
Van de redactie

Wijkreporters gezocht!
Elke maand krijgt u Wijknieuws op uw 
deurmat. De kopij die de redactie uit de 
wijk krijgt, is daarbij het materiaal waarmee 
Wijknieuws gevuld wordt. Doel van de 
krant is om te informeren, te verbinden 
en tot actie te bewegen. Want de wijk is 
van ons allemaal en het blijft lekker wonen 
in onze wijk als we ons er allemaal voor 
inzetten! 

Eén manier - met als doel de binding in 
de wijk - is reportages schrijven voor 
Wijknieuws. We zoeken wijkreporters die
interviews willen doen. Bijvoorbeeld met 
winkeliers, de wijkagent, hoofd plant-
soenendienst, een huisarts... Ook zoeken 
we reporters die zelf op onderzoek willen 
uitgaan en vragen stellen als: “Waarvoor 
kan je Buurtsupport inschakelen als be-
woner? Hoeveel kost dat?” Interesse? Mail 
naar redactie@bargeres.com voor meer 
informatie.              Marlies Zeeman

Nummer 4
april 2016

Infopunt Bargeres
in woonwijkcentrum Holtingerhof
Ma, wo, do: 9.00-12.00 uur
Di. en vrij: 13.00-16.00 uur
06-34496708 of 
infopunt@bargeres.com 
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter, voorzitter@bargeres.com), 
Samantha den Hertog, Peter Leenhouts, Mia Stulen 
(penningmeester), Marlies Zeeman (Wijknieuws, 
redactie@bargeres.com).  Mail bezorgklacht-
en naar redactie@bargeres.com. Brinkenhoes, 
Holtingerhof en Boni hebben losse nummers.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 5/2016 
verschijnt rond 1 mei. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 19 april bij ons binnen zijn (mail 
naar redactie@bargeres.com).

1

In en rondom de Ruinerbrink is er die dag 
veel te beleven! Creatieve talenten uit de 
wijk zullen in meer dan 40 tuinen te zien 
zijn. Verschillende bands, singer-songwriters,
kunstenaars en andere creatievelingen krij-
gen een podium voor hun talent. 
Er is verder een kinderprogramma, een 
creatieve markt, een kunstroute met kun-
stenaars uit Bargeres en je kunt heerlijk 
eten! 

Vrijwilligers
Om het (gratis!) festival zo goed mogelijk 
te organiseren zoekt Het Leef In De Straat 
Festival vrijwilligers! Lijkt het je leuk om 
onderdeel te zijn van dit festival voor en 
door Bargeres? We zoeken gastheren en 
gastdames in een tuin, hulp met opbouwen 
en verdere hand- en spandiensten.

Creatieve markt
Op het grasveld centraal in de Ruinerbrink 
komt een creatieve markt! Kunstenaars, 
creatievelingen en cultuurliefhebbers kun-
nen zich aanmelden om op te markt te 
gaan staan. Alles kan en alles mag!

Tuin beschikbaar stellen
Iedereen in de Ruinerbrink kan zijn/haar 
tuin beschikbaar stellen voor met het festi-
val. Lijkt het je leuk om samen te werken? 
Laat het ons weten!

Voel je vrij om te vragen, te reageren, op 
te geven!
Wij zijn super enthousiast over dit unieke, 
gratis festival, wij hopen jullie ook!
Opgeven kan bij Harry Wegkamp 
(puur59@gmail.com) of Judith Gerfen 
(jgerfen@hotmail.nl).

Team Leef In De Straat Festival

OprOep Leef in de Straat feStiVaL 27 auguStuS
Een groep enthousiaste wijkbewoners organiseert op zaterdag 27 augustus het Leef In De Straat Festival!
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Heeft u als inwoner van de gemeente Em-
men een vraag, een probleem of een klacht 
over de uitvoering van de Wmo, de Jeugd-
wet of  de Participatiewet? Komt u er met 
de gemeente of uw zorgaanbieder niet uit?
Dan kunt u een beroep doen op de onaf-
hankelijke zorgombudsfunctionaris.

De zorgombudsfunctionaris is onafhanke-
lijk en niet in dienst bij de gemeente Em-
men of zorgaanbieders. De zorgombuds-
functionaris gaat vertrouwelijk om met alle 
informatie en zal zonder uw toestemming 
geen gegevens met derden delen.
De dienstverlening van de zorgombuds-

functionaris is gratis.
U kunt de zorgombudsfuncti-
onaris bereiken via:
- telefonisch op dinsdag en 
woensdag via 050 – 7271505 
of 06 -108121 05
- e-mail: 
zorgombudsfunctionaris@
zorgbelang-drenthe.nl 

- brief: Zorgombudsfunctionaris
De Kazerne
Annerweg 30,
9741 KV  Zuidlaren

Daarnaast houdt de zorgombudsfunctio-
naris in 2016 op de volgende dinsdagmid-
dagen spreekuur: 19 april, 17 mei, 21 juni, 
16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 
november, 20 december
Tijd: van 13.30 – 14.30 uur
Locatie: Woon- en wijkcentrum Valkenhof, 
Boomvalk 80 (Rietlanden)

Kunt u niet op het spreekuur komen? Dan 
kan telefonisch of per e-mail een afspraak 
gemaakt worden om bij u thuis of bij u in 
de buurt langs te komen.

Spreekuur OnafhankeLijke zOrg-OmbudSfunctiOnariS
Waarvoor kunt u terecht bij de zorgombudsfunctionaris? Gemeente Emmen 
legt het uit.

De gemeente Emmen laat een kaart ma-
ken waarop het belangrijkste erfgoed van 
de hele gemeente komt te staan. Het gaat 
om monumentale gebouwen en bijzondere 
landschappen, maar ook andere zaken als 
oude paden, houtwallen of waterpartijen. 
En niet te vergeten plekken met bijzonde-
re gebeurtenissen of historische gebruiken. 
Met deze kaart kan de gemeente in haar 
beleid beter rekening houden  met het 
erfgoed. Bovendien is het erfgoed beter 
zichtbaar.

Graag nodigen we u uit om te vertellen 
wat u het belangrijkste erfgoed vindt in 
onze gemeente. Kom naar de bijeenkomst 
en laat het ons horen!
Wanneer:  woensdag 13 april, van 19.30-
21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Waar: wijkcentrum het Brinkenhoes, Man-
tingerbrink 140

Wat willen we graag van u weten?
Onze vraag aan u is: welke plekken of ge-
bouwen vindt u belangrijk voor uw buurt 
of dorp? Waar bent u trots op?  Wat is het 
verhaal dat  deze plekken bijzonder maakt? 
Mocht u afbeeldingen en beschrijvingen 
hiervan hebben, wilt u deze dan meene-
men naar de bijeenkomst? De makers van 
de kaart hebben dan direct alle informatie 
bij elkaar. 

Aanmelden of meer in-
formatie?
Bureau The Missing Link 
heeft van de gemeente 
opdracht gekregen om de 
kaart op te stellen. U kunt 
zich bij hen aanmelden via 
n.vandenberg@
the-missinglink.nl. 
Kunt u niet komen maar 

wilt u wel graag uw favoriete plek of ver-
haal doorgeven? Dan kunt u dit laten we-
ten via n.vandenberg@the-missinglink.nl 
(indien mogelijk met adres van de plek, een 
beschrijving en een of meer afbeeldingen).

Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de projectleider van The 
Missing Link, Olav Reijers, 06-21546309 of 
o.reijers@the-missinglink.nl.

Wat Vindt u het beLangrijkSte erfgOed in de gemeente?
Vertel het ons!

Ouders, opa’s en oma’s, buren, verzorgers 
en andere belangstellenden kunnen in 
onze wijk dan een kijkje nemen bij OBS 
De Barg (Mantingerbrink) en/of OBS De 
Brink (Rolderbrink). 
De aftrap van het Open Huis wordt ver-
richt door wethouder Bouke Arends om 
8.30 uur bij OBS De Iemenhof in Schoone-
beek. Hier ligt de rode loper uit om ieder-
een welkom te heten.

Vijfde open huis
Het is de vijfde keer dat de openbare ba-
sisscholen in de gemeente Emmen een

open huis organiseren. Het uitgangspunt 
van Openbaar Onderwijs Emmen is kwali-
tatief goed onderwijs dichtbij huis. 

Op 6 april is iedereen welkom om dit met 
eigen ogen te komen bekijken. Om de mo-
gelijkheid te bieden de leerkrachten en 
leerlingen aan het werk te zien, is het open 
huis tijdens lestijden, van 8.30 tot 12.00 
uur. 

Open huiS Openbaar OnderWijS emmen
Woensdag 6 april openen alle openbare basisscholen in de gemeente Emmen 
hun deuren. 



OndernemerS in de Wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onderste-
unen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.

Training en Cruisen = 
                                   Cruise to Improve
Jacqueline Bokhorst als gedragsweten-
schapper en Vanessa Porcu als cruise speci-
alist hebben de krachten samen gebundeld. 

Cruise to Improve biedt meerdaagse cruise
reizen waarbij u én uw bedrijfsteam of col-
lega-ondernemers intensief getraind wor-
den. Zo dragen wij kennis van bedrijfspro-
cessen en het eigen karakter over waarbij 
teambuilding centraal staat om direct ‘all 
hands on deck’ te krijgen. De deelnemers 
worden ondergedompeld in een omgeving 
van ownership en leiderschap. 

Wil je jezelf nog beter leren kennen? Er 
zijn nog 8 plekken beschikbaar voor onze 
Cruise to Improve Yourself training aan 
boord! Check: www.cruisetoimprove.com

Voor meer informatie kun je ons bereiken 
via: info@cruisetoimprove.com 

Speciaal voor ondernemers in de wijk Bar-
geres bieden wij een korting van € 150,- 
per persoon aan voor onze campagne 
Cruise to Improve Yourself.

Think out of the box 
                and into the cruiseship!

We zien je graag aan boord!

“Hallo, ik ben Samantha den Hertog, 29 
jaar, getrouwd en moeder van een pracht 
kereltje van ruim 2 jaar.
In 2008 de stoute schoenen aangetrokken 
en van het westen van het land verhuisd 
naar Emmen, Bargeres. Vaak wordt mij ge-
vraagd wat de reden was. Werk? De liefde? 
Beide is niet het geval, mijn man en ik wilde 
eens wat anders en ik moet zeggen dat is 
aardig gelukt. Inmiddels 8 jaar later, woon 
ik hier nog steeds erg naar mijn zin.
Ik ben werkzaam als activiteitebegeleider 
/medewerker sociaal cultureel team bij 
woonwijkcentrum Holtingerhof. Ik houd 

mij met name bezig om de wijkbewoners 
bij ons woonwijkcentrum te betrekken en 
de bewoners bij de wijk te betrekken zo-
dat er een verbinding ontstaat.
Door mijn werk kwam ik in contact met 
Marlies Zeeman. Zij heeft mij benaderd en 
gevraagd of ik wilde nadenken om deel te 
nemen aan het bestuur van de wijkvereni-
ging. Na hier met mijn man, familie, vrien-
den en natuurlijk een aantal bestuursleden 
over te hebben gesproken, heb ik volmon-
dig ‘ja’ gezegd! 
Graag tot ziens!”

eVen VOOrSteLLen!
Het bestuur van Wijkvereniging Bargeres is verheugd dat ze een nieuw 
bestuurslid aan de wijk kan voorstellen. 

U kunt bij de wijkbeheerder terecht voor 
vragen over: 
• uw woonomgeving
• leefbaarheid
• overlast
• onderhoud van uw tuin

Locatie en tijdstip
De wijkbeheerder heeft vanaf nu iedere 
week spreekuur in Bargeres in het Brin-
kenhoes aan de Mantingerbrink 140 elke 
dinsdag van 9.00- 11.00 uur.

Kantoor in Emmen
Ook bent u iedere ochtend  tussen 8.00-
12.00 uur van harte welkom in het kan-
toor van Lefier in Emmen aan de Hoog-
goorns 16.

Klant Contact Centrum (KCC)
Snel geholpen worden? Neem dan contact 
op met het Klant Contact Centrum. U 
kunt bij het KCC o.a. terecht voor:
• het melden van een reparatie
• het melden van overlast
• opzeggen van huur
• vragen over huur en huurbetalingen
• vragen over onderhoud
• vragen over klussen in uw woning
Bel 088 – 20 33 000 (iedere werkdag tus-
sen 8.00 en 17.00 uur), stuur een e-mail 
naar info@lefier.nl of kijk op www.lefier.nl 

Spreekuur Lefier in brinkenhOeS
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is er vanaf 1 februari een apart 
spreekuur met de wijkbeheerder van Lefier in wijkcentrum ‘t Brinkenhoes. 
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Het inleveren van spullen gaat deze keer 
ietsje anders: die kunnen worden inge-
bracht op vrijdag 20 mei tussen 16.00 - 
18.00 uur en op zaterdagochtend 21 mei 
tussen 10.00 - 12.00 uur.
Tijdens de beurs zelf, dus tussen 13.00 - 

16.00 uur, nemen we geen spullen meer 
aan.
Artikelen die ingebracht kunnen worden:
- zomerkleding: kinder, dames, heren
- boeken
- speelgoed

- cd’s / dvd’s (geen games deze keer)
- klein huisraad: servies, glaswerk, woon-
  accessoires, ed..
Voor elk ingebracht item krijgt u 1 muntje 
waarvoor u weer 1 artikel kunt uitkiezen.

Gea, Kim, Damay en Natasja (en eventue-
le andere vrijwilligers) hebben er zin in en 
zien u graag verschijnen! Tot dan :)

VOOraankOndiging ruiLbeurS
Zet a.u.b. in uw agenda: op zaterdag 21 mei is er al weer voor de 4e keer de 
Ruilbeurs, in het Brinkenhoes, tussen 13.00 - 16.00 uur.
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MEcom Consulting voor ICT die 
beter doet communiceren
We kennen allemaal de berichten van 
ICT-projecten die tweemaal zo duur uit-
vallen (of meer), die tweemaal zo lang du-
ren en de helft doen van wat er is beloofd. 
MEcom Consulting adviseert bedrijven en 
instellingen op het gebied van (telefoni-
sche) bereikbaarheid, callcenters, mobiele 
communicatie en nog veel meer. Met de 
opgedane ervaring gedurende 20 jaar bij 
ministeries, provincies, gemeentes, zie-
kenhuizen, grote landelijke commerciële

dienstverleners en 
wereldwijd operende
nautische dienstver-
leners, voer ik pro-
jecten uit die leiden 
tot een toekomst-
vaste infrastructuur, 
binnen budget, op 
tijd en als beloofd. 
Hierbij is niet alleen 
‘een goed begin het halve werk’, maar ook 
‘een goed einde het hele werk’. Want een 
project is pas écht gereed als deze goed is 

gedocumenteerd en volledig geaccepteerd 
is opgeleverd!

VerbOuWing
De werkzaamheden m.b.t. de verbouwing 
van de entree, de centrale hal en de huis-
kamer start maandag 11 april. Zowel het 
winkeltje als het Infopunt zijn maan-
dag 11 april t/m woensdag 13 april 
gesloten.
Vanaf donderdag 14 april is alles weer 
open maar wordt er nog wel verbouwd. 
Alles wordt weer in gereedheid gebracht 
op maandag 18 april.
Uiteraard komt er een feestelijke opening 
maar daarover binnenkort meer!

nieuW: beWegen VOOr 
Ouderen 
Waarom bewegen? Bewegen is belangrijk, 
bewegen doe je dagelijks, maar nooit ge-
noeg!
Tijdens de lessen trainen we kracht; u blijft 
op die manier zo vitaal mogelijk. Uithou-
dingsvermogen trainen we ook zodat de 
duur verbetert dat u zich in kunt spannen. 
Balans/valpreventie komt aan bod, waar-
door kans op vallen verkleind wordt. Te-
vens besteden we aandacht aan het trainen 
van de coördinatie van uw lichaam, waar-
door de coördinatie verbetert.
Wij bieden de training aan op een ontspan-
nen wijze, waarbij plezier voorop staat! 
Andere voordelen van het trainingspro-
gramma zijn de contacten die u met ande-
re mensen opdoet. Het traint verder uw 
geheugen en verbetert ook nog eens uw 
stemming!

Kosten, data, locatie
De kosten zijn €15,- per maand (excl. drin-
ken).
De les is elke maandagmorgen van 10.30- 

11.30 in de MFR op de 3e etage van Hol-
tingerhof.
U bent van harte welkom of u nu wel of 
geen beperking heeft. Natuurlijk is het mo-
gelijk om vrijblijvend eens een les mee te 
doen. 
Geef je op bij de receptie van Holtin-
gerhof.
Graag tot ziens!
Femie Boers en Ria Roelofs
assistenten fysiotherapie

actiViteiten apriL
Dinsdag 5 april
Boodschappen doen in het centrum
Aanvang: 13:30 uur in de hal
Vervoer: regiotaxi
Kosten: taxikosten en de koffie/thee.

Donderdag 7 april
Zangmiddag Dhr. Warntjes
Aanvang:  14:30 uur in de Brink
Kosten: € 1,50

Dinsdag 12 april
Broodmaaltijd
Aanvang:  17:00 uur in de Brink
Kosten: € 3,00

Donderdag 14 april
Bingo
Aanvang:  14:30 uur in de Brink
Kosten: € 5,00

Zaterdag 16 april
Voorjaarsmarkt in locatie Valkenhof
Aanvang:  13:00 uur in de hal
Vervoer: regiotaxi
Kosten: taxikosten.

Zaterdag 23 april
Optreden van André de Klein
Aanvang: 14:30 uur in de Brink
Kosten: 5,00

Maandag 25 april
Bingo
Aanvang: 19:30 uur in de Brink
Kosten: € 5,00

Dinsdag 26 april
Kledingverkoop van Bekkema mode
Aanvang:  14:00 uur tot 16:00 uur in de hal

Woensdag 27 april
Koningsdag
Feestelijk 3 gangen Koningsdagmenu
Aanvang:  12:00 uur in de Brink
Kosten: € 15,00 excl. drinken

Zaterdag 30 april
High tea/koffie
Aanvang:  15:00 uur in de Brink
Kosten: € 3,00

Woensdag 11 mei
Dagje uit naar Vesting Bourtange 
in samenwerking met de Zonnebloem
Programma begint om 12:30 uur  en ein-
digt om 19:30 uur. Laat u verrassen!
Kosten: € 20,00 incl. eten en drinken
Opgeven en betalen kan bij Samantha den 
Hertog, s.denhertog@treant.nl
0591-228443

Voor alle activiteiten geldt; voor 
meer informatie, opgeven en beta-
len kunt u terecht bij de receptie van  
Holtingerhof.
Hier ook informatie over de overige acti-
viteiten, zoals:
Eetkamer Bargeres
Repair Café
Oma’s Brinkje
Cateringservice Holtingerhof

hOLtingerhOf-nieuWS apriL
Woonwijkcentrum Holtingerhof organiseert wekelijks allerlei 
activiteiten voor wijkbewoners.  U bent van harte welkom!

OndernemerS in de Wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en 
werken te ondersteunen. Dat draagt bij aan een levendige 
en economisch gezonde wijk.

MEcom 
Adviseert en implementeert ICT die beter doet communiceren 

Slenerbrink 180 
7812 HJ Emmen 
M: info@mecom-consulting.nl 
W: www.mecom-consulting.nl 
T: 06-27208500 

Consulting 

Marcel Ederveen 
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Voorjaarsbrunch
Op dinsdag 19 april is het weer zover! We 
nodigen uit voor een brunch  van 12.00 - 
14.00 uur. Dat betekent samen met elkaar 
een uitgebreide broodmaaltijd met soep 
en salade, diverse vleeswaren, kaas,koffie/
thee/karnemelk en gezellige mensen om 
mee te praten.
Wat moet u hier voor doen om hier aan 
deel te nemen? U koopt een betaalbewijs 
van €4,50 in het Brinkenhoes, en op de dag 
zelf neemt u dat bewijs mee. Zet 19 april 
alvast in u agenda. 

Wat de pot schaft
‘Wat de pot schaft’ bestaat 1 jaar en we-
gens groot succes kunt u vanaf 4 april  elke 
maandag en woensdag een maaltijd nut-
tigen in het Brinkenhoes voor €4.00 van 
12.00 uur tot 13.00 uur. Zaal gaat open om 
11.30 uur. Opgeven is gewenst.

Eetcafé
Eetcafé is een gezellige eetclub voor men-
sen met een licht verstandelijke of lichame-
lijke beperking. Eén keer in de twee weken 
(op vrijdag van 18.00 uur tot 21.00 uur) 
komen we bij elkaar in het Brinkenhoes.
Na het eten is er tijd voor een spelletje 
met een (fris) drankje,koffie en thee.
De kosten zijn €5.50 per keer.
Heeft u interesse meld je dan aan.

Terugblik: pannenkoekendag 
Op 18 maart was er nationale pannenkoe-
kendag in het Brinkenhoes. De opkomst 
was overweldigend en wij willen de men-
sen hartelijk bedanken voor deze geslaagde 
midda. Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Informatie
Voor de activiteiten geldt opgave en info bij 
Activiteitencommissie Brinkenhoes
Tel: 855280 of 610201.
Mail: ac@brinkenhoes.nl of 
info@brinkenhoes.nl.
Facebook: 
Activiteitencommissie Brinkenhoes. 

12 april Alzheimercafé 
Het Alzheimercafé is het trefpunt voor 
mensen met dementie, familie, naasten en 
andere belangstellenden. 
12 april: Domotica, Saskia Timmermans
Er is gelegenheid tot discussie, met elkaar 
in gesprek gaan en het stellen van vragen.
Tijd: van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: De Bleerinck, Spehornerbrink 1
Meer info: Jan Lubberink - 0591-623098- 
j.lubberink@ziggo.nl
Elly Pestman  - 0591-633712 

Holtingerhof Kapel, Holtingerbrink 62
Vrijdagavond 19.00 uur
Actuele info: www.rkemmen-erica.nl

De Bron, Hesselterbrink 2
Zondag  9.30 uur
Actuele info: www.debronemmen.nl

De Opgang, Mantingerbrink 199
Zondag 10.00 uur
Actuele info: www.emmen-zuid.nl

Levend Evangeliegemeente De Oase
Mantingerbrink 140 
Zondag 10.00 uur
Actuele info: Facebook/Oase-Emmen

actiViteiten in Wijkcentrum ‘t brinkenhOeS
‘t Brinkenhoes is het wijkcentrum in het hart van onze wijk Bargeres. Hier 
vinden de hele week door diverse activiteiten plaats voor jong en oud.

 I.s.m. de activiteitencommissie van de 
Holtingerhof hebben wij op 11 mei 

a.s. een uitstapje naar het Vestingstadje 
Bourtange georganiseerd. Vertrek met de 
bus vanaf de Holtingerhof om 12..30 uur 
en vanaf De Opgang Mantingerbrink om 
12.40 uur. Omstreeks 17.30 uur weer te-
rug bij de Holtingerhof waar we dan een 
gezamenlijke maaltijd gebruiken. 
Kosten zijn € 20,- per persoon. Uw opgave 
gaarne vóór 2 mei a.s. bij Fokke Sanders, 
tel: 615769. (zie ook het nieuws onder de 
Holtingerhof).

De bootreis d.d. 26 mei is inmiddels 
volgeboekt. Het vertrek is vanaf de 

Holtingerhof om 8.10 uur en om 8.20 uur 
vanaf De Opgang aan de Mantingerbrink. 
Kosten € 37,50 per persoon.

Bovenstaande betalingen, die op u van toe-
passing zijn  kunnen  worden overgemaakt 
op bankrek.nummer: NL27RABO 0368 
4461 15  tnv. G. Bril, Nat. Ver. 
De Zonnebloem Emmen. (Bootreis 2016 
en of Bourtange) De opgegeven personen 
ontvangen t.z.t nader bericht.

Ook deze zomer start weer de ac-
tie: Wie kweekt de hoogste Zonne-

bloem? Vanaf 18 april kunt u gratis Zon-

nebloemzaden en nadere uitleg verkrijgen 
bij de Holtingerhof en bij het Brinkenhoes.

De Jeu de Boulesbaan achter de 
Holtingerhof zal weer geprepareerd 

worden voor het nieuwe speelseizoen. Be-
gin mei beginnen we met volle moed aan 
deze zo sportieve sport!

In ons vrijwilligersteam is momenteel 
plaats voor enige nieuwe enthousias-

te personen, zowel mannelijke als ook aan 
vrouwelijke! Voelt u zich geroepen? U bent 
van harte welkom! Voor info/tel. zie boven.     

Het bestuur

nieuWS Van

de zOnnebLOem

WeLkOm in de kerken in 
bargereS

actiViteitenagenda 
Mail uw activiteiten door naar:
redactie@bargeres.com.

huiSkamer bargereS 
On the mOVe 
 
Totdat de definitieve verhuizing van Huis-
kamer Bargeres gerealiseerd is, zijn bezoe-
kers welkom op Slenerbrink 222. 
De Huiskamer Bargeres is elke dinsdag 
van 10.00-13.00 uur voor alle bewoners in 
de wijk die graag ongedwongen een kopje 
koffie drinken met andere bewoners. 
Zie ook facebook/huiskamerbargeres.

nL dOet OOk de binnen-
tuinen Van de bLeerinck

In het kader van NL Doet zijn op zaterdag 
12 maart de binnentuinen van verpleeghuis 
De Bleerinck opgeknapt en zomerklaar ge-
maakt. Leden van Lionsclub “The Broken 
Circle” en medewerkers van De Bleerinck 
hebben samen met een aantal bewoners 
een flink aantal tuinklussen gedaan.
Tussen het harde werken door werd er 

een hapje gegeten en plezier gemaakt. Het 
was een zeer geslaagde dag. Zowel voor de 
vrijwilligers, medewerkers en bewoners. 
De bewoners van De Bleerinck kunnen 
vanaf nu ook weer genieten van de mooi 
opgeknapte tuinen.



cOntactpunt manteLzOrg

bij infOpunt
Wist u dat er in Emmen Zuid (Barge-
res, Rietlanden, Delftlanden, Parc Sandur, 
Noordbarge, Zuidbarge en Wilhelmsoord) 
nu ook een contactpunt mantelzorg is?
Deze bevindt zich bij het Infopunt Barge-
res in woonwijkcentrum de Holtingerhof. 
Hier kunt u terecht voor al uw vragen 
over mantelzorg en het aanvragen van 
een mantelzorgcompliment. In de meeste 
gevallen kan het contactpunt u zelf verder 
helpen of ze verwijzen u door naar de juis-
te instantie of het mantelzorgsteunpunt.
Het contactpunt organiseert tevens bij-
eenkomsten voor lotgenoten, themabij-
eenkomsten en werkt mee aan de orga-
nisatie van de “week van de mantelzorg” 
in Emmen.

Wandeling + maaltijd op 21 april
Voor dit jaar staan er al wat leuke bijeen-
komsten op het programma voor de man-
telzorgers van Emmen Zuid. We starten 
op donderdag 21 april met een gezellige 
wandeling die wordt afgesloten met een 
heerlijke maaltijd. Om 14.30 uur verzame-
len we bij het Brinkenhoes in de Bargeres 
onder het genot van een kop koffie met 
wat lekkers. Om 15.00 uur start de wan-
deling en om 16.30 wordt deze afgesloten 
met een maaltijd bij de Holtingerhof. 

Wilt u meedoen met deze activiteit? Geef 
u dan vóór 8 april op via mantelzorg@
bargeres.com of via telefoonnummer 06-
34496708. Vermeld hierbij uw naam, leef-
tijd, adres, telefoonnummer, emailadres en 
eventuele allergieën/voorkeuren m.b.t. de 
maaltijd. 

Picknick, verwendag en creatieve 
workshop
In juni gaan we een dagje buiten doorbren-
gen met een gezellige picknick met daar-
naast leuke buitenactiviteiten.
Omdat mantelzorgers het erg druk heb-
ben en behoorlijk belast worden, willen we 
de mantelzorgers eens lekker in de wat-
ten leggen tijdens een “verwendag” eind 
augustus. Denkt u hierbij aan verschillen-
de soorten massages. Tevens wordt er op 
deze dag een ontspanningscursus aangebo-
den zodat de mantelzorger zelf ook weet 
hoe die zich af en toe eens even helemaal 
kan ontspannen.
We willen het jaar afsluiten met een cre-
atieve kerstworkshop. We hopen dat er 
tijdens het “knutselen” mooie gesprekken 
ontstaan tussen de lotgenoten. De man-
telzorgers zullen uiteraard met iets moois 
voor zichzelf naar huis gaan.

Netwerken verbinden
Tijdens deze bijeenkomsten hopen we als 
contactpunt ook de mantelzorgers van 

Emmen Zuid beter te leren kennen, zodat 
we weten waar de behoeften liggen tijdens 
deze lotgenootdagen en we hier nog beter 
op in kunnen spelen.
Voor vragen kunt u contact met ons opne-
men via e-mailadres mantelzorg@barge-
res.com. Telefonisch zijn wij te bereiken op 
nummer 06-34496708. U mag natuurlijk 
ook langskomen bij het Infopunt Bargeres. 
Openingstijden zijn maandag, woensdag en 
donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur & 
dinsdag en vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 
uur. 

zOmerprOgramma zOekt 
VrijWiLLigerS!
De zomervakantie komt er weer aan! 
Wijkvereniging Bargeres wil samen met 
jullie een knallend zomerprogramma orga-
niseren voor jong en oud.
Ben jij creatief, handig, een manusje van al-
les, energiek, flexibel en vind je het leuk 
om lekker bezig te zijn? Kun je meedenken, 
voorbereiden en / of uitvoeren? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!

Aan alle kinderen; heb jij een te gek idee 
voor het zomerprogramma, laat het ons 
dan weten!
Voor meer informatie of aanmelden kunt 
u terecht bij Infopunt Bargeres, woonwijk-
centrum Holtingerhof, infopunt@barge-
res.com / tel.nr. 06-34496708 
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nieuWS Van infOpunt bargereS
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!

Danitsja Slomp       Elza Omvlee              Coby Broersen          Nicole Hendriks 
Medewerker Infopunt   Medewerker Infopunt   Medewerker Infopunt   Coördinator Infopunt

Adverteren in 
Wijknieuws? 

Een advertentie kost 
€50,- 

(formaat visitekaartje).
Info:  redactie@
bargeres.com 

of bel 06-23924960.

Gezondheidscentrum 
 “de Oranjerie”

Mantingerbrink 146e
7812 MH  Emmen

06-52391068

Marianne Enninga
Medisch pedicure

Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

website + hosting 
= 

MansMedia.nl 

Infopunt
Bargeres

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerhof 62
7812 EX  Emmen
Openingstijden:
Ma., wo en do.:  9.00-12.00 u 
Di. en vrij.:  13.00-16.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Let op: i.v.m. de verbouwing van Hol-
tingerhof is het Infopunt maandag 11 
april t/m woensdag 13 april gesloten. 

“Infopunt bezoeken? 
Even naar de Holtingerhof”


