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Woont u in Bargeres en heeft u ook uw 
onderneming in onze wijk?
Dan kunt u eenmalig een advetorial
plaatsen in het wijknieuws. Neem 
voor meer informatie contact op met 
redactie@bargeres.com`

In deze editie leest u o.a. artikelen over 
hoe u gebruik kunt maken van buurtbe-

middeling, over waar het bestuur van de 
wijkvereniging zoal mee bezig is en een in-
terview met Marlies Zeeman die afscheid 
neemt van het bestuur en nog een mooi 
gedicht van haar hand.

Ook kunt u lezen waar en wanneer u (gra-
tis) kunt mediteren als u dat zou willen en 
ook kunnen we pannenkoeken eten in ‘t 
Brinkenhoes.

Verder is er nieuws van de Zonnebloem 
en van De Bleerinck en bij Holtingerhof 
kunt u zelfgemaakte kaarten kopen die 
worden gemaakt door de handwerkclub. 

De activiteitenkalender en een leuke 
match die is gemaakt bij het Infopunt ont-
breken ook deze maand niet.
We wensen u veel leesplezier.

Buurtbemiddeling bestaat al 21 jaar in Ne-
derland. Inmiddels zijn er 254 gemeenten 
met buurtbemiddeling en dat is 68% van 
het totaal aantal gemeenten in Nederland.
Buurtbemiddeling Emmen beschikt over 
een team vrijwillige buurtbemiddelaars, 
die vaak naast hun drukke baan zich vrij-
willig willen inzetten voor de inwoners van 
Emmen. 

Iedereen kan wel eens te maken krijgen 
met ergernissen of ruzie met de buren. 
Vaak beginnen de irritaties met een klei-
nigheid. Er kunnen irritaties zijn over bij-
voorbeeld harde muziek, stank, kinderen, 
hondengeblaf of een verkeerd geparkeer-
de auto. Door er niet met elkaar over te 
praten kan er ruzie ontstaan. Soms lopen 
confl icten uit de hand en moet zelfs de 
politie of woningbouwvereniging ingrijpen. 
Laat het niet zo ver komen en schakel 
Buurtbemiddeling in.

Buurtbemiddeling helpt mensen burenru-
zies op te lossen. Goed getrainde vrijwilli-
gers luisteren naar beide partijen. Ze geven 
geen oordeel en zijn neutraal. De bemid-
delaars bedenken geen oplossingen, maar 
helpen ruziënde buren om het contact te 
herstellen en helpen ze zelf oplossingen te 

bedenken voor hun confl ict. Zelf oplossin-
gen bedenken is beter dan dat een andere 
partij dat doet. Zo is de kans groter op een 
blijvend goede oplossing. De bemiddelaars 
hebben geheimhoudingsplicht en buurtbe-
middeling is gratis. 
Wilt u gebruik maken van de diensten van 
buurtbemiddeling Emmen dan kunt u bel-
len met de coördinator Willy Afman, tele-
foonnummer 06-12813261 of mailen naar  
buurtbemiddeling@welzijngroepsedna.nl.

Buurtbemiddeling Emmen wordt inmid-
dels steeds bekender. Steeds meer men-
sen melden zich rechtstreeks aan. Dat 
betekent dat het team van vrijwilligers 

versterking nodig heeft. Dus ben jij degene 
die altijd bemiddelt wanneer er onrust is 
in je gezin, familie of vriendengroep? Vind 
je het leuk om te luisteren naar verhalen 
van anderen? Kun je dat doen zonder te 
vooroordelen en blijf je neutraal? Woon je 
in de gemeente Emmen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!  Een achtergrond als medi-
ator is niet nodig. Je krijgt een uitgebreide 
training en begeleiding, bijscholing en in-
tervisie.  Lijkt het je leuk om je in te zetten 
voor Buurtbemiddeling Emmen? Meld je 
dan direct aan voor een vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek. Dit kun je doen door 
te bellen 06-12813261 of te mailen naar 
buurtbemiddeling@welzijngroepsedna.nl.
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ALLE INWONERS VAN EMMEN KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN  BUURTBEMIDDELING

Tips en adviezen voor een gelukkig leven meT de buren
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Tips en adviezen voor een gelukkig leven meT de buren

Ohja... deburen!Ohja... deburen!

Tips voor 
een goedcontact

op de volgende pagina’s kun Je Zien hoe Je minder gelukkig met Je buren kunt 
worden of ZiJ met Jou. hoe los Je problemen onderling op en wat kun Je 
doen als het samen niet op te lossen liJkt. lees en word buur(t)expert!

Hoi buur, alles kits?
Val niet, 
buurman!

Mag ik ook 
komen?

even groeten een praatJe 
over het weer

een feestJe 
aankondigen

of een handJe 
helpen

Weertje hè?



VanHuus haalt u van huis in Emmen-Zuid. 
Onder deze naam wordt momenteel 
onderzocht of er in de wijken van Em-
men-Zuid een op ouderen gerichte ser-
vice kan worden geboden binnen de 
wijk. In Wijknieuws van de vorige maand 
stond een enquêteformulier die al door 
enkele lezers in de stembussen zijn ge-
gooid. Maar we hebben er meer nodig 

om voldoende subsidies te kunnen aan-
vragen. Dus u bent aan zet! U bepaalt 
of VanHuus gaat rijden of niet! Oude 
Wijknieuws al weggegooid? Geen nood. 
Er liggen nog exemplaren bij de Boni, in 
het Brinkenhoes en in de Holtingerhof.
 
En we komen met twee shuttles op 23 en 
24 februari door alle brinken van Bargeres 
en hebben natuurlijk extra enquêtefor-
mulieren bij ons. Kom kijken en lever het 
formulier in bij de chauffeurs. We zullen 
ook tussendoor in het winkelcentrum te 
vinden zijn.
 
Het gaat dus om een soort vervoers-
dienst op de korte afstand, waarvoor je 
de taxi niet laat komen. Dus van huis naar 
de winkel, naar de huisarts, naar de fysio-

therapeut, op koffi evisite, naar station Em-
men-Zuid of (op vrijdag) naar de markt: 
bel een telefoonnummer en binnen een 
half uur staat er een elektrische shuttle 
voor de deur. En wilt u uw rollator mee-
nemen of rolstoel? Dat kan allemaal.
 
Na deze twee dagen gaan ze weer terug 
naar de leveranciers. En of ze terugkomen? 
Dat hangt van u af, van uw reacties aan de 
bestuurders, van uw reactie op de enquête 
(maar een mailtje sturen mag ook).
 
Wie wij zijn? Drie inwoners van Em-
men-Zuid die ouderen uit hun isolement 
willen halen.
 
Lia Kaptein, Marten Kooi, Marcel Ederveen
m.ederveen1@kpnplanet.nl
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Met ingang van deze maand treft u in Wijk-
nieuws maandelijks bericht van Wijkver-
eniging Bargeres onder de noemer ‘Van de  
bestuurstafel’.
We geven onze lezers hiermee een in-
druk van wat Wijkvereniging Bargeres zoal 
doet, met welke zaken we ons bezig hou-
den. Dit alles met het doel, zorgen dat 
Bargeres een fi jne leefbare wijk is en blijft 
voor de bewoners.
Afgelopen maand hebben de bestuursle-

den tijdens de jaarlijkse heidag terug ge-
keken op een in onze ogen succesvol jaar. 
Op deze dag bepaalden wij ook de onder-
werpen die het komende jaar voor ons 
belangrijk zijn. Hiermee zullen wij aan de 
slag gaan:
1  Hoe betrekken wij de bewoners om 
mee te denken/doen bij activiteiten en ini-
tiatieven die in onze wijk plaatsvinden.
2  Komt er een vervolg op de jaarlijkse 
Bargeres Doet dag? Zo ja, op welke wijze 

gaat dat dit jaar gerealiseerd worden.
3  Ondersteunen  bewonersinitiatieven. 
Financieel, met raad of verwijzingen naar 
andere instanties die daarvoor nodig en 
nuttig kunnen zijn.

Mocht u een interessant (realistisch) idee 
hebben waarvan ook andere bewoners 
van onze wijk kunnen profi teren, geef het 
ons door!

VAN DE BESTUURSTAFEL

VANHUUS OP 23 EN 24 FEBRUARI DOOR BARGERES

 Op 6 februari jl konden we ge-
nieten van een voortreffelijk stamppotten 
buffet, verzorgt door ‘t Brinkenhoes. Aan-
sluitend kon men onder het motto “Terug 
in de tijd” diverse spellen doen, zoals bij-
voorbeeld sjoelen, yahtzee, mikado, etc.
Bij dit alles kon men genieten van oude fo-
to’s van Emmen en kon men luisteren naar 
muziek uit lang vervlogen tijden. Het was 
een zeer geslaagde en gezellige middag.
 
De volgende activiteit  willen we houden 
op woensdag, 28 maart 2018 en zal in het 

teken van Pasen staan. Deze activiteit hou-
den we ook weer in ‘t Brinkenhoes, van 
14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
We houden u op de hoogte wat we pre-
cies gaan doen en wat de kosten zullen 
zijn. U kunt zich nu al opgeven hiervoor.
 
 Statiegeld:
Bij de Boni Bargeres kunt u uw statiegeld-
bonnetjes deponeren in de bus naast de 
fl essenautomaat. Als Zonnebloem mogen 
we hier ook in meedraaien. U ziet dan op 
de bus een affi che van De Zonnebloem.

We hopen natuurlijk dat hier veel bonnetjes 
in zullen komen als wij “aan de beurt” zijn.

Voor vragen, aanmeldingen of opgeven als 
vrijwilliger, kunt u contact opnemen met 
één van de bestuursleden.
Contactgegevens bestuursleden: Melanie 
van Dijk, tel. 06-48356082, Jan Remmers-
waal, tel. 630106 of Geb Bril, tel. 632106.
 
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel 
Bargermeer

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
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Aan haar keukentafel, omringd door 
de geur van vers gebakken brood, 
kijken we terug op bijna 10 jaar be-
stuurslidmaatschap van Wijkvereni-
ging Bargeres.

Wanneer ben je bij de wijkvereniging 
aan de slag gegaan?
In 2008 had ons huis zo’n 9 maanden in de 
verkoop gestaan, maar door de fi nancië-
le crisis kregen we het niet verkocht, dus 
besloten we in Bargeres te blijven wonen. 
Dit was voor mij reden om me in te gaan 
zetten in ‘t vrijwilligerswezen in onze wijk. 
Ik meldde me bij  de wijkvereniging als be-
stuurslid. Atte Bakker was toen aftredend 
voorzitter en kon geen vervanger vinden. 
Toen besloot ik na een half jaar dat ik dit 
wel wilde doen.

Wat zijn wat zichtbare dingen die je 
zoal gedaan hebt met het bestuur 
voor de wijk?
In 2010 kreeg ik als voorzitter de eerste 
grote klus: de organisatie van het wijkfes-
tival ‘Opschudding’. Dit organiseerden we 
met een team van andere betrokkenen en 
ik vond dit een prettige manier van wer-
ken. Het was een fantastische dag!
Voor de aanpak van het winkelcentrum 
heeft de gemeente op ons verzoek ook 
een bijdrage gevraagd van woningcorpora-
ties Domesta en Lefi er. Ik nam als voor-
zitter het initiatief voor een bijeenkomst 
met alle partijen om een rondgang door 
het winkelcentrum te maken. Het doel: de 
verloederde situatie tonen. Dat vond ik 
spannend om te doen maar het resultaat 
gaf voldoening: ze droegen hun fi nanciële 
steentje bij!
Er werd in 2012 een klankbordgroep ge-
formeerd die meedacht over de vernieu-
wing van het openbare gebied van het 
winkelcentrum. Hier zat ook Jaap Bakker 
in en toen hij zich vervolgens meldde om 
bestuurslid van de Wijkvereniging te wor-
den, hij leek mij wel geschikt om de ‘voor-
zittershamer’ van mij over te nemen en dit 
deed hij in de zomer van 2014. Ik werd 
weer ‘gewoon’ bestuurslid omdat ik wat 

meer op de achtergrond wilde werken.
In het voorjaar van 2014 organiseerden 
we samen met het wijkteam de eerste edi-
tie van Bargeres doet!. Hiervan zijn er in-
middels 5 geweest waarvan die in 2015 op 
het sportpark van VV Bargeres de drukst 
bezochte was tot nu toe.

Jullie hebben toch ook gezorgd dat 
het beeld ‘Ontmoeting op het water’ 
er is gekomen, hoe ging dat in zijn 
werk?
Ja, dat is wel een grappig verhaal. Al een 
aantal jaar daarvoor had ik een idee om 
op de plek een mooie fontein te maken en 
daarvoor had ik van de Lefi er geld gekre-
gen, in het kader van een actie waarbij de 
beste ideeën voor dorp of wijk een geld-
bedrag ontvingen. Maar een fontein leg je 
dus niet zomaar aan en dit bleek dan ook 
niet haalbaar te zijn.
In de klankbordgroep die meedacht over 
het nieuwe winkelcentrum ontstond het 
idee om er een mooi kunstwerk neer te 
zetten en uit vier ideeën is toen ‘Ontmoe-
ting Op Het Water’ gekozen. Het geld dat 
niet gebruikt was voor mijn fontein mocht 
voor de plaatsing van het kunstwerk ge-
bruikt worden, daar was ik erg blij mee.

Je bent ook eindredacteur van wij-
knieuws, vertel daar ‘s iets over.
Ja, dat klopt. Eén van de eerste taken die ik 
op me nam toen ik bestuurslid werd, was 
het maken van Wijknieuws. Ik had ideeën 
over welke veranderingen ik daarin wilde 
aanbrengen en hoe ik het anders wilde 
vormgeven en ik had een kleine achter-
grond in vormgeving, dus dat durfde ik wel 
aan. Dit deed ik alleen, wat me prima af-
ging, maar na een paar jaar kwam ik toch 
wat in een sleur terecht. Ik begon wat mo-
tivatie te missen dus besloot ik op zoek te 
gaan naar mensen die in de redactie wil-
den zitten. Mijn oproep in Wijknieuws le-
verde een aantal geïnteresseerden op met 
wie ik sinds het voorjaar van 2016 nu ons 
maandelijkse blad samenstel.
 
Waren er ook wel eens dingen die in 
eerste instantie een goed idee leken, 
maar die bij nader inzien toch niet 
doorgingen? 
Jazeker. Ik heb nogal een kritische blik als 
‘t gaat om wanneer iets zinvol kan zijn of 
juist niet en op een gegeven moment rees 
bij professionals het plan om hulp te gaan 
organiseren voor Bargeressers bij het in-
vullen van formulieren. Ons bestuur was 
er niet van overtuigd dat dit echt een 
aanvulling op het huidige aanbod was en 
we organiseerden een bijeenkomst met 

meerdere organisaties die zich hier in Bar-
geres mee bezighielden. Met al deze par-
tijen constateerden we dat in onze wijk al 
voldoende administratieve hulp geboden 
wordt en daar niet iets nieuws voor op 
touw gezet hoefde te worden.

En inmiddels hebben we het Infopunt 
waar bewoners met allerlei vragen 
terecht kunnen. Hoe is dat ontstaan, 
is dat bijvoorbeeld iets dat van Sedna 
komt, er zijn immers meerdere plek-
ken waar een Infopunt is?
Nee, dit is niet afkomstig van Sedna. Veel 
dorpen en wijken hadden hun eigen plek 
waar bewoners terecht konden met vra-
gen en opmerkingen en in Bargeres was 
dit tot 2013 de Wijkwinkel. Maar dat deed 
toch wel veel aan een winkel denken waar 
je dingen moest kopen dus die naam paste 
eigenlijk niet zo goed. Daarom hebben we 
de naam infopunt bedacht en die is inmid-
dels op een paar andere plekken overge-
nomen. 

Wil je iets vertellen over wat je straks 
gaat doen?
Nou, ik ga ‘t in elk geval eerst een stuk 
rustiger aan doen. De afgelopen jaren had 
ik met al mijn vrijwilligerswerkzaamheden 
er bijna een volle werkweek aan. Blijkbaar 
wilde ik mezelf toch op de één of ande-
re manier bewijzen, al was het maar te-
genover mezelf. Een tijdje geleden kwam 
ik tot de conclusie dat dit wel aardig was 
gelukt. Al het werk had zijn weerslag op 
mijn gezin en mijn huishouding, dus daar 
wil ik me de komende tijd weer meer mee 
bezig gaan houden. Ook wil ik me meer 
in gaan zetten in onze kerk, Vrije Baptis-
tengemeente de Regio in Klazienaveen. 
Na al mijn jaren ervaring in mijn vrijwilli-
gerswerk zet ik deze graag in voor wat het 
dichts bij mijn hart ligt.

Laatste vraag: is er al bekend wie jou 
gaat opvolgen?
Ja, dit wordt Elly Platel. Zij heeft al eerder 
in ons bestuur gezeten maar moest stop-
pen wegen drukke werkzaamheden. Ze zei 
altijd dat als ze met pensioen ging, ze graag 
terug wilde komen. Dus bij deze!

Door Natasja van Dijk
MARLIES ZEEMAN NEEMT AFSCHEID
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Wake Up is een netwerk van jonge 
mensen, tussen de 18 en 35 jaar, geïn-
spireerd door het boeddhisme en de 
leer van Zenmeester Thich Nhat Hanh. 
Over het hele land komen we bij elkaar 
in meditatiegroepen, ook wel Sang-
ha’s geheten. Vanaf januari 2018 start 
er een Wake Up Sangha in Emmen. 

Hoewel elke avond zijn eigen invulling 
heeft zijn er een aantal punten die vrij-
wel in elke bijeenkomst terugkomen, 
zoals bijvoorbeeld; meditatie (zittend 
en in beweging) en Dharma delen: 
het uitwisselen van ervaringen. Soms 
wordt er ook een stukje tekst gelezen 

of een lezing bekeken.
 
De bijeenkomsten zijn gratis toeganke-
lijk en bedoeld voor iedereen die graag 
meer over Mindfulness en meditatie 
willen leren.
Wat: Wake Up Sangha Emmen
Waar: Holtingerbrink (huisnummer 
geven we graag bij aanmelding)
Wanneer: Woensdagavond, van 
19.30 - 21.30 
Deelname: gratis
Meer informatie of aanmelden? Mail 
naar: wakeupemmen@gmail.com
Of kijk op: wkup.nl of wkup.org

Op 16 maart 2018 is er weer een 
nationale pannenkoeken dag.
Een aantal vrijwilligers en kinderen 
zullen die dag voor u de lekkerste 
pannenkoeken bakken en serveren. 
Schuif gezellig aan bij ons aan tafel!

De eerste pannenkoek naturel 
wordt u gratis aangeboden en voor 
€1,50 kunt u onbeperkt pannenkoe-
ken eten, van 15.00 uur tot 18.00 
uur in ‘t Brinkenhoes, Mantinger-
brink 140 in Bargeres. 

Contactadvertentie
 

Dood zoekt leven
Wond zoekt heling
Pijn zoekt balsem

Angst zoekt bevestiging
 

Zorgen zoekt loslaten
Afwijzing zoekt liefde

Nukkig zoekt hartelijkheid
Oppervlakkig zoekt zingeving

 
Onwil zoekt openheid

Klagen zoekt tevredenheid
Losbandig zoekt trouw
Leugen zoekt waarheid

 
Rijkdom zoekt vrijgevigheid

Koppig zoekt fl exibiliteit
Trots zoekt nederigheid
Boos zoekt blijdschap

 
Bitterheid zoekt vergeving

Kramp zoekt onbevangenheid
Wrok zoekt schoonheid
Verdriet zoekt vreugde

 
Onrust zoekt vrede
Nemen zoekt geven
Haast zoekt geduld

Nee zoekt ja
 

Donker zoekt licht
Zwak zoekt kracht

Onmogelijk zoekt haalbaar
Dichte deur zoekt open raam

 
Een betere wereld

Met meer mooie mensen:
Zonde zoekt genade…

 
Door Marlies Zeeman

Graag bieden we in Wijknieuws ruim-
te aan creatieve uitingen van bewo-
ners. Stuur uw inzendingen (foto’s 
van zelfgemaakte kunst, korte verha-
len, gedichten, etc.) naar redactie@
bargeres.com).
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NATIONALE PANNENKOEKENDAG IN HET BRINKENHOES

CREATIEF BARGERES
Door Annelies Pfann en Niels Mulder

foto gemaakt door Flash-Fotografi e.nl 



NIEUWS VANUIT WOONZORGLOCATIE DE BLEERINCK

HANDWERKCLUB HOLTINGERHOF VERKOOPT ZELFGEMAAKTE KAARTEN

Jubilerende vrijwilligers in het zonne-
tje gezet
Ook dit jaar heeft De Bleerinck in Emmen 
net als elk jaar tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie weer haar jubilerende vrijwilligers 
in het zonnetje gezet. Dit jaar waren er 
10 jubilarissen: Wienie Kreeft, Sabah Kin-
ran, Lydia Kok, Nannie van den Heuvel en 
Koosje Katerberg die al 12 ½ jaar trouw 
als vrijwilliger komen helpen. Fely van 
Baasbank, Corrie Wiggers, Leo Birza, An-
nie Reuvers en Dinie ten Hoor doen dit 
zelfs al 25 jaar!
Een geweldige prestatie, waarmee we de 
dames en heer van harte feliciteren.
Ida Hidding, coördinator vrijwilligers

Open huis in De Bleerinck op 13 
maart
In het kader van de Week van Zorg en Wel-
zijn, zet Woonzorglocatie De Bleerinck  
namens Zorggroep Tangenborgh op dins-
dag 13 maart  voor iedereen haar deuren 
open. Belangstellenden zijn welkom van  
14.00 tot 18.00 uur. Ook kan er een kijk-
je genomen worden in het Dementiehuis 
van de Toekomst dat bij de Bleerinck op 
het terrein staat. De Bleerinck staat aan de 
Spehornerbrink 1 in Emmen.
Bezoekers kunnen De Bleerinck en het 
Dementiehuis van de Toekomst bezichti-
gen en informatie krijgen over verpleeg-
huiszorg. Er worden rondleidingen gege-
ven en onder andere de fysiotherapeut, 
kapper, schoonheidsspecialiste en mond-
hygiënische demonstreren hun eigen werk. 
Daarnaast zijn er diverse stands waar in-
formatie te krijgen is over bijvoorbeeld 
zorg, vrijwilligerswerk en opleidingen in de 
zorg en is ook het Alzheimercafé aanwezig. 

Bewoners van De Bleerinck zullen leuke 
activiteiten laten zien. Ook worden er een 
fi lm en een documentaire getoond en is 
er koffi e, thee en wat lekkers verkrijgbaar.
Kortom: een gevarieerd programma voor 
iedereen die iets wil weten over de zorg 
en wonen in een verpleeghuis en hoe die 
zorg er over een aantal jaren wellicht uit 
zal zien .  of andere diensten van Zorg-
groep Tangenborgh en andere aanbieders. 

Alzheimercafé in De Bleerinck
 De werkgroep Alzheimercafé  houdt op 
dinsdag 13 maart  een Alzheimercafé in 
het restaurant van Woonzorglocatie De 
Bleerinck.  Het begint om 14.00 (inloop 
vanaf 13.45) uur en duurt tot  ± 15.30 uur. 
De Bleerinck staat aan de Spehornerbrink 
1 in Emmen.
Het thema van het Alzheimercafé   is: 

‘Geestelijke verzorging’. Spreker is Astrid 
van der Eijk, geestelijk verzorger  bij Zorg-
groep Tangenborgh.

Het Alzheimercafé is er voor iedereen die 
geconfronteerd wordt met, of belangstel-
ling heeft voor de ziekte van Alzheimer 
en  dementie. Het is tevens een trefpunt 
voor mensen met geheugenproblemen, 
hun partners en familieleden. Ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom.
Er worden iedere keer andere sprekers 
uitgenodigd, er is gelegenheid tot vragen 
stellen, uitwisselen van  ideeën, informatie 
en ervaringen. En het ontmoeten van lot-
genoten.
De toegang is gratis, net als de koffi e en 
thee.
Wie meer wil weten over het alzheimer-
café kan bellen naar 0591 681616.

Elke maandagmiddag  maakt de handwerk-
club in de Holtingerhof prachtige gebor-
duurde en andere ansichtkaarten.

Voor een klein prijsje - van 1 tot 1,50 euro 
- zijn deze te koop.  Ze staan opgesteld 

in het winkeltje van de Holtingerhof. Ga 
kijken en laat u verrassen!

Namens de handwerkclub, 
Eggie Schoppert

foto gemaakt door Flash-Fotografi e.nl 



ACTIVITEITENKALENDER MAART
De activiteitenkalender wordt bijgehouden door het Infopunt. Geef uw activiteiten door aan infopunt@bargeres.com.
Brinkenhoes = Mantingerbrink 140   De Opgang = Mantingerbrink  199   Holtingerhof (Hh) = Holtingerbrink 62  

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
ma 5-3 15.00 Drentse voorleesmiddag 1.50 Hh

do 8-3 14.00 Bingo in Holtingerhof 5.00 Hh

za 10-3 NL Doet in Holtingerhof Hh e.o.. Houd de Facebookpagina 
van Holtingerhof in de 
gaten.

di 13-3 14.00-18.00 Open huis in De Bleerinck zie pag. 5
Spehornerbrink 1

di 13-3 14.00-15.30 Alzheimercafé in de Bleerinck Meer info via 0591 681616
en pag. 5

vr 16-3 15.00-18.00 Nationale pannenkoekendag in 
‘t Brinkenhoes

zie pag. 4

vr 16-3 14.00-19.00 Opendag Woonwijkcentrum Holtingerhof

vr 23-3 15.00 Meezingmiddag Duo Anneke & Peter in 
Holtingerhof

1.50 Hh

zo 25-3 10.15 Klassiek huiskamerconcert in Holtingerhof
Optreden van Maxime Snaterse

5.00 De kapel

ma 26-3 19.30 Bingo in Holtingerhof 5.00

ma 26-3 13.30 Kledingvermaak in Holtingerhof kosten verschilt per 
kledingstuk

wo 28-3 14.00-16.30 De Zonnebloem-Paasactiviteit in Het Brinken-
hoes

n.n.b. Opgave/info: Bestuur De 
Zonnebloem. Zie pag 4.

Naast onderstaande activiteiten organi-
seren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijk-
centrum de Holtingerhof ook wekelijks 
terugkerende activiteiten. Zoals Eetkamer 
Bargeres, Wat de pot schaft, yoga, biljar-

ten, bingo, Repaircafé en nog veel meer. 
Voor meer informatie over de vaste acti-
viteiten van het Brinkenhoes verwijzen wij 
u naar de website van het Brinkenhoes: 
www.brinkenhoes.nl/activiteiten . 

Meer informatie over de activiteiten van de 
Holtingerhof kunt u krijgen via de receptie 
of terugvinden in het huisblad van de Hol-
tingerhof, ‘de Hofl everancier’.

Natuurlijk beschikt het Infopunt Bargeres over een uitgebreid overzicht 
van alle eenmalige en terugkerende activiteiten! 

Hallo beste bewoners,
 
Vandaag had ik een goed gesprek met een 
mevrouw die af en toe vrijwilligerswerk 
voor het Infopunt doet.
Ze is met een buurtbewoner mee ge-
weest, en ze hebben leuk met elkaar ge-
babbeld. Er was een hele goede klik dus er 
komt een vervolg: in het voorjaar gaan ze 
gezellig bij elkaar thee drinken.  

Ik heb weer twee mensen blij kunnen 
maken. Fijn ook dat ze mij op de hoogte 
houden! 

Die mevrouw zei zelfs dat ze kon horen dat 
ik het heel erg naar mijn zin heb bij het 
Infopunt. Dat is ook zo. ik doe het hier ook 
voor, om die leuke verhalen te horen.
 
Dus lieve mensen, hee�  u een uurtje 
over? Meld u zich dan alstublie�  bij het 
Infopunt, dit kan telefonisch of per mail. 
Maar als u persoonlijk wilt langskomen 
mag dat ook al� jd, de koffi  e staat klaar.
 
Als u andere ideeën of vragen hee� , kunt 
u al� jd contact opnemen met het Info-
punt. 

U kunt mij vinden op de derde verdieping, 
of anders even bij de recep� e vragen.
Tot ziens bij het Infopunt.

NIEUWS VAN INFOPUNT BARGERES   
Door Greetje Lahuis

Infopunt
Bargeres

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX  Emmen
Openingstijden:
Elke maandag, woensdag, vrijdag 
van 10.00-14.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Word

in Bargeres!


