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VAN DE REDACTIE
Nu april er (bijna) opzit, en we
richting zomer gaan, hopen we
dat iedereen in Bargeres zijn of
haar bloemenzaadjes heeft gezaaid en Bargeres er straks uitziet
als een bloemenzee. Wij zouden
het leuk vinden als u t.z.t. een foto
van de bloemen zou willen insturen.Wellicht kunnen we daar een

vrolijke reportage van maken.
In deze editie o.a. meer informatie over het kunstwerk dat gerealiseerd gaat worden op de rotonde en lezen we dat het Odense
huis kweekbakken heeft ontvangen van de Wijkvereniging.
De Kardinaal Alfrink School had

een gezellig paaslunch dankzij de
medewerking van eetcafé Rue de
la Gare en namen de leraren en
kinderen afscheid van conciërge
Paul Tels, die met pensioen gaat.
Voor een volgende editie zijn we
op zoek naar mensen die in het
buitenland gewoond en of gewerkt hebben en hierover zou-

den willen vertellen.
We danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze editie en wensen u veel leesplezier.
Voor
opmerkingen, ideeën,
oproepjes, vragen, foto’s e.d.
kunt u mailen naar redactie@
bargeres.com

WIJKVERENIGING STEUNT ODENSEHUIS
Wijkvereniging Bargeres heeft
6 kweekbakken geschonken
aan het Odensehuis. Voorzitter
Jaap Bakker overhandigde namens het bestuur de donatie
onlangs aan coördinator Leonie
Baas. Zij nam de kweekbakken
dankbaar in ontvangst. Door
middel van deze bakken kunnen de cliënten zelf bloemen,
plantjes en groenten kwe-

ken. Dit was hun grote wens.
Ontmoetingsplek Het Odensehuis in Emmen is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek
voor mensen met (beginnende)
dementie, mantelzorgers en hun
familie en vrienden en is gesitueerd aan de Rolderbrink 98. Wij
zijn blij dat wij op deze manier
het Odensehuis kunnen steunen.

KUNSTWERK #HIER BEN IK THUIS, IS IN VOORBEREIDING
Het was even stil rondom de
realisatie van het kunstwerk
#Hier ben ik thuis. Hierbij willen
wij, Ellen Kroeze en Dick Lubbersen, een update geven over
hoe het ervoor staat. Het realiseren van een dergelijk groot
kunstwerk op een locatie in een
drukke verkeerszone heeft iets
meer handen en voeten in aarde dan gedacht. Het bestuur van
de Wijkvereniging Bargeres en

wij trekken samen op om stap
voor stap te komen tot de realisatie van het kunstwerk.
Al snel bleek dat het realiseren van het kunstwerk in 2020
niet haalbaar te zijn (o.a. door
corona). Na intensief overleg is
er ruimte om meer tijd te nemen. Dat gebeurt in twee fases.
Wij zitten in Fase 1. In deze fase
is het ontwerp vertaald naar
technische (bouw)tekeningen

en bijbehorende constructieberekeningen door STEP Engineering, zijn we in gesprek
met de gemeente voor een
vergunning leefomgeving en zijn
er offerte aanvragen uitgegaan
voor materialen en uitvoering
van het werk. Een spannende
fase voor ons omdat zaken nu
concreet worden. Fase 2, het
daadwerkelijk realiseren van het
kunstwerk, gaat van start zodra
de vergunning binnen is. Nog
even kort hoe wij tot het ontwerp zijn gekomen. De lijnen
en vlakken van de woningen in
Bargeres bepaalt voor een heel
groot deel hoe de brink op je
overkomt. Uiteraard spelen de
groene ruimtes en de houtwallen met de karakteristieke eiken
ook een grote rol in dit beeld.
De variatie aan vormen van de

huizen, het lijnenspel daarin en
het basisconcept van een huis:
muren, wanden, raampartijen
en een kenmerkende daklijn
bracht ons op het idee om dit
vormenspel te gebruiken voor
ons ontwerp #Hier ben ik thuis.
Door de lijnen volume te geven ontstaat er een spannende
abstractie die toch ook heel
herkenbaar blijft. Ook een niet
geoefend kunstkijker zal hierin
de huisvormen of delen ervan
herkennen. Die herkenbaarheid
is de basis voor het kunstwerk.
We willen met dit beeld op de
rotonde een gevoel van thuiskomen geven, wanneer je de
wijk Bargeres vanaf de Hondsrugweg binnen komt rijden.
Ellen Kroeze en Dick Lubbersen,
Atelier Helderrood uit Emmen.
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EEN ONVERWACHTE VERRASSING
Ineens was op donderdag 2
april feest op de Kardinaal Alfrinkschool. Het kerstdiner dat
de kinderen oorspronkelijk
zouden krijgen was door Corona in het water gevallen. Het
was dus voor de leerlingen en

personeel een enorme verrassing toen zij op donderdag 2
april getrakteerd werden op
een heuse paaslunch geschonken door Grandcafé RUE DE
LA GARE. De vader van een
van de leerlingen, Eric van der

Veen, kroegbaas van de Rue,
zoals het café in Emmen wordt
genoemd, was de inspirator
van deze lunch. Samen met
een kleine bijdrage van school,
konden de kinderen genieten
van een heerlijke lunch.

FOTO’S VAN DE BEWONERS

Foto’s door
Jarno Woltman

Foto door Tineke Acosta Schraven.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Ook deze keer maar een kort
berichtje. Onze geregistreerde gasten zijn verrast met een

leuk paas cadeautje. Jannie en
Riny hebben dit bij onze gasten
en vrijwilligers bezorgd en wel

op een Corona-veilige manier
zoals op de foto is te zien. Op
onze oproep om meer vrijwilligers voor onze afdeling is helaas
niet gereageerd. Heel jammer
want hierdoor kunnen we, ook
in de toekomst als alles weer
een beetje mag, niet die dingen
organiseren die we graag willen.
Hieronder nog eens de telefoonnummers als u informatie
over De Zonnebloem wilt of
eens iemand wil spreken. De
nummers zijn: Melanie Schievink, tel. 06-48356082 of Geb

Bril, tel. 632106.
Een hartelijke groet van de vrijwilligers van
De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer

AFSCHEID VAN CONCIERGE PAUL TELS
Door Elly Platel
Het zit erop. Na 15 jaar bij de
Kardinaal Alfrink School gewerkt te hebben als conciërge,
gaat Paul Tels met pensioen. Op
9 April was zijn afscheidsfeest.
Helaas werd dat geremd door
de corona-regels. In juli probe-

ren wij het weer dunnetjes over
te doen. Na een persoonlijk lied,
toespraken en kofﬁe met gebak,
werd er een heus badmintontoernooi gehouden. Dit is Paul
zijn grote hobby. Het was reuze
gezellig, al had menig leerkracht
de volgende dag spierpijn. Na

de nodige hapjes en drankjes
namen we met een lied afscheid
van Paul. Wat zullen we hem
gaan missen!! Paul was zeer
geliefd bij de K.A.S, bij de leerkrachten, personeel van Tamariki, ondersteunend personeel en
zeker bij de kinderen. Ballen van
het dak halen, banden plakken.
Kerst/Paas knutselen. Dakslapers van het dak halen. Het was
nooit saai. Er zijn prachtige dingen gemaakt door Paul, waar de
school nog jaren mee vooruit
kan: o.a. het grote podium met
een heuse catwalk. Opbergkasten, de pakjesboot en niet te
vergeten het fantastische decor
voor de musical van groep 8.
Ook dit jaar doet hij nog een
keer het decor. Paul kijkt terug

op mooie 15 jaren bij de K.A.S.
Samenwerken met het beste team en de beste kinderen.
Paul heeft veel bewondering
voor de leerkrachten gekregen.
Zoveel vakmanschap en veel
geduld. Maar de mooiste baan
was toch wel zijn baan conciërge. Paul gaat zich niet vervelen.
Zijn toekomstplannen zijn, als
het weer kan: reizen in binnenen buitenland, wandelen, ﬁetsen
en badminton natuurlijk. Afscheid nemen bestaat niet, dus
tot ziens. Laat ons meegenieten
van je spannende reisavonturen
en veel plezier voor in de toekomst.
Bedankt Paul. Voor ons was je
super-Paul!!

VIP! IS ER VOOR IEDEREEN DIE IETS VOOR EEN ANDER WIL BETEKENEN
Wil jij iets voor een ander betekenen? Heb jij wel eens een uurtje over en wil je graag buurtbewoners helpen? Dan ben je bij
VIP! Emmen Zuid op de juiste
plek. Je kunt je bij ons inschrijven wanneer je als vrijwilliger
aan de slag wilt gaan of wanneer
je een vrijwilliger zoekt.
Een tuintje opknappen, kleine

klusjes in en om het huis, gezellig kletsen met een bakkie kofﬁe of thee, wandelen, ﬁetsen of
winkelen, het is een kleine greep
uit de activiteiten die je als vrijwilliger kunt doen. Vind jij het
leuk om in de tuin te werken,
wil je eenzame mensen plezier
geven, houd je van koken of
word jij blij als je kan helpen bij
een creativiteit, neem dan con-

tact op met VIP! Emmen Zuid.
Bovendien kan je als vrijwilliger
gratis deelnemen aan (online)
trainingen van het VIP! College.
Wij zijn telefonisch bereikbaar

op maandag en dinsdag van
10.00 – 14.00 uur op tel.nr.
06 – 100 39 155 of mail naar
p.koster@sednaemmen.nl.
Vrijwilligerswerk geeft energie!

HET WEER IN APRIL: EEN GROOT CONTRAST

Foto: Noor Wijkniet

WIJ

Foto: Jarno Woltman

OOIEVAARS IN DE BARGERES GESPOT
ZOEKEN UW VERHAAL

Heeft u in het buitenland gewoond, gewoon
omdat het avontuur u trok of vanwege werk
en bent u na jaren weer terug naar Nederland
verhuisd?
Dan willen wij u graag interviewen en
uw verhaal publiceren in het Wijknieuws
Bargeres.U kunt ons bereiken via
redactie@bargeres.com.

BIBLIOTHEEK BARGERES

BIBLIOTHEEK SERVICEPUNT BARGERES
Fb: Bibliotheek Bargeres
E: klantenservice@bibliotheekemmen.nl

DINSDAGMIDDAG
DONDERDAGMIDDAG
VRIJDAGMORGEN

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00

u vindt ons in het Brinkenhoes

OPROEP NOORDERBRUG
Kirsten Kamping Begeleider van de De Noorderbrug (Mantingerbrink 23)
is samen met haar collega’s
op zoek naar vrijwilligers
voor hun bewoners met
NAH (Niet Aangeboren
Hersenletsel).
Wij hopen dat er mensen

in de buurt wonen die hier
enthousiast voor zijn of
misschien kunnen wij hun
wel enthousiast maken?
Voor inlichtingen kunt u
bellen met 0591-641489
of mailen met k.kamping@
noorderbrug.nl

