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Uitnodigingen aan Noordbargers ! 

 

Fietstocht Noordbarge op zondag 8 september 2019 aanvang 13.00 uur 
Zondag 8 september is er weer onze jaarlijkse fietstocht. Anne Bok, Geesje en Jan Boer hebben een tocht 

uitgezet van ongeveer 35km. Er kan gestart worden tussen 13.00 uur en 13.30 uur bij de Stoetbakoven en de 

finish is bij hotel-restaurant ten Cate. 

Kom in ieder geval, het mag ook op het laatste moment, met familie en kinderen voor ontspanning 

en gezelligheid en na afloop gezamenlijk napraten. 

 

Motortoertocht vanuit Noordbarge zaterdag 7 september 

Informeer en opgave bij:             Johan Kleinedeters       0591- 613723 
     Emile Hoogeveen   0591- 628275 
     Jan Betting    0591- 642242  
Voor degenen die geen motor hebben en een keer achterop mee willen is er vast wel iets te 
regelen. Neem daarvoor contact op met een van de organisatoren. 
 
Jaarvergadering op vrijdag 15 november. Aanvang 19.30 uur  Terra Noordbargerstraat 

 
Een bericht van de gezelligheidscommissie: Zie de gezelligheidsagenda!!! 

 

NIGHTWALK EMMEN   20 september 2019 www.nightwalkemmen.nl  

Op vrijdagavond 20 september vindt de Nightwalk Emmen plaats: vanaf 20.30 vertrekken wandelaars van 

het Raadhuisplein voor een wandeling van ongeveer 7,5 km door enkele wijken van Emmen. Ze komen ook 

door Noordbarge namelijk eerst langs de Ermerweg en het Zuideind en later langs de sportvelden van het 

Terra, langs de Stoetbakoven en dan via de Middenstraat, de Binnenweg, de Huizingsbrinkweg en de 

Noordbargerstraat, bij Ten Cate Noordbarge weer uit.  

Op het sportveld en op enkele brinken vinden activiteiten plaats om de wandelaars te vermaken.  

De wandelaars worden weer terugverwacht op het Raadhuisplein tussen 23.00 en 01.00 uur.  

Het zou mooi zijn als de bewoners de genoemde straten in Noordbarge er bijzonder uit kunnen laten zien, 

bijvoorbeeld door langs de weg jampotjes met waxinelichtjes te plaatsen. 

Binnenkort meer informatie op de website www.noordbarge.info 

 

http://www.nightwalkemmen.nl/
http://www.noordbarge.info/
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Werkgroep JA 

Ruim anderhalf jaar is de werkgroep JA (Jong & Actief) bezig met het onderwerp speelterreintjes en fitness. 

Anders dan in alle andere Emmense wijken is er in Noordbarge geen speelterreintje. Er is maar één 

schommel op de Stoetbakkenbrink. En dat terwijl er in Noordbarge de laatste jaren veel kinderen werden 

geboren. De bedoeling was en is om een of twee terreintjes te zoeken waar gespeeld en gefitnest kan 

worden. Op advies van de gemeente werd eerst gepolst hoe men in Noordbarge daarover dacht. Uiterst 

positief bleek na een rondgang met handtekeningenlijsten. De rubriek JA of NEE kende maar een enkele 

NEE. Ook tijdens de jaarvergadering in 2018 werden de plannen positief ontvangen, er kwam niet één 

officieel protest. Op de website zijn de plannen toegelicht. Toen vervolgens locaties werden geselecteerd en 

aanwonenden uitgebreider werden geïnformeerd en gevraagd hoe men er tegenover stond, werd de 

weerstand groter. Bij praktisch elk beoogd terreintje was wel een nee-stemmer. Veelal werd als bezwaar de 

mogelijkheid van hangjeugd genoemd. Vaak vindt men het initiatief leuk en aardig maar toch liever wat 

verder van het eigen erf. Ook zijn er Noordbargers die tegen plaatsing van speeltoestellen op de brinken zijn. 

Dan wordt de spoeling ineens heel dun. Het gevolg hiervan is dat de procedure enorm vertraagd is. In 

samenspraak met wethouder Van der Weide en ambtenaren wordt nu bekeken wat de mogelijkheden zijn. 

We houden jullie op de hoogte.  

 

 

www.noordbarge.info  

Bezoek ook onze website www.noordbarge.info. De redactie van onze vernieuwde website is door de 

komst van Wim Boonstra met 20% gegroeid. Naast rubrieken als de Historische Commissie en het Bestuur 

van Plaatselijk Belang staan er nieuwsberichten op. De websiteredactie schreef gemiddeld meer dan één 

artikel per week. Wat waren zoal de onderwerpen? De ontwikkeling rond de nieuwbouw van AOC Terra 

wordt gevolgd, er verschenen stukken over Stoetbakken, de Stiltetuin, de Vrije School, het CBK Emmen, het 

koor, AED’s, kwade buizerds, de Joodse begraafplaats, Bart Krol en Lightning, De Boerderij, de Fiets4daagse, 

de visvijver en nog veel meer. In de serie Straat in beeld werden de volgende acht straten beschreven: 

Kampweg, Stroetweg, Laadweg, Oude Zuidbargerstraat, Ermerweg, Hogewandweg, Achter het Kanaal en 

Binnenweg. 

 

 

http://www.noordbarge.info/
http://www.noordbarge.info/

