan uit
handen van mevrouw Hoogenboezem. Hij zegde toe dat er onderzoek
komt naar de wijze waarop het proces
is verlopen dat vooraf ging aan de
besluitvorming. Daar was een klankbordgroep bij betrokken en het is de
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vraag of wel geluisterd is naar de signalen die deze groep heeft afgegeven. Want Emmen heeft de burger
immers hoog in het vaandel staan: ‘de
bewoner als gelijkwaardige partner’.
Voordat het onderzoek is afgerond,
zullen er geen eiken worden gekapt.
Wordt vervolgd.
Shared Space optima forma!
Gevolg van het tijdelijk verdwijnen
van drie fietsbruggen, is dat er nog
maar eentje over is. Dat is de brug
tussen de twee delen van het winkelcentrum. Daar is het vooral tijdens de
schoolspitsuren behoorlijk druk. Om
scooteroverlast te voorkomen, zijn de
fietssluizen gehandhaafd en iets aangepast. Heel boeiend is het te zien
hoe alle verkeersdeelnemers op
elkaar reageren. Vrijwel niemand
meer die zich houdt aan het fietsverbod. De aartsconservatieven onder
ons spreken er schande van, maar is
dat terecht? Wie de beginselen van
Shared Space tussen de oren heeft
gekregen, kijkt er met een heel andere blik naar. Vroeger, en dan hebben
we het over honderd jaar terug, zag
het verkeersbeeld er in wezen eender uit. Toen werd het straatbeeld
nog niet beheerst door de all time killer, de automobiel. Het straatbeeld in
de verblijfsgebieden werd bepaald
door voetgangers, fietsers, handkarren en paard en wagen. Er waren
nog geen gescheiden verkeersstromen zoals nu. Alles kachelde door
elkaar en ieder hield rekening met de
ander. Dat kwam omdat de snelheidsverschillen gering waren. Toen in
de jaren zestig van de vorige eeuw
de auto bezit nam van de openbare
ruimte, is dat beeld totaal veranderd.
Citaat van wijlen Hans Monderman,
de herontdekker van Shared Space:
het grootste deel van de straat is
voor de auto, zo’n anderhalve meter
is voor de fietser. En wat blijft er over
voor de voetganger? Drie rijen tegels
met in het midden een lantaarnpaal.
U ziet het voor u en vindt dat helaas
heel gewoon. Maar André de Jong,

de geniale stedebouwkundige, zag
het al anders. De straat is er voor de
ontmoeting, het spelende kind, de
voetganger, de fietser. En de auto?
De auto wordt er gedoogd. Op deze
manier is de Bargeres opgezet. Een
wereldwijk die z’n tijd jaren vooruit
was. Ja, maar zo is er wel te weinig
ruimte voor de auto, zeggen de
notoire autogebruikers. Wie z’n verstand gebruikt, neemt niet voor elke
verplaatsing de auto. De autoloze
schooldag zit er weer aan te komen.
Een mooi moment om daar eens
even bij stil te staan.

Verbetering drainage
de Kuil
Wie een kuil graaft
Toen enkele jaren het sportcomplex
‘de Kuil’ werd opgeleverd, bleek de
afwatering van het voetbalgedeelte
niet goed te functioneren. Na een

Afsluiting Fietspad
Vraagtekens
Ergens in de
zomervakantie
verschenen er
bij de invalspaden naar het
centrale fietspad (van oost
naar west)
ineens allemaal
borden: ‘afgesloten vanaf 17
augustus tot
medio oktober’.
Ik vond het maar een opmerkelijke
datum: de dag dat de basisscholen
weer beginnen. Ik was dan ook wel
erg benieuwd wat er die maandag
zou gebeuren.
Nou, we hebben het geweten! Ontelbare aantallen borden en hekken in
de wijk. Overal waar maar een fiets- of
voetpad uitkomt op het centrale fietspad staan ze.
Als we ons houden aan wat de aannemer wil, dan is het hele centrale
groengebied nu een oase van rust!
Maar aangezien velen massaal de
borden en hekken negeren, lijkt het
meer op de normale situatie: bewoners die honden uitlaten, fietsers naar
het winkelcentrum, hangjeugd bij de
kuil, kinderen die naar de basisschool
fietsen.
Ondertussen stond die maandag de
17e de telefoon bij de Wijkwinkel ook
roodgloeiend. Opvallend veel bewoners van de Balingerbrink kwamen met
vragen naar het hoe en waarom.

regenperiode bleven er grote waterpartijen achter die een partijtje voetbal op het gras lelijk in de weg stonden. Deze zomer is de knoop doorgehakt. Een bedrijf heeft de doelen, de
balopvang en het gras verwijderd en
een laag zand aangebracht. En wel
zodanig dat het veld een beetje bol
staat, waardoor het water naar de
kanten wegloopt. Voorts zijn er hekken
omheen geplaatst, want over enige
tijd wordt het veld ingezaaid en mag
het niet worden
betreden. Dat hebben vandalen niet
helemaal begrepen,
want binnen 24 uur
na plaatsing is een
gedeelte van de
hekken omver
getrapt. Wat stuk
kan, moet blijkbaar
kapot. Inmiddels
heeft de firma DEV
de hekken opnieuw
geplaatst. Daarbij
hebben ze gebruik

gemaakt van steunhekken. Maar
daardoor zijn de oorspronkelijke hekken wel op de skatebaan terechtgekomen. Die is de komende tijd dus
onbruikbaar. Vandalen, bedankt voor
jullie optreden. Lucebert schreef een
halve eeuw geleden al: Alles van
waarde is weerloos. Wie een oplossing
voor dit probleem weet, mag zich melden bij de Wijkwinkel.

Toelichting
Eigenlijk had ik die vragen zelf ook,
vandaar dat ik besloot de projectleider op te bellen. Meneer Kluck was zo
vriendelijk mij te woord te staan. In de
eerste plaats vroeg ik waarom alles
tegelijk aangepakt wordt. Het leek me
veel logischer om te wachten met de
werkzaamheden aan het centrale
fietspad, totdat de twee andere verbindigen over het kanaal weer open
zijn, zodat er alternatieve routes overblijven naar het ‘overzeese’. Hij legde
uit dat alle werkzaamheden in één
keer aanbesteed zijn en daarom ook
tegelijk uitgevoerd worden. Dit is gunstig voor het kostenplaatje en zorgt er
tevens voor dat de overlast van korte
duur is. Een beetje een ‘tekentafeloplossing’ dus, want door deze werkwijze
wordt er wel veel gevraagd van
ondermeer de minder valide bewoners van onze wijk, die voorheen altijd
nog lopend hun boodschappen konden doen.

de hekken gebeurt, is de aannemer
verantwoordelijk. Ik meende even dat
meneer Kluck bedoelde dat er bij
calamiteiten geen eigen risico van
bewoners geldt. Maar mocht een
bewoner de versprerringen negeren
en daardoor bijvoorbeeld een aanrijding krijgen met een graafmachine,
dan ligt de schuld natuurlijk wel degelijk bij de bewoner.
Toen ik de suggestie deed om op plekken waar men niet bezig is, de hekken
tijdelijk in de berm te zetten, antwoordde meneer Kluck dat dit een
punt van aandacht is.

Aansprakelijkheid
Mijn tweede vraagteken gold het feit
dat het volledige fietspad ontoegankelijk is gemaakt, ook op die plaatsen
waar de werkzaamheden in eerste
instantie nog niet plaatsvonden. Ik
noemde op dat dit veel ergernis veroorzaakt en dat je ziet dat mensen
creatief met de versperringen omgaan, of te wel er massaal om heen
fietsen (meestal dwars door struikgewas heen). Meneer Kluck legde uit dat
vanaf het moment dat er versperringen staan, de aansprakelijkheid bij de
aannemer ligt en niet meer bij de
gemeente. Voor alles wat er achter
3
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Tenslotte vroeg ik wat de bedoeling is
van al deze werkzaamheden. Zoals
her en der te zien is, wordt (bijna overal) de asfaltlaat van het fietspad volledig verwijderd. Hiervoor in de plaats
wordt beton gestord. Dit materiaal is
duurzamer en tevens heeft het fietspad dan minder te lijden van wortelopdruk. Wat natuurlijk een goede zaak
is, met de vele houtwallen die onze
wijk rijk is!
MZ

zeggen. Dan moet
de groep aanbellen
bij een huis aan de
Ruinerbrink. De
opdracht is een
schat te zoeken.
Maar waar die ligt?

Spelweek SKW
‘Zoek de schat’
In de grote zaal van het Brinkenhoes
hebben ruim vijftig kinderen zich verzameld voor de op één na laatste dag
van de spelweek. Het is vandaag donderdag 13 augustus, de dag van de
speurtocht. Uw verslaggever valt binnen bij de briefing. ‘Jullie moeten alle
opdrachten samen oplossen. In het
winkelcentrum lopen vossen. Die moet
je zien op te sporen. Erg moeilijk is het
niet, want ze zijn herkenbaar. Verder
moet je terug zijn om uiterlijk half een
voor de pannekoeken. Is dat duidelijk?’ Dat snapt iedereen. Dan gaan
de groepen met korte tussenpozen na
elkaar op pad. In het winkelcentrum
loopt een stel dat er onalledaags uitziet, de vossen, dat is duidelijk. De heks
van het stel geeft de opdracht: ‘sluit je
ogen, doe een wens en dan komt die
uit’. Sprookjes bestaan dus nog. ‘Ik
wens een Porsche’, kopt een van de
deelnemertjes alert in. Of daarin kan
worden voorzien, kan de heks niet

Buurtlink
Leefbaarheid in de wijk… Dat betekent simpelweg het leuk hebben in de
straat en de wijk waar je woont!
Van alles is er al bedacht en gedaan
om die leefbaarheid op pijl te houden
en een stimulans te geven. Dat geldt
natuurlijk niet alleen Bargeres, dat is
een landelijke issue.
Ook de nieuwe media wordt steeds
meer ingezet om de leefbaarheid een

De groep gaat op
pad en onderweg
wordt er nog nagepraat over gister
toen Speelstad
Oranje op het programma stond. De
drakenbaan en het
reuzenrad zijn duidelijk favoriet, maar ook de ouderwetse
zweefmolen doet het nog goed bij de
kids die ‘m alleen kennen van tv-beelden. Een wesp zorgt even voor paniek.
Net als de eerste dag toen er spelletjes werden gedaan bij de Balingerbrink. Het mooie weer werkte mee,
maar de wespen deden zich ook gelden. Gelukkig konden de leiders het
leed verhelpen. Of ze dat met een
paracetamolletje hebben gedaan?
Plek waar gestoken is nat maken, de
tablet erop leggen
en met een pleister
vastplakken. Schijnt
echt te helpen!

schreven hoe speelvoorzieningen eruit
moesten zien, stonden er houten wigwams in de buurt van de waterspeelplaats. Vandaar de bijnaam ‘het
Indianendorp’. De groep zoekt en
zoekt, maar de schat wordt niet
gevonden. De eerste chips komen uit
de meegevoerde knapzakken en
drinkpakjes worden aangesproken.
Hoe handig is dat als je nog een hele
dag te gaan hebt? Dan komt iemand
vanuit het Brinkenhoes om aan te wijzen waar gezocht moet worden.
Weldra wordt de schat gevonden:
een leuk speeltje voor alle deelnemertjes. De tocht gaat verder en voert ons
naar de jeu de boules baan bij de
Holtingerhof. Daar maken ze kennis
met het aloude Franse balspel.
Inmiddels loopt het tegen twaalven.
Over een half uur zijn de pannekoeken
gaar. Dan zijn de genoten chips
alweer vergeten. Met de onontbeerlijke hulp van 15 vrijwilligers, waaronder
pabostudenten en het mooie weer,
mag de spelweek geslaagd worden
genoemd.
AB

Dan komt de groep
aan bij de waterspeelplaats bij het
indianendorp. Weet
u overigens waar
die naam vandaan
komt? Toen onze
wijk nog jong was
en er geen mallotige regels uit Brussel
waren die voor-

duwtje te geven. Een bekend voorbeeld daarvan in onze eigen wijk is de
naoberschapsbank (zie meer op
www.bargeres.org).
Een ander - landelijk - initiatief is buurtlink.nl. Dit is een verzamelsite, waarbij
je middels het invullen van je postcode op een virtueel prikbord van je
eigen wijk belandt!
Thema’s die je aantreft, zijn ondermeer buurtberichten (door bewoners
geplaatste nieuwtjes), knipsels (berichten vanuit andere media, zoals RTV
Drenthe en Dagblad v/h Noorden),
huizen, foto/video (onze eigen wijkYou Tube?), kalender (evenementen
plaatsen die je onder de aandacht wil
brengen bij wijkgenoten), vraag &
aanbod, links(websites van particulieren of organisaties in onze eigen wijk)
en profielen (van iedereen in jouw
eigen buurt die zich heeft ingelogd op
buurtlink).
Tevens kun je je aanmelden voor een
wekelijkse update. Dan krijg je via de
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mail iedere maandag de laatst
geplaatste thema’s.
Klinkt interessant? Waag dan eens een
blik, of beter nog: plaats eens een
bericht! Het succes van zo’n initiatief
als Buurtlink.nl staat of valt namelijk
met voldoende verkeer. Momenteel
oogt onze wijk op Buurtlink.nl nog een
beetje als een rustig zandpaadje, met
af en toe een wandelaar. In dit virtuele geval mag Buurtlink Bargeres best
een drukke vierbaansweg worden!
Veel onderling verkeer d.m.v. veel
plaatsingen en veel bezoekers: daar
heeft het leefklimaat van de wijk
alleen maar baat bij!
MZ

VVN-verkeersenquête
Tijdens het wijkfestival Opschudding
heeft de afdeling Emmen van Veilig
Verkeer Nederland een kleine verkeersenquête gehouden omtrent
onveilige verkeerssituaties en ergenissen in 't verkeer in de Bargeres.
Hieruit kwamen o.a. de volgende
ergenissen en onveilige situaties naar
voren:
1e

2e

3e

4e

brommers rijden vaak té hard,
maken té veel lawaai en racen
dikwijls onnodig heen en weer;

5e

parkeren op kruisingen en splitsingen, géén zicht;

6e

fietsers van rechts krijgen nog té
weinig voorrang;

onnodig claxoneren en té harde
muziek in auto's;

7e

tuinafscheidingen (schuttingen)
té hoog, géén zicht;

fietsen en brommen in 't winkelcentrum.

Bij nader onderzoek blijkt dat de erge-

té hard rijden op de Brinkenweg
(50 km)en in de woonbrinken (30km zônes);

Burenhulpcentrale
In Wijknieuws Bargeres van juli/augustus stond een storende fout: de ingebruikname van de helpdesk van de
Burenhulpcentrale in de Naoberschapsbank vindt niet plaats op 19
september, maar op zaterdag 26 september a.s. Van 13.30 tot 15.30 uur
bent u er van harte welkom voor een
hapje en een drankje, maar natuurlijk
ook voor een kop koffie met iets erbij.
Want de Burendag is een initiatief van
het Oranjefonds en een grote koffieboer.
Inmiddels is ook een trainer aangetrokken die de vrijwilligers van de BHC
gaat oefenen in de omgang met de
klanten. Dat kan heel divers zijn, zo
hebben wij begrepen. Wat daarbij
altijd voorop staat, is het kunnen verplaatsen in de persoon die je tegenover je hebt. Dat is niet moeilijk, iedereen kan het, maar het is goed dit te
oefenen in rollenspelen. Wanneer je
een cliënt aanhoort, moet je verschillende dingen tegelijk doen. Je noteert
in veel gevallen meteen naam, adres
en telefoonnummer, maar je luistert
ook naar het verhaal wat de ander
tegen je afsteekt. Sommige mensen
kunnen dat overzichtelijk en zakelijk
brengen, anderen zijn wat chaotischer
en van de helpdeskmedewerker verlangen ze dat die het allemaal nog
snapt ook. De medewerker moet op
tijd ingrijpen en het verhaal kort zien
samen te vatten om zo te vragen of
het klopt. Want anders draaien cliënten dezelfde cd vrolijk nog een keer
af. Voorts leer je ook dat je niet op alle
vragen een passend antwoord hoeft
te hebben. Maar hoe ga je daarmee
om? Dat soort dingen dus, boeiend en
verrassend. Verder wordt er aandacht
besteed aan de techniek. Denk daarbij aan het leren omgaan met de

computer. Menigeen verstaat die
kunst, maar het blijft maatwerk.
Daarom is het goed ook dat in de training te ondergaan. Wanneer u denkt
‘dit is wel wat voor mij’, loop dan eens
binnen bij de Naoberschapsbank
(tegenover de apotheek) voor inlichtingen en een vrijblijvend gesprek.
Want er is nog plaats voor enkele vrijwilligers.

Oproep foto’s werkzaamheden
In één van de komende editie’s van
Wijknieuws Bargeres willen we een
fotoreportage plaatsen van de werkzaamheden aan het Oranjekanaal en
de centrale groenzone. Een soort collage van wat er vanaf het begin
(sloop van de bruggetjes) tot aan de
oplevering allemaal is gebeurd.
De werkzaamheden kunnen rekenen
op grote belangstelling. We kunnen
ons voorstellen dat menig bewoner al
een paar foto’s heeft geschoten. De
digitale versies kunt u mailen naar het
bekende e-mailadres (wvbargeres
@hetnet.nl) en gewone foto’s kunt u
inleveren bij de wijkwinkel (met adres
achterop voor het retourneren).

nissen en onveilige situaties in hoge
mate worden veroorzaakt door bewoners van de wijk Bargeres zelf. Dus...,
laten we er met z'n állen iets aan
doen!
De meeste enquête-deelnemers
(Bargeressers) waren ondanks hun,
overigens - terechte - opmerkingen,
over het geheel genomen best te
spreken over de verkeersveiligheid in
hun wijk, temeer als een iéder zich
vanaf nú zich (zoveel mogelijk) gaat
houden aan de verkeersregels.

Laat station Bargeres
niet spoorloos
verdwijnen
Nog steeds vraag ik me af waarom
station Bargeres (dat zo druk bezocht
wordt) moet verdwijnen. Is dat omdat
in de schaars bewoonde wijk Delftlanden een giagstation gebouwd zal
worden? Een station waar niet eens
een stadsbus naar toe zal gaan?
Is de bewoners van Emmen - en dan
met name Bargeres en Rietlanden überhaupt wel gevraagd hoe zijn
erover denken? Was de gemeente
Emmen soms bang, dat de meeste
bewoners ‘tegen’ zouden stemmen?
Ik denk de laatste tijd regelmatig aan
een zin uit de Mattheüs Passkon: “Was
mein Gott will, gescheht allzeit.”
Toevallig?
Tja, het nieuwe station Rietlanden zal
heus wel doorgaan, maar station
Bargers moet behouden blijven! Maar
hoe? Reizigers tellen, wijkbewoners
enquêteren, enz.? Misschien hebt u als
wijkbewoner en als regelmatig gebruiker van station Bargeres goede
ideeën. Laat het me weten a.u.b.!
Dinsdag 18 augsutus ging ik met de
trein naar het Van Goghhuis in NieuwAmsterdam, waar ik rondleidingen
doe. Onderweg kijk ik dan nieuwsgierig naar de plaats waar dat nieuwe
station zal komen, maar ik zie eigenlijk
niets. Maar ik blijf waakzaam, want
station Bargers moet blijven en mag
niet spoorloos verdwijnen!
Bruni Ockels (OVEO)
Ruinerbrink 303
Tel. 0591-641917
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ACTIVITEITENAGENDA
Begeleidings
Commissie Ouderen

De Hardanger
Borduurkamer

De BCO organiseert een gezellige middag op donderdag 17 september om
14.00 uur in het Brinkenhoes.

De Hardanger
Borduurkamer
begint alweer aan
zijn derde jaar. Er
zijn weer een paar
plaatsen vrij voor
de beginnerscursus Hardanger.
Het zijn altijd kleine gezellige
groepjes, waar we
de beginselen van
Hardangerborduurwerk leren. We
beginnen weer de tweede helft van
september op de donderdagmorgen
van 10.00 - 12.00 uur. Als u eventueel
op een andere dag, avond of ochtend zou willen, kunnen we altijd even
overleggen. Ook als u Hardanger al
onder de knie heeft, bent u van harte
welkom. Bel gerust voor informatie of
kijk op de website.
Ook voor opgave kunt u bellen naar
mevr. I. Wolthuis, 06-11151027.
www.bargeres.org/hardanger

Bent u al eens in het Gevangenismuseum in Veenhuizen geweest?
Niet? Dan is het na deze middag of u
er wel geweest bent. De heer Jan de
Maar komt ons hierover vertellen met
zoveel verbeelding, dat het net is of u
daar bent. De geschiedenis, de
gebouwen, haar bewoners; alles komt
langs en u zult soms behoorlijk lachten
als u hoort wat daar allemaal gebeurt.
Kom naar deze eerste BCO-middag
na de zomer; er is ook een verloting.
Entree: €1,-, zaal open om 13.30 uur.

Ingebruikneming Yurt
in Stroetenhof

Klaverjasclub
‘Brinkenhoes’
Klaverjasclub ‘Brinkenhoes’ voor mensen boven de 50 jaar. We zijn alweer
begonnen met onze gezellige kaartmiddagen op dinsdag en vrijdag. Wij
zoeken nog enkele kaarters / kaartsers.
Kom eens kijken hoe gezellig het is en
geef u op!
Info: Harm Borger, 0591-643204 of Piet
van den Hoek, 0618848672

uur zal de voorzitter de bijeenkomst
openen, waarna de yurt met een rituele openingshandeling in gebruik zal
worden genomen. Jo de Roode zal
een aantal klankschaalconcerten
geven. Voor de aanwezigen is er een
drankje en een hapje.
Om 20.00 uur is er een lezing van de
numeroloog Theo Jenkens.
Telefonische opgave voor deze lezing
is noodzakelijk door beperkt aantal
plaatsen. Tel. 0591 612877.
Adres: stiltetuin 'de Stroetenhof',
Huizingsbrinkweg 40a, 7812 BK
Noordbarge – Emmen.
Informatie over de stiltetuin: www.stiltetuindestroetenhof.nl.

Noaberschapsbank
Terug van vakantie...
Heeft u ook weer zin om te beginnen
met een cursus of heeft u vragen
betreffende uw computer? Of heeft u
gewoon zin in een praatje?
Loop dan even binnen bij de
Naoberschapsbank. Onze medewerkers helpen u graag! De koffie staat
ook zoals altijd voor u klaar!

De vrijwilligers van stiltetuin de
Stroetenhof zijn blij dat de stichting
een yurt heeft kunnen aanschaffen.
Een yurt is een traditionele Mongoolse
tent, gemaakt van stokken en vilt. In
het komende seizoen kunnen daarin
activiteiten gehouden worden.
Op woensdag 9 september om 16.00

Hier...
...kan uw eigen activiteit staan!
Gewoon een kwestie van de gegevens verzamelen, er een leuk verhaaltje van maken en mailen naar wvbargeres@hetnet.nl!
Wijknieuws Bargeres wordt goed gelezen en heeft dus een hoge attentiewaarde!

Tot ziens!

Agenda kort
Wanneer
elke di-vrij. mi.
9 september
17 september
do.mo. v.a. ½ sept.

Tijd
13.30
16.00
14.00
10.00

uur
uur
uur
uur

Wat
klaverjassen
ingebruikneming Yurt
lezing over Gevangenismuseum
Hardangerborduren
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Waar
Brinkenhoes
Stroetenhof
Brinkenhoes
Brinkenhoes

