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Het Festival is 
bijzonder omdat 
alles in de Ruiner-
brink plaatsvindt, 
in de openbare 
ruimte zowel als 

in de tuinen van bewoners. In meer dan 40 
tuinen maar liefst, daarom is dan ook ge-
kozen voor de ondertitel ‘op het gras van 
de buren’. 
Wat dit festival tevens uniek maakt, is dat  
het organisator Harrie Wegkamp is gelukt 
om heel veel bandjes te contracteren. Het 
wordt werkelijk een mega Ruinerbrinkse 
huiskamercarroussel! Enkele namen: Jean-
gu Macrooy en Band, Marutyri, Inge Van 
Calkar en Band Supermoon,  De Kat, Het 
Ruinerbrinks Gitaar Kwartet, Funky Orga-
nizers, Case Mayfield  en veel meer!

Leef in de straat-festivaL (op het gras van de buren)
De zomervakantie wordt op 27 augustus fantastisch afgesloten met een wijk-
festival dat in veel opzichten uniek is!
Door Marlies Zeeman

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

‘Groen en grijs’ in eigen hand en hark
Het natuurschoon (groen) en de bestra-
ting (grijs) in onze wijk kan soms aanlei-
ding geven tot ergenis. Dan ontvangen 
we negatieve geluiden dat het anders zou 
moeten, omdat de tuin niet ophoudt bij de 
achterdeur. Dat is helemaal waar! Daarom 
roepen we bewoners op om meer het heft 
in eigen handen te nemen: gezamenlijk en in 
overleg met de gemeente! Dat is mogelijk is, 

bewijst het bewonersinitiatief 4US uit de 
Slenerbrink. Zij hebben hun buurtje suc-
cesvol aangepakt en hiermee herhaalde-
lijk in Wijknieuws gestaan (ook de vorige 
editie nog). De initiatiefnemers willen heel 
graag hun ervaringen delen met andere be-
woners, zodat er in de wijk een sneeuw-
baleffect ontstaat.
Dus: wil je zelf en met andere brink-
genoten aan de slag, neem gerust contact 
op met initiatiefnemers Marcel Ederveen 
(m.ederveen1@kpnplanet.nl) of Martin 
Heerspink (info@samen-binden.nl).

September: start nieuwe seizoen
Wist u dat de eerstkomende editie van 
Wijknieuws in september zich uitstekend 
leent om de aandacht van de wijk te vestigen 
op de activiteiten van uw vereniging of club? 
De deadline is 16 augustus en eind augus-
tus wordt Wijknieuws verspreid. Tip: lever 
uw bijdrage in voordat u op vakantie gaat!
Adverteren kan ook voor €50,- (visite-
kaartje-formaat).
Mail naar redactie@bargeres.com voor uw 
inzending.

van de redactie
Door Marlies Zeeman

Wat je vooral moet weten:
-  toegang is gratis
-  van 10.00-24.00 uur
-  check voor de laatste info Facebook Leef 
 in de straat festivalCase Mayfield

Inge van Calkar

Funky

Marutyri

De Kat

Jeangu Macrooy

Supermoon
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Marlies Zeeman kreeg als all round Wijk-
nieuws-maker al regelmatig versterking van 
Natasja van Dijk. Nu zijn daar twee heuse 
wijkreporters bij gekomen, Cor Vormtman 
en Wim Verbaan. Zij stellen zich aan u voor.
Cor: “Nadat ik al langere tijd alle tijd van 
de wereld heb, leek het me leuk om vanuit 
mijn achtergrond voor Wijknieuws aan de 
slag te gaan. Mijn maincore zal voorname-
lijk bestaan uit het maken van foto’s. Een 
andere bezigheid is al jarenlang het maken 
van radioprogramma’s.”
Wim:  “Ik  ben allang gepensioneerd,   woon

alleen en mijn vrouw woont in de Bleerinck. 
Na een mooie  tijd bij Huiskamer Bargeres 
ben ik overgestapt naar de redactie van 
Wijknieuws Bargeres.
Het lijkt me leuk om mensen te ontmoe-
ten voor een praatje en een plaatje (met 

Cor als fotograaf). 
Of wij samen een goed team zijn, moet nog 
blijken, maar het lijkt me wel. Dus let op: 
af en toe duiken we ineens ergens op bij 
iemand thuis, op een bedrijf of bij een acti-
viteit.”

WijknieuWs heeft eigen redactieteam!
Met ingang van deze uitgave dragen vier bewoners maandelijks zorg voor de 
inhoud en realisatie van Wijknieuws.  

In Wijknieuws van afgelopen juni stond op 
de voorpagina een artikel over het rom-
meltje bij de afvalcontainers in ons winkel-
centrum waar vooral dozen met papier 
naast worden gezet.
Dit papier kunt u kwijt in de grote papier-
container bij de sporthal, aan de overkant 
van de Brinkenweg.
Voor overig overlast door afval, lantaarn-
paalverlichting die het niet doet, een gat 
in het wegdek of ondere hinder die u zoal 
tegenkomt, kunt u terecht bij de gemeente.

Dit kan op de volgende manieren:

Via de websites:
www.BuitenBeter.nl
www.VerbeterDeBuurt.nl.
Op deze sites vindt u een handige app om 
mobiel een melding met foto door te ge-
ven. Deze apps kunt u downloaden via de 
sites of in de AppStore en PlayStore.

Via de website gemeente.emmen.nl 
Ook hier kunt u uw melding doen.

Persoonlijk de melding doorgeven.
Bel tel.nr.14 0591, of doe uw melding aan 
de balie in het gemeentehuis of in één van 
de drie de gemeentewinkels (Klazienaveen, 
Emmercompascuüm, Schoonebeek).

Infopunt Bargeres
Maar natuurlijk kunt u ook terecht bij Info-
punt Bargeres! Centrale hal Holtingerhof, 
Holtingerbrink 62
Openingstijden:
Elke maandag en woensdag van 10.00-
14.00 uur
Bereikbaar via: 06-34496708 en / of
infopunt@bargeres.com

De nieuwe Wijkreporters 
Cor Vortman (l) en Wim Verbaan

afvaL en andere ergernissen en ongemakken: meLd ze!

  

sfeerversLag: braderie WinkeLcentrum bargeres
Primeur: dit jaar voor het eerst de nieuwe brug in gebruik als onderdeel 
van de markt en daarmee reuring aan beide zijden van het winkelcentrum. 
Foto’s: Cor Vortman



Slenerbrink 222
Spehornerbrink 145
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presentatie WaterspeeLpLaats roLderbrink
Op 9 juni werd in wijkcentrum ‘t Brinkenhoes het nieuwe ontwerp van de 
waterspeelplaats aan de wijk getoond. Een handjevol mensen kwam erop af.
Door Wim Verbaan

Elke dinsdag zijn er twee Huiskamers open 
in Bargeres die op die manier wijkbewo-
ners de gelegenheid willen geven elkaar te 
ontmoeten. Koffie/thee €1,- voor een hele 
ochtend. Aan de Spehornerbrink ook lunch 
(€1,50.) Tevens is daar de mogelijkheid om 
een boek te lenen, de krant te lezen of ge-
zellig een spelletje te doen.
De vrijwilligers heten u van harte welkom!

Langzaam druppelen er wat belangstellen-
de wijkbewoners ‘t Brinkenhoes binnen. 
Volwassenen maar ook kinderen. Kinderen 
kunnen haast niet wachten, maar voor zo-
iets gerealiseerd kan worden, moet er heel 
wat water door het Oranjekanaal vloeien. 
Hoe lang is de weg die wij moeten gaan...
Omwonenden in de Rolderbrink vertellen 
over de jaren met de oude waterspeel-

plaats met veel wel en wee. Die is inmid-
dels afgebroken. Er ligt nu een plan op tafel: 
een grote en aansprekende tekening van 
de hand van Jantiene de Boer, ontwerpster 
van de gemeente. Zij was verhinderd. De 
foto (gemaakt onder slechte omstandighe-
den) laat daarvan iets zien. 
Anjo Geertsema, adviseur groen en speel-
voorzieingen van gemeente Emmen, gaf 
uitgebreide toelichting op dit ontwerp. De 
nieuwe plek ligt ongeveer 50 meter meer 
naar het midden van het veld met de hoog-
teverschillen die nodig zijn voor stromend 
water. Familie Knigge uit de Rolderbrink is 
toezichthouder en is een belangrijke factor 
voor het hele project.
Over een dergelijke ontwikkeling ontstaan 
discussies over veiligheid, overlast, schade. 
Zo ook nu en daar was het de gemeente 
ook te doen: reacties op het plan, bezwa-
ren en mogelijke aanpassingen. 
Wanneer de schep in de grond gaat en 
wanneer de oplevering is, wordt nog be-
kend gemaakt. Als het zover is kan de vlag 
uit en we hopen dat vele kinderen veel 
speelplezier zullen beleven aan de nieuwe 
waterspeelplaats!

Gemeente Emmen n.a.v. de inloop:
De gemeente had in het vorige Wijknieuws 
laten weten dat na de inloop van 9 juni 
z.s.m. met de werkzaamheden zou worden 
begonnen zodat de kinderen van Bargeres 
al in deze zomervakantie gebruik zoud-
en kunnen maken van de nieuwe water-
speelplaats. Echter, het ontwerp is dermate 
complex dat de vertaling naar de prak-
tische uitwerking meer tijd nodig heeft.
Momenteel verwerkt de gemeente de in-
put van de avond in het definitieve plan om 
op die manier de laatste opmerkingen van 
de wijkbewoners mee te nemen. Daarna 
wordt de aanbestedingsprocedure opge-
start. 

huiskamer bargeres
De Huiskamer in Spehornerbrink 145 is op dinsdag 7 juni feestelijk geopend.

Ruim vóór 13.00 uur stonden er al men-
sen buiten te popelen om naar binnen te 
mogen, zodra de deuren om klokslag 13.00 
uur open zouden gaan.
Met zo´n 50 - 60 bezoekers was het een 
prima opkomst! Ook is er ruim €30,- ge-
doneerd, wat een zeer goede opbrengst is 
gezien het aantal bezoekers. Er is dan ook 
goede hoop dat er in ieder geval dit najaar 
voor de vijfde keer een beurs gehouden 
kan worden. Hierover wordt te zijner tijd 
wel weer volop reclame gemaakt op de 
betreffende Facebookpagina’s Ruilhandel 

Emmen Bargeres, Bargeres bericht en Bar-
geres verrast en natuurlijk in Wijknieuws.
Dus tot ziens in het najaar!

impressie ruiLbeurs 
Op zaterdag 21 mei was er de 4e edi-
tie van de Ruilbeurs in wijkcentrum 
´t Brinkenhoes.
Door Natasja van Dijk
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Voor alle activiteiten geldt: 
Voor meer informatie, opgeven en verkoop 
van activiteitenkaarten kunt u terecht bij 
de receptie van Holtingerhof.

  nieuW nieuW nieuW

Internetcafé
Sinds de verbouwing in het voorjaar be-
schikken wij over een internetcafé. U bent 
van harte welkom om hier kosteloos ge-
bruik van te maken. 

activiteiten juLi
Maandag 4 juli
Optreden koor Noordbarger
Aanvang: 19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

Dinsdag 5 juli
Boodschappen
Aanvang: 13:30 uur in de hal
Kosten: taxikosten + koffie/thee

Dinsdag 5 juli
Broodmaaltijd 
Aanvang: 17:00 uur in de Brink  
Kosten: €3,00

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

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

Zaterdag 30 juli
Borreluurtje
Aanvang: 15:00 uur in de Brink
Kosten: €3,00

ook in hoLtingerhof...
Cateringservice 
Bent u op zoek naar een cateringservice? 
Ook dan bent u bij Holtingerhof aan het 
juiste adres! 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de receptie via telefoonnum-

mer 0591- 22 84 36
Eetkamer Bargeres
Elke woensdag vanaf 17:00 
uur voor €3,50 eten in de 
Brink. Hoofdgerecht, des-
sert en een kop koffie/thee. 
Reserveren kan tot 13:00 
uur bij de receptie.

Oma’s Brinkje 
Inbreng en verkoop van tweedehands arti-
kelen. Iedere eerste dinsdag van de maand 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Fijne zomervakantie gewenst!
Namens medewerkers en vrijwilligers
Woonwijkcentrum Holtingerhof

Repair Café Holtingerhof
In de periode die ligt tussen 15 juli en 15 
augustus is het Repair Café gesloten i.v.m. 
vakantie. De laatste dag voor deze periode 
waarop nog apparaten door ons gerepa-
reerd worden is dan ook 14 juli.
Vanaf 17 augustus is ieder met nog te repa-
reren apparaten weer 
van harte welkom.

Met groet van de 
medewerkers van het 
Repair Café Holtinger-
hof.

“Saai hoor, een krant”, zegt een kind. 
“Ach, die journalisten schrijven maar wat”, 
zegt een volwassene.
Is dat echt zo? Ik mag dit stukje schrijven; 
ik was er even bij als ‘journalist’ van Wijk-
nieuws  Bargeres. Onder leiding van jour-
nalist Marscha van Noesel maken kinderen 
van de basisschool een krant.
De kinderen gaan mensen interviewen en 
haast iedereen vindt het leuk als hij of zij 
een mening mag geven of mag vertellen 
hoe je over iets denkt.
En dan wordt ‘een krant maken’ reuze 
spannend. Mensen zeggen soms rare din-
gen of ook mooie. Maar erger is als ze ru-
zie zoeken, maar dat is ook weer spannend, 
want waarom wil je dat? Misschien heeft 
de ruziezoeker wel gelijk, maar heeft ie 
ook een heel kort lontje. 
Nou, zie daar als journalist maar eens 

achter te komen en 
weet dus dat journa-
listen heel belangrijk 
zijn voor de mensen 
en een land. Natuur-
lijk zijn er ook jour-
nalisten met slechte 
bedoelingen.  Geloof 
mij nu maar: Mar-
scha van Noesel is 
een goeie en doet 
het heel goed en dat 
helpt: MAAK EEN 
KRANT EN WORD 
JOURNALIST!

hoLtingerhof-nieuWs juni
Woonwijkcentrum Holtingerhof organiseert wekelijks allerlei activiteiten 
voor wijkbewoners.  U bent van harte welkom!

krant in de kLas....
Door Wim Verbaan
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BREDE SCHOOL  
BARGERES  
KRANT IN DE KLAS 
MEI/JUNI 2016 

Wij zijn de redactie: 

1. Calvin van der Spoel, 2. Madelief Spies, 3. Lissy Doorn-
weerd, 4. Merel Bootsgezel, 5. Noor Wijkniet, 6.Britt Bos-
ma. 
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6. 

WAT STAAT ER IN DEZE KRANT: 

1. Wij vertellen wat over onszelf 

2. Wij interviewen gemeentedichter  Anna Hardonk  

3. Gesprek met junior goochelaar Magic Kylian 

4.  Interview met redactieteam Wijknieuws Bargeres  

Twee redactieleden van Wijknieuws Bargeres op bezoek 
bij een aantal kinderren die meedoen aan ‘Krant in de klas’.



   

Word

in Bargeres!

 

leuke dingen
doen!hart voorBargeres

in woon-wijkcentrum Holtingerhof
Holtingerbrink 62

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Kom 
naar

vrijwilligers-
werk

burenhulp samen!

Bargeresdoet!
doe
mee!
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Wij kijken terug op een zeer geslaagd sei-
zoen. Vele mensen bezochten ‘t Brinken-
hoes voor een gezamenlijke wandeling, 
goed advies, diverse workshops, een ge-
zamenlijk maaltijd, vergaderingen, lunches, 
dansen, sport of een goed gesprek met een 
kopje koffie.
Ook na de zomerstop zullen we  u weer  
van dienst zijn met de vele activiteiten die 
op de agenda staan.

Zomerstop
Het Brinkenhoes is gesloten van 15 juli tot 
26 augustus 2016.
U kunt wel iedere vrijdagochtend van 
10.15 tot 11.30 uur terecht voor bloed-
prikken.

Het personeel en de vrijwilligers van het 
Brinkenhoes wensen u een hele fijne zo-
mervakantie.

Cursus Homeopathie
Op 5 september 2016 start in het Brinken-
hoes opnieuw een cursus “Zelf helpen met 
Klassieke Homeopathie” onder leiding van 
Henk van Zwol, Klassiek Homeopaat.
Lessencyclus is 10 weken voor slechts 
€175,- (inclusief lesboek, gastspreker en 
bij voldoende op het examen een erkend 
certificaat). 
Opgave via henkvzwol@gmail.com 
Tel. 0620448979
Reageer snel, want vol is vol.

Centrum Beeldende Kunst Emmen 
Expositie Domestic Safari
Beelden van Marjolijn Mandersloot t/m 11 
september. Marjolijn Mandersloot maakt 
beelden van ongebruikelijke, weerbarstige 

materialen, zoals kunstgras, tuigleer, koei-
enhuid, kunstleer of schapenvacht. De 
beelden van Marjolijn Mandersloot zijn 
speels en geestig, de humor in haar werk 
brengt meteen een glimlach op je gezicht!

Het Minimuseum
400 kunstwerkjes uit de gemeente Emmen, 
t/m 4 september.
Geïnspireerd door het Miniatuurmuseum 
in het Gemeentemuseum in Den Haag 
begon Elsbeth van Beilen van Atelier Abel 
aan haar project Het Minimuseum Emmen. 
Met een lange serie workshops bij scholen, 
instellingen, bedrijven, verenigingen en in 
haar eigen atelier, inspireerde ze ruim dui-
zend mensen tot het maken van een mi-
ni-kunstwerkje. Het Minimuseum van Em-
men geeft met vierhonderd kunstwerkjes 
gemaakt door de inwoners van de gemeen-
te Emmen een prachtig beeld van wat de 
mensen in Emmen anno 2016 bezig houdt.

CBK, De Fabriek - Ermerweg 88b
Open: woensdag t/m zondag van 13.00 - 
17.00 uur

In Wijknieuws van december 2015 schreef 
ik een artikel waarin ik aankondigde bo-
venstaande vraag te onderzoeken en dat 
ik hierover al een overleg had gehad met 
organisaties uit de wijk.

Idee: ruilmarkt met eigen munt
Mijn idee is om maandelijks een klein 
ruilmarktje te houden bij een organisatie 
in Bargeres en daarvoor een speciaal ge-
maakt muntje te gaan gebruiken. Inmiddels 
zijn we ruim een half jaar verder en er zijn 
ontwikkelingen!

Financiering
De financiering voor de munt en aanvul-
lende kosten voor het eerste jaar is rond. 
Hiervoor zijn 6  partijen bereid financiële 
ondersteuning te geven. Dat zijn woning-
corporatie Domesta, welzijnsorganisatie 

Sedna, woonwijkcentrum Holtingerhof, de 
Wijkvereniging, woonbegeleider Aag van 
der Zanden uit onze wijk en ondergete-
kende.
Ook is er een eerste ruilmarktje in voor-
bereiding!

Ruilmarkt van start!
Deze eerste ruilmarkt wordt 
gehouden op dinsdagavond 
11 oktober in Holtingerhof 
en een tweede staat gepland 
voor 18  november in ‘t Brin-
kenhoes. Verdere informatie 
hierover volgt nog.

Bewonersinitiatief krijgt 
vorm
Ik ben ontzettend blij en 
dankbaar dat dit idee werke-

lijkheid wordt, dat er mensen & organisa-
ties meedoen en we op deze manier meer 
contact, verbinding en beweging in onze 
wijk te teweegbrengen!
Wilt u als organisatie, sportvereniging, 
kerk, bewonersgroep, etc. ook deel gaan 
uitmaken van dit verbindende avontuur? 
Stuurt u dan een email naar:
bargeresbericht@gmail.com.

zomerstop in Wijkcentrum ‘t brinkenhoes
Wijkcentrum ‘t Brinkenhoes bruist van de vele activiteiten die er de hele 
week plaats vinden. Maar nu even niet...!

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

vervoLg: krijgt bargeres een eigen munt?
Door Natasja van Dijk

zomertip: cbk =
gratis naar het museum!



Zoals u misschien eerder heeft gelezen 
en opgemerkt, zijn de openingstijden van 
het Infopunt veranderd. Wij merken dat de 
wijkbewoners ons weer steeds beter we-
ten te vinden en er dus meer aanloop is 
tijdens de openingstijden, fijn!
18 juni stonden wij met een stand op de 
braderie. Wij zijn heel erg blij met al die 
lieve wijkbewoners die aangegeven hebben 
vrijwilligerswerk te willen doen binnen de 
wijk, dank u wel hiervoor!
Ook de hulpvragen van bewoners blijven 
binnenkomen. Dus heeft u af en toe wat 

tijd over en zou dit graag nuttig willen be-
steden?  Meld u aan als vrijwilliger bij het 
Infopunt. U bepaalt zelf hoe vaak en wat u 
wilt doen.
U zult merken dat u veel terug krijgt door 
een beetje van uw vrije tijd in te zetten als 
vrijwilliger; wat een heerlijk voldaan gevoel 
geeft. Heeft u interesse, toch nog vragen 
of wilt u meer informatie? Ook dan bent 
u van harte welkom bij Infopunt Bargeres.
Vrijwilligers maken het verschil!

“Infopunt bezoeken? 
Even naar de Holtingerhof”
Ook in de zomervakantie!
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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.

website + hosting = MansMedia.nl 

Medisch pedicure praktijk
Voeten in balans

Mantingerbrink 146 e
7812 MH Emmen

voeteninbalans@gmail.com
06-52391068

Maak nu online een afspraak op www.voeteninbalansemmen.nl

Marianne Enninga
M e d i s c h  p e d i c u r e

Infopunt
Bargeres

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

In Bargeres
Verzorging, verpleging, 

begeleiding, 
specialistische handeling 

en alarmering.
24 uur per dag

 T (0591) 68 74 10 • TANGENBORGH.NL

Een brief, een kaart, een handdruk, soms 
zonder woorden, de vele bloemen... Vele 
uitingen van medeleven om ons heen, in 
het intense verdriet na het overlijden van 
onze Fokke Sanders.. Dank jullie wel!! 

Aly - kinderen en kleinkinderen Sanders

Noteer 24 september alvast in uw agenda: 
Bargeres doet Burendag!
Er zal die dag een wijkpicknick in De Kuil 
georganiseerd worden met allerlei sport- 
en spelactiviteiten. Tevens is er een info-
matiemarkt op het plein van CBS het Palet. 

Bargeres doet Burendag is van 11.00-16.00 
uur. Meer informatie volgt in de volgende 
editie van Wijknieuws.

dankbetuiging bargeres doet! #4

Wat is Bargeres doet!?
Bargeres doet! is een ini-
tiatief van Wijkvereniging 
Bargeres met als doel de 
samenhang in de wijk te 
versterken. De bijeenkom-
sten van Bargeres doet! zijn 
daarnaast een platform voor 
nieuwe initiatieven.
Voorbeelden hiervan zijn 
4US, Huiskamer Bargeres, 
Ruilmarkt Bargeres


