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Deze zomer waren er een paar leuke eve-
nementen in onze wijk waarover u in deze 
editie het één en ander kunt lezen: de Drie 
Dolle dagen, een ruilmarkt en Bargeres 
Doet.
Ook de waterspeelplaats (Indianendorp / 
de badjes) tussen de Rolder- en Holtinger-
brink was ‘in beweging’ omdat deze ver-

nieuwd is. Dit najaar wordt gewerkt aan 
de laatste verbeterpunten.

Dan zijn ons spijtig genoeg twee promi-
nente wijkbewoners ontvallen: Wim Ver-
baan en Martin Heerspink. Op pagina 2 
kunt u de In Memoriam lezen.

De redactie is nog steeds op zoek naar 
een nieuwe eindredacteur. Marlies Zee-

man heeft dit een kleine 10 jaar met ple-
zier gedaan - waarvoor hartelijk dank! - en 
het leek erop dat we een goede kandidaat 
hadden, maar die heeft er toch vanaf ge-
zien. Bent u iemand met wellicht al wat er-
varing, die het overzicht kan bewaren, met 
deadlines en onder tijdsdruk kan werken 
en die het vooral erg leuk vindt om met 
teksten en mensen te werken? Meld u dan 
via redactie@bargeres.com

Vanuit het Brinkenhoes gingen we dag 1 
van start in een dolle optocht naar het bos, 
waar we heerlijk aan de slag gingen om 
hutten te bouwen van alles wat het bos 
ons te geven had. Het was super geslaagd! 
EHBO heeft maar één schaafplekje hoeven 
te verzorgen, dus dat was top! Dag 2 van 
snoepjes happen tot een heuse speurtocht 
door de wijk èn een heuse goochelaar 

op bezoek! En dan… dag 3 met de bus 
die ons ter beschikking was gesteld naar 
Drouwenerzand. Wat een feest! In alle at-
tracties waren er blije kids te vinden. 
Het mooie van de Drie Dolle Dagen? 
Geen mobiel, lekker kind-zijn, samenwer-
ken en vooral de lol! Wij willen daarom 
ook de kids bedanken voor drie heerlijke 
dagen, en natuurlijk alle vrijwilligers! Op 

naar de volgende keer!

Mede dankzij onze sponsoren was het 
mogelijk om de kinderen in onze wijk Drie 
Dolle Dagen aan te bieden. Onze dank 
gaat uit naar Wijkvereniging Bargeres,wijk-
centrum ‘t Brinkenhoes, Boni supermarkt 
Bargeres,Home & Toys Bargeres, Kwalita-
ria Bargeres, Hema en Qliner.

Tekst en foto’s Tess Winkel en Monique de Ruig

vaN de redactie

Infopunt Bargeres
in woonwijkcentrum Holtingerhof
Open op maandag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 - 14.00 uur.
06-34496708 of 
infopunt@bargeres.com 
www.bargeres.com
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martiN HeerspiNk (24 oktober 1964 – 29 augustus 2017)
Door Marcel Ederveen, 4US.

Op 15 juli onthulde wethouder Jan Bos 
een plaquette bij de Droomboom ter na-
gedachtenis aan wethouder Bouke Durk 
Wilms. Het was de afsluiting van ‘Bargeres 
maakt (kinder)dromen waar! 2017’, ge-
organiseerd door Joyce Seijbel en Martin 
Heerspink van Samen-Binden. Het zou het 
laatste grote publieke optreden zijn van 
Martin. Hij was toen al ernstig ziek, maar 
op wilskracht heeft hij deze dag met zijn 
Joyce, kinderen en vrienden tot een succes 
gemaakt.

Op 4 september hebben zijn geliefden en 
iedereen die afscheid wilde nemen hem 
begeleid naar crematorium ‘De Meerdijk’. 
De belangstelling was overweldigend en 
velen moesten tijdens het afscheid genoe-
gen nemen met een plaats in de ontvang-
struimte. Een ware afspiegeling van wat 
Martin voor Bargeres, Emmen, het onder-
wijs en de wereld heeft betekend en nog 
steeds betekent.

En waar moet je beginnen, voor iemand 
die Martin niet heeft gekend? Dan kun je 
beginnen met zijn activiteiten voor 4US 
(activiteiten in de Slenerbrink), de eerder-
genoemde Kinderdromen, trainingen en 
coachingswerk voor diverse basisscholen, 
i-coaching (tot zelfs in de overzeese ge-
biedsdelen), Bargeres Doet, enzovoort. 
Het is teveel om op te noemen!

Belangrijker is zijn positiviteit, zijn deelna-
me aan nieuwe initiatieven, nieuwe kansen 
zien. En bij dat alles was hij graag ‘aanwezig’ 
met zijn aanstekelijke enthousiasme. Want 

hoewel hij iedereen graag ondersteunde 
bij het bereiken van zijn/haar doelstellin-
gen stond hij ook graag zelf in de schijn-
werpers. Niet overdadig, maar een duwtje 
in de rug was voldoende om met trots in 
het volle licht te staan. En zo zagen we qui-
zmaster Martin bij Bargeres Doet of, op 15 
juli, Martin achter de microfoon om ieder-
een te bedanken voor een geslaagde dag.

Het hele leven, en daarna, zag hij als een 
reis. Van die reis genoot hij met volle teu-
gen, samen met zijn Joyce en hun kinde-
ren. “Let als je naar een doel reist op de 
weg. Want de weg verrijkt ons terwijl we 
hem bewandelen” (Paulo Coelho), stond 
bovenaan de rouwkaart. Op die weg zijn 
we een markante persoonlijkheid tegenge-
komen. En hoewel Martin onze weg heeft 
gekruist en zijn weg deels heeft afgelegd 
op ieders weg die hem heeft gekend (en 
nog kent), blijven zijn voetafdrukken een 

onuitwisbaar spoor op de levenswegen 
van zij die hem hebben gekend.

Het afscheid begon met het prachtige lied 
‘Mooi’ van Marco Borsato met natuur-
beelden als ondersteuning.

Hoe mooi kan het leven zijn
Het is maar hoe je kijkt, 

het is maar wat je droomt
Hoe mooi is jouw werkelijkheid, 

je bent net zo rijk
Zo rijk als je je voelt

Martin vond het leven mooi, in al zijn fa-
cetten. En met Joyce in Samen-Binden wil-
den zij samen kinderen leren hun dromen 
na te jagen, zoals ook zij hun dromen pro-
beerden te realiseren.
Zijn laatste dagen maakten ook onderdeel 
uit van zijn reis op weg naar… Tsja, dat 
wist hij zelf ook niet, al had hij wel een 
idee. Ook toen voelde hij zich rijk, omge-
ven door zijn geliefden.

Een rijk mens heeft afscheid van ons moe-
ten nemen. Moeten, want hij had nog zo-
veel plannen.

Martin Heerspink, we gaan je missen. Maar 
je nagelaten sporen zijn onuitwisbaar.

We wensen Joyce, de kinderen en hun 
partners en allen die hem lief waren veel 
sterkte toe met dit (veel te vroege) verlies.

iN memoriam wim verbaaN, 6 JaNuari 1937 – 5 augustus 2017
Door Lia Kaptein

Daar zat hij dan, in het zonnetje, tevreden 
te wachten op wat komen zou. Gisteren 
lag de rouwkaart in de brievenbus. Onze 
vrijwilliger van Huiskamer Bargeres (toen 

nog in het Brinkenhoes) is van ons heen-
gegaan; waar hij pijnvrij is en weer aan een 
nieuw leven mag beginnen. 
Wim Verbaan was een man van weinig 
woorden maar wel van veel actie. Hij zorg-
de met veel enthousiasme voor de lunch. 
Hij was stil maar luisterde intensief. Hij 
sprak met bevlogenheid. Hij was er voor 
de gasten van de huiskamer om het hen te 
praten en te luisteren. 
Daarna ging Huiskamer Bargeres verhui-
zen naar de Slenerbrink en onze Wim 
werd de wijkreporter van Bargeres. Ook 
dat deed hij met een enthousiasme. Hij 
schreef ook weer met bevlogenheid, of hij 
niks anders had gedaan. 
Dan het interview met hoteleigenaar Hans 
ten Cate. Die wilde hij nog zo graag eens 

interviewen. Dus… dat werd geregeld. 
Dan opeens legt hij al zijn taken neer. Het 
gaat niet meer. De ziekte die hij bij zich 
draagt, laat hem niet meer toe om de din-
gen te doen die hij zo graag wilde doen.
Als team van de Huiskamer wilden we nog 
één keer onze Wim verrassen met een 
lunch bij hotel ten Cate. Wat genoot hij 
ervan. Heerlijke broodjes met vleeswaren, 
het kroketje en de soep. Na de lunch werd 
hij door Hans naar huis gebracht met de 
limo. Wat genoot Wim ervan!
Nu is hij niet meer onder ons. Lieve Wim, 
waar je nu ook mag wezen, vergeten doen 
we niet. Je zult altijd in onze herinneringen 
blijven. Dank je wel dat je er voor ons was 
en voor al die anderen. 
Rust in Vrede Wim.
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Door Natasja van Dijk
ruilmarkt Natas tiJdeNs bargeres doet #5

eeN biJZoNdere aFvalbak

Op zondag 3 september had ik met mijn 
ruilmarkt een ruime kraam tijdens Barger-
es Doet dat deze keer plaatsvond in en 
voor bewoners van de Rolderbrink. Daar 
kwamen vooral veel kinderen op af en er 
was een groepje meisjes dat erg enthou-

siast aan ‘t ruilen was. De moeder van 
één van de meisjes kwam een paar keer 
met een grote doos met vooral speelgoed 
waarvoor ze munten kreeg, die dochterlief 
en vriendinnetjes gretig besteedden aan 
andere spulletjes. Eén van de dametjes was 
dol op de vazen die er stonden en anderen 
konden soms moeilijk kiezen welk speel-
goed te nemen. 
Naast mijn kraam waren er ook kramen 
voor het Infopunt en andere deelnemende 
organisaties zoals woningbouwvereniging 
Domesta en welzijnswerk Sedna, Promens 
Care en de gemeente.

En dan was er ook nog een barbecue met 
vleesspiesjes, satésaus, heerlijke salades en 
wat bewoners zelf zoal meenamen. Verder 

was het een heerlijke zonnige dag, dus uit-
stekend weer om lekker buiten te zijn met 
de ruilmarkt. 

Op donderdag 10 augustus is in de groen-
zone het unieke en concrete resultaat van 
een spontaan samenwerkingsproject ont-
huld. Deze samenwerking -  tussen Jeugd 
van Bargeres, Wijkagent, Sedna en de ge-
meente Emmen - heeft geleid tot plaatsing 
van een met graffi ty bespoten afvalbak.

De jeugd en oudere wijkbewoners ont-
moet elkaar met grote regelmaat bij het 
prieel aan de rand van de groenzone, te-
genover de Kardinaal Alfrinkschool. Een 
prullenbak was niet aanwezig en alhoewel 
de gebruikers hun afval wel verzamelden 
in plastic zakken, bracht dit toch erger-
nis met zich mee in de wijk. Omdat de 
jeugd graag wil chillen maar zeker niet 
voor ergernis wil zorgen, besloten ze na 
een gesprek met de wijkagent, contact op 
te nemen met de gemeente Emmen. Het 
concrete verzoek was plaatsing van een 
grote afvalbak. Vanaf dat moment ontstond 
er een mooie ‘samenwerkingsenergie’ die 
resulteerde in een waar kunstwerk! Bin-
nen in het kunstwerk is de afvalcontainer 
verhuld. 

Initiatiefneemster is Marit Jansen in samen-
werking met kunstenaar Hein Winters.

Dit positieve verhaal kreeg onlangs een 
negatief staartje. De afvalbak stond er nog 
geen twee weken of onverlaten staken 
er ’s nachts de brand in! Een troosteloos 
grijszwart geblakend overblijfsel bleef over. 
De graffi ty-artiest heeft er inmiddels weer 
wat kleur op aangebracht, om zo de af-
valbak toch het symbool van goede wil te 
laten zijn. 

Een volgende ruilmarkt staat gepland 
op dinsdag 28 november, 's avonds 
om 19:00 uur in Holtingerhof. Een 
leuke gelegenheid zo vlak voor de 
feestdagen om bijvoorbeeld cadeau-
tjes of kerstversiering aan te schaffen 
of van de hand te doen. Maar andere 
handzame artikelen zijn ook welkom, 
neem er een stuk of 8 mee waarvoor 
je munten krijgt die dan op deze, of 
een andere ruilmarkt besteed kunnen 
worden.



 Herinnering: Denkt u nog even 
aan de wedstrijd voor de hoogste zonne-
bloem? U kunt zich nog steeds aanmelden 
(zie contactgegevens aan het einde van dit 
bericht).
 In de maand oktober willen we nog 
een activiteit organiseren. Wat het wordt 
en wanneer: houdt u de berichten, flyers 
etc. goed in de gaten! 
 Op 30 oktober a.s. is er weer de 
jaarlijkse toneeluitvoering in de Noorder-
bak. Het belooft weer een prachtig stuk te 
worden. Ook is er weer een grote verlo-

ting deze avond. Wilt u mee, dan rijdt er bij 
voldoende deelname een bus. De kosten 
hiervan bedragen € 7,50 per persoon. Het 
vertrek is om 18.00 uur bij de Holtinger-
hof en om 18.15 bij De Opgang aan de 
Mantingerbrink. Opgeven kan tot uiterlijk 
20 oktober a.s. bij Melanie van Dijk of Geb 
Bril.
 Op 3 november 2017 is er weer 
een gezellige middag in Zalencentrum 
Bentlage te Emmer-compascuüm. Aanvang 
is 14.00 uur en de kosten zijn € 12,50 per 
persoon. Het vervoer is op eigen gele-

genheid. U kunt zich nu al opgeven, doch 
uiterlijk 27 oktober 2017, bij Melanie van 
Dijk of Geb Bril.
 Heeft u vragen of wilt u zich opge-
ven als vrijwilliger dan kunt u contact op-
nemen met een van onze 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

Sinds het vorige nummer (September) ben 
ik betrokken met het opmaken van het 
Wijknieuws. Al woon ik (nog) niet in Em-
men, ben ik blij dat ik kan helpen binnen 
de wijk. 

Mijn verbinding met de wijk komt door 
mijn vriendin die sinds een paar maanden 
een huisje heeft in de Bargeres. Waar ik de 
oproep voor een DTP-er heb gezien en 
beantwoord. 

In de vorige editie is al iets te lezen over 
mij en mijn werk als DTP-er. Maar naast 
mijn werk, wandel ik graag, sport ik en ben 
ik bezig met muziek. 

Ik heb al een aantal paden bewandeld in 
Emmen en hoop er in de toekomst nog 
veel meer te lopen.  Ik vind de omgeving 
van Emmen prachtig. Ik zie al veel moge-
lijkheden voor mooie tochten!
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Nieuws vaN de ZoNNebloem

eveN voorstelleN: raymoNd waNiNge

waNdelprogramma ‘elke stap telt’
Waar sportiviteit en gezelligheid samen gaat

De buurtsportcoaches voor senioren van 
de gemeente Emmen nodigen alle inwo-
ners van 55 jaar en ouder uit om mee te 
doen met het wandelprogramma ‘Elke stap 
telt’. De nieuwe wandelgroep gaat in okto-
ber weer van start. 

In 10 weken een betere conditie
In tien weken tijd uw conditie verbete-
ren zodat het u lukt om een paar kilo-
meter te wandelen. Of als ervaren wan-
delaar toewerken naar het wandelen 
van 20 kilometer. Dat is in het kort het 
doel van ‘Elke stap telt’. Het wandelpro-
gramma is voor iedereen verschillend.  
Elke deelnemer werkt op zijn of haar eigen 
niveau aan de conditie. 

Wandeltest
Voor de eerste wandelbijeenkomst wordt 
een wandeltest afgenomen. Aan de hand 
van de testresultaten wordt uw instapni-
veau bepaald en krijgt u een stappenteller 
en een individueel opbouwprogramma. 

Wandelen en gezelligheid
Naast het opbouwen van de conditie is 
het ook heel gezellig om mee te doen. We-
kelijks komen alle deelnemers bij elkaar 
om hun nieuwe weekschema op te halen, 
ervaringen uit te wisselen en samen een 
mooie wandeling te maken. Zo ontmoet 
u andere deelnemers en kunt u afspreken 
om ook op een ander moment in de week 
samen met iemand te wandelen. 

Start op 5 oktober, dus reageer snel!
Op 21 september is een informatiebijeen-
komst geweest. Heeft u deze gemist en 
wilt u alsnog meedoen? Neem dan z.s.m. 
contact op met Esther Witte, 
buurtsportcoach voor senioren van de ge-
meente Emmen:
mailadres: e.witte@emmen.nl of 
telefoonnummer: 06 – 11563864

Het wandelprogramma start op donder-
dag 5 oktober 2017. De kosten voor de 10 
weekse wandelprogramma zijn € 35,- per 
persoon.
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Een werkgroep heeft het plan opgevat om te onder-
zoeken of er in Bargeres behoefte bestaat aan een 
vorm van mobiliteit om wijkbewoners die niet zo 
makkelijk er op uit trekken in de wijk vervoer aan te 
bieden met een soort golfkarretje. Je belt naar een te-
lefoonnummer, reserveert een rit en betaalt een klein 
bedrag per rit met een strippenkaart.

Zo wordt u gereden van huis naar het winkelcentrum, 
naar vrienden op hun huisadres in Bargeres en mis-
schien is het haalbaar om op vrijdag op en neer naar 
de markt te rijden. We willen geen concurrent zijn 
van het taxivervoer of van de buslijnen, maar juist een 
aanvulling. Zo maar wat ideeën die zijn ontstaan met 
als voorbeeld Buurt Mobiel in Utrecht-Overvecht. U 
vindt daar op Youtube wel wat filmpjes over.

Maar is hier behoefte aan en is dit haalbaar in Barge-
res?
We hopen u in het volgende nummer van Wijknieuws 
wat meer te vertellen en misschien zal er een enquete 
worden gestart om de belangstelling te peilen. Wilt u 
nu al reageren? Mail naar m.ederveen1@kpnplanet.nl.

Lia Kaptein
Marcel Ederveen

Op 6 augustus j.l. is in het paviljoen van de oude die-
rentuin in Emmen de Social App Klup gelanceerd. Het 
werd een gezellige middag met meer dan 100 bezoe-
kers. Dit geeft wel aan dat er behoefte is aan een der-
gelijk platform waarbij deelnemers hun profiel plaat-
sen en hun interesses aangeven. Het is een superleuke 
manier om in contact te komen met andere mensen. 
Een mooie manier om je sociale netwerk te vergroten 
en samen leuke dingen te ondernemen. Denk hierbij 
aan gezamenlijke fiets- en wandeltochten, theaterbe-
zoek, gezellig een terrasje pakken, bridge- of andere 
spelmiddagen.

Ben je een actieve 50-plusser en ben je geïnteresseerd 
ga dan voor meer informatie naar www.kluppen.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Mieke Nij-
enbrinks (w.nijenbrinks@hetnet.nl) of Jaap Houweling 
(jaap@kluppen.nl).

Mis het niet op 7 oktober: Het Grote Voor Elkaar Festival! Het festival 
waar actieve bewoners op het Marktplein in het zonnetje worden 
gezet en het gemeentehuis een open dag organiseert. Meer info op 
www.hetgrotevoorelkaarfestival.nl

bargeres-mobiel

social app klup aaNkoNdigiNg Het grote voor elkaar 
Festival

BEWONERSFESTIVAL 
& OPEN DAG 
GEMEENTEHUIS 

KOM JIJ OOK?

ZATERDAG
7 OKTOBER 2017
VAN 11.00 T/M 17.00 UUR

WWW.HETGROTEVOORELKAARFESTIVAL.NL



activiteiteNkaleNder september
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  

Beste bewoners, 

Zoals u heeft kunnen lezen, ben ik het aan-
zicht van het Info punt en ik zal mij even 
wat nader voorst ellen: ik ben Greetje 
Lahuis, 55 jaar en woon sinds anderhalf 
jaar met veel plez ier in Bargeres. In febru-
ari dit jaar ben ik in het bestuur van Wijk-
vereniging Bargeres gekomen. 
Sinds april werk ik bij het Infopunt en ik 
wil mijn collega’s nog bedanken voor het 
inwerken en de mooie tijd samen. 
Als u bijvoorbeeld problemen hebt met 
de tuin, dan kunt u bij mij langs komen en 
dan lossen we het onder het genot van 
een kop koffi e op. Ik heb een directe lijn 
met Frank Lassche van Bu urtsupport, dus 
contact kan snel geregeld wo rden. 

Ook voor andere zaken kunt u bij het Inf-
opunt terecht, zoals meldingen aan de ge-
meente. Of als u ideeën heeft, mag u altijd 
langs komen, kunnen we er over praten. 
Bellen en mailen mag ook. Gewoon even 
langskomen voor een praatje kan ook. 
Maar ik ben ook op zoek naar u! Heeft 
u misschien een uurtje in de week over, 
om bijvoorbeeld iemand te helpen met 

boodsc happen doen? Meld u zich dan aan 
bij het Infopunt. Ik sta gr aag voor u klaar 
en u maakt er weer iema nd blij mee! 

Tot ziens aan de gro te tafel, in Holtinger-
hof! 

Greetje Lahuis

Nieuws vaN iNFopuNt bargeres   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Greetje Lahuis

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
ma 2-10 10.00-11.00 Lichtklankmeditatie bij NatuurlijkBewust vrije bd Borgerbrink 100 Geleide meditatie met 

kristallen klankschalen
ma 2-10 19.00-20.30 Kleintje Oktoberfest in Holtingerhof met een 

optreden van “de andere 3” Jetzt geht’s los!
5,- Receptie Hh

vr 6-10 13.30-15.30 Lichtklankmeditatie bij NatuurlijkBewust vrije bd Borgerbrink 100 Geleide meditatie met 
kristallen klankschalen

za 7-10 15.00 Optreden Flintenkoor in Holtingerhof 5,- Receptie Hh

do 12-10 19.00 Seizoen Bingo in het Brinkenhoes Brinkenhoes 10 rondes en 1 grote super ronde 
met prachtige prijzen. € 8.00 per 
kaart en elk opvolgende kaart  € 
1.00 goedkoper

vr 13-10 19.00-20.30 Herfst Borrel in Holtingerhof 3,- Receptie Hh

di 17-10 10.00-11.30 Workshop Bloem&Zo in Holtingerhof 15,- Receptie Hh

vr 20-10 15.00-16.30 Meezingmiddag Duo Anneke en Peter in 
Holtingerhof

1,5 Receptie Hh

za 21-10 10.00-14.00 Forel vissen in Berlage Valtermond 13.50 Brinkenhoes Opgeven kan op tel: 
0591- 855280 Of kom langs in 
het Brinkenhoes

za 21-10 13.00-16.00 Ruilbeurs Brinkenhoes Brinkenhoes Inbrengen vrijdag tussen 16.00 / 
18.00 uur en op zaterdag tussen 
10.00 /12.00 uur. U krijgt hiervoor 
muntjes die je zaterdag om 13.00 
uur kunt uitgeven.

do 26-10 14.00-16.00 Klassiek huiskamerconcert verzorgd door “Opera 
Familia” bekend van ‘Holland got Talent’ in 
Holtingerhof

5.- Receptie Hh

za 28-10 Groot halloween party in het Brinkenhoes 1,- Brinkenhoes Voor alle kinderen van 6 tot 12 
jaar. Voor meer info en opgeven 
ac@brinkenhoes.nl of tel: 0591-
855280.

ma 30-10 19.30 Bingo in Holtingerhof 5,- Receptie Hh

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’.

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


