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Herhaling plaatsing vacatures
We plaatsen de vacatures voor eindredac-
teur en DTP-er nogmaals. De oproep heeft 
vorige maand één DTP-er in de dop opgele-
verd, maar deze bewoner moet eerst feeling 
krijgen met het programma. Tevens heeft 
een wijkbewoner een voicemailbericht in-
gesproken, maar dat bericht is niet bewaard 
(dus graag nog een keer bellen!). 
Ook / juist bij twijfel of je voldoende past in 
het profiel, gewoon even reageren! 

Waterspeelplaats
De waterspeelplaats in het Indianendorp 
(achter de Rolderbrink) oogt al af, maar het 
badje is nog niet volledig klaar, want het be-
ton moet nog uitharden. Als dat gebeurd is, 
wordt er nog een coating aangebracht. Of 
er ook gewacht wordt met openstelling tot-
dat het gezaaide gras opgekomen is, is nog 
niet bekend. Volg Facebook Bargeres Wijk-
nieuws voor meer informatie.

Buurtfonds
Ook dit jaar stelt Wijkvereniging Bargeres 
weer €5000,- beschikbaar voor ondersteu-

ning van bewonersinitiatieven. Op de site 
van de Wijkvereniging kunt een aanvraag-
formulier vinden onder het kopje ‘geld voor 
initiatieven’. Daarin staan ook de voorwaar-
den vermeld. Een kleine moeite, veel (wijk)
plezier!

Deadline dingetje
De deadline voor de volgende maand is 13 
juni. Daarna komt Wijknieuws een maand 
niet uit. De kopij voor september moet al 
vóór de zomervakantie ingeleverd (deadline 
18 juli.) Houd hier rekening mee voor de Pr 
van uw activiteiten in september!

Van de redactie
Door Marlies Zeeman

Functieprofiel
Als eindredacteur bewaak je het doel van Wijknieuws. Dat is wijk-
nieuws brengen op een positieve manier. Je geeft leiding aan het 
redactieteam en bereidt de maandelijkse vergadering voor. Je con-
troleert de kopij op inhoud, zinsbouw en taal/typefouten. Je levert 
zelf ook artikelen. Je beheert de mailbox van de redactie. Je werkt 
nauw samen met de dtp-er die Wijknieuws opmaakt.

Functie-eisen
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en hebt 
ervaring met het schrijven van teksten. Je hebt leiddinggevende 
vaardigheden (leidinggevende ervaring is geen must).  
Je hebt ongeveer 10 uur per maand nodig voor deze taak. Het 
zwaartepunt ligt tussen de inleverdatum van de kopij en het mo-
ment dat Wijknieuws drukklaar is. Ervaring in redactiewerk is een 
pré maar geen must. 

Functieprofiel 
Als dtp-er ben je verantwoordelijk voor de opmaak van Wijk-
nieuws. Dit doe je in het programma Adobe Indesign, waar de 
wijkvereniging een licentie voor heeft. De opmaak doe je binnen 
het stramien zoals Wijknieuws nu is opgezet. Je werkt nauw sa-
men met de eindredacteur. Het is bespreekbaar om na een in-
werkperiode en in overleg met het redactieteam de lay out van 
Wijknieuws op te frissen. 

Functie-eisen
Je kunt goed overweg met Indesign, bent accuraat en creatief. Je 
bent in staat onder tijdsdruk te werken. Je hebt ongeveer 6 uur 
per maand nodig voor deze taak.

Meer inforMatie
Beide functies - die ook te combineren zijn - vallen onder de paraplu van Wijkvereniging Bargeres. Wil je meer informatie? 

Bel met of mail naar Marlies Zeeman, 06-23924960, redactie@bargeres.com

Vacature eindredacteur Vacature dtP-er



De fossielenman, zo noemde ik de heer 
Rhebergen in mijn gedachten, vóór ik hem 
ontmoette. Op dertienjarige leeftijd, in 
1946, woonde hij in Eibergen en ging met 
schoolreis naar Weerselo. De eerste dag 
stond een museumbezoek in Denekamp 
gepland. Daar ontmoette hij een man, die 
voor zijn raam prachtige agaten had staan 
en hem schelpafdrukken toonde. ‘Er ging 
een wereld voor mij open,’ vertelt de heer 
Rhebergen.  ‘Weer thuis, zei mijn buurman: 
Pak een hamer en trek de Holterhoek in, 
sla stenen stuk, dan vind je de mooiste 
kleuren.’ Hij lacht: ‘Maar geen agaten, want 
dat zijn plakken versteend hout uit Arizona 
en die vind je niet in de Achterhoek.’ Op 
een gegeven ogenblik vond hij een vuur-
steen met een schelpafdruk, dat was zijn 
eerste fossiel en nog steeds in zijn bezit. 
In het begin wist hij niet wat hij moest 
zoeken, want er was bijna geen literatuur 
en wat er was, was te moeilijk voor een 

ULO-leerling. Het Tijdschrift Grondboor 
en Hamer (1e dr. 1946) van de Nederland-
se Geologische Vereniging, gaf informatie. 
In 1987 publiceerde hij voor het eerst in 
het Tijdschrift. We gaan naar boven en mo-
gen een kijkje nemen in zijn archief en naar 
de overweldigende hoeveelheid fossielen 
waar je sprakeloos van wordt. Ook zijn al-
lereerste fossiel, al die jaren bewaard, zien 
we. Wat gek eigenlijk, vroeg hij zich steeds 

vaker af als hij bijvoorbeeld in de buurt van 
Groenlo, een walvisbot en haaientanden 
vond. Hoe kan het dat ik die hier nu vind? 
En toen begon de nieuwsgierigheid. Een 
nieuwsgierigheid die mijnheer Rhebergen 
tot op vandaag heeft. Steeds ontmoette 
en ontmoet hij nieuwe vragen die beant-
woord moeten worden. Hij laat een paar 
kogels zien. ‘Deze geef ik aan een paar jon-
getjes in de buurt. De vader is beroepsmili-
tair. Alleen, dit zijn geen kogels, maar het is 
de versteende staartstekel van een inktvis.’
Ik neem afscheid van een bevlogen man. 
Een man die je weet te pakken en mee te 
tronen in de immense geheimzinnige we-
reld van fossielen.
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de wijk, de brinken en de bewoners (7)
‘De fossielenman’ uit de Slenerbrink.
Door Loes Masseree

Het aftellen kan beginnen!
Nog een paar weken te gaan en dan is 
het zover: de tweede editie van Leef in de 
straat in samenwerking met Spy and the 
Butcher.
Er wordt flink geklust om het terrein er 
weer fleurig, kleurig en gezellig eruit te la-
ten zien. 
Het programma is rond, er zijn veel ver-
schillende soorten bands te beluisteren en 
acts te zien.
Zoals eerder gezegd komt Jeangu Macrooy 
het festival afsluiten met fijne soul-muziek.
Uit Italië komt Kiol helemaal naar ons fijne 
Bargeres, met indierockpop bekend van de 
Fiat-reclame-tune.
45ACIDBABY zal alle grassprieten van het 
veld flink heen en weer schudden, het zal 
je moeite kosten zelf stil te blijven staan!
Ook komt BARTEK, ze zijn pas nog in Em-
men op een geheime locatie geweest om 
op te treden bij de Bakeshop Carrousel.

En dan heb ik het nog niet gehad over Boyz 
in the Woods, Carly E, AUFGLAUFT en 
niet te vergeten Nachtschade!
Waarschijnlijk weet je nog niet dat we gaan 
salsa-dansen? Dat kan dus! Gewoon op het 
gras. Het zonnetje erbij hebben we al be-
steld.
Verder kan je je weer laten masseren, komt 
er een heuse Partypsychiater (feesten valt 
immers niet mee), kan je over het marktje 
struinen en er is natuurlijk een gevarieerd 
programma voor de kinderen ‘s middags.
Ach en er is zoveel meer leuks en gezel-
ligs te beleven op ons festival wat helemaal 
gratis is.
En vergeet je niet aan te melden bij 
wanderssandra@gmail.com als vrijwilliger 
voor het opbouwen van het terrein, het 
tappen van een biertje, het verkopen van je 
leuke (zelfgemaakte en andere) spullen of 
alle andere dingen die er nog gedaan kun-
nen worden.

Tot snel op het Leef in de straat- meets Spy 
and the Butcher-festival! 
Houd de Facebook Leef in de Straat 
Festival in de gaten voor het gehele pro-
gramma.

Bij dit mooie festival wordt de wijkmunt 
Natas als consumptiemunt gebruikt. Mun-
ten die u over hebt, kunt u weer inleve-
ren bij de kassa en u krijgt daarvoor uw 
geld terug. LET OP: na het festival heeft de 
munt GEEN WAARDE meer!

Leef in de straat festiVaL 2017
Door Sandra Wanders
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Vaak valt er veel geld te besparen door 
slimme keuzes te maken in het woud van 
zorgverzekeringen, energieleveranciers, 
minimaregelingen en toeslagen. Maar wat 
is een slimme keuze, hoe vergelijk je dit en 
hoe kom je erachter waar je allemaal recht 
op hebt?

Domesta werkt samen met De Voorzie-
ningenWijzer. Zij komen bij de mensen 
thuis, nemen de papieren door en laten 
meteen zien waar ze recht op hebben en 
hoe ze kunnen besparen. Vorig jaar is ge-
start met 50 huurders van Domesta en 
Woonservice. Huishoudens bespaarden 
toen gemiddeld per jaar € 600,00.

Daarom biedt Domesta dit nu gratis aan 
al haar huurders aan. Ze begonnen in de 
wijk Wolfsbos in Hoogeveen en in april 
waren de eerste gesprekken in Bargeres. 
Inmiddels zijn er 193 gesprekken gevoerd 
en dit leverde al een verwachte besparing 
op van in totaal bijna €100.000! Een prach-
tig resultaat, waar Domesta erg blij mee is. 

Het fijne is dat de experts van De Voorzie-
ningenWijzer gewoon bij u thuis komen en 
ook alles voor u regelen. Bent u huurder 
van Domesta? Maak dan gauw een afspraak 
via contact@devoorzieningenwijzer.nl 
of telefoonnummer (088) 116 97 97 (op 
werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur).

Buurtbewoonster Natasja vertelt: ‘Bij mij is 
er ook iemand van Domesta langs geweest. 
Ik ben goed bekend met de ‘potjes’ die er 
zijn voor subsidies en ondersteuningen, 
maar over het bedrag was ik wel verrast. 
Door van energieleverancier en zorgver-
zekering te veranderen, kon ik, samen met 
allerlei tegemoetkomingen van de gemeen-
te nog zo’n €1100- ‘ophalen’. Da’s wel bijna 
€100,- per maand!’

Verdien geMiddeLd €600,- Per jaar Met de Voorzieningenwijzer
Door Karin Lubbers en Natasja van Dijk

Bewoners en organisaties die actief zijn in 
de wijk weten als geen ander wat er speelt 
in de leefomgeving. Wat gaat goed en wat 
kan beter? Samen kunnen we de kansen 
die in de wijk liggen versterken.

Bewoners willen en kunnen steeds meer 
zelf! Dat is belangrijk, want de rol van 
de overheid is veranderd. De gemeente 
neemt niet meer het initiatief van bewo-
ners over. De gemeente geeft bewoners 
steeds meer vertrouwen en faciliteert daar 
waar nodig. Des te meer is het belangrijk 
om een gezamenlijke focus te hebben. Een 
agenda opgesteld door bewoners en alle 
betrokken organisaties zorgt voor deze fo-
cus. Het biedt richting aan de weg die de 
wijk wil inslaan.
Ook u bent uitgenodigd om mee te den-
ken en mee te doen. Hoe kunt u dit laten 
weten?  U kunt een mail sturen naar Lia 
Wilpshaar (gebiedcoördinator Gemeente 
Emmen, gebied Emmen Zuid) l.wilpshaar@
emmen.nl 

Op 21 maart jl. heeft Welzijnsorganisa-
tie Sedna een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle wijkverenigingen/dorpsbelangen 
met als doel om met elkaar in gesprek te 
gaan over de vijf belangrijkste maatschap-
pelijke thema’s/effecten. Eén daarvan is 
dat er in elk dorp, wijk, buurtschap binnen 
Emmen-Zuid ontmoetingsplekken worden 
gecreëerd en doorontwikkeld. 
Er zijn verschillende bewonersinitiatieven 
op dit gebied, waaronder bijvoorbeeld ‘ge-
kleurd Emmen’. In Bargeres wonen veel 
mensen vanuit verschillende culturele ach-
tergronden. Een aantal bewoners hebben 
het initiatief genomen om ontmoeting te 

creëren met als doel elkaar leren kennen 
vanuit openheid en respect. 
De andere vier thema’s lichten we uit in 
volgende edities van Wijknieuws.

creatief bargeres
Door Natasja van Dijk

Wilt u ook met uw creatie in de rubriek 
‘Creatief Bargeres’ staan? Mail uiterlijk 
13 juni uw bijdrage naar redactie@bar-
geres.com. Foto’s, schilderijen, gedichten, 
handwerk, alles is welkom!

nieuws uit wijkteaM bargeres
Waarom een wijkteam voor de Bargeres?
Door Angelique Smid
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De Nationale Diabetes Challenge is 
op donderdag 20 april vanaf het Dok-
tershoes van start gegaan. De eerste 
dag is fantastisch gelopen met een op-
komst van ongeveer vijftig deelnemers. 
Natuurlijk liep niet iedereen even snel. 
Zodoende zijn er drie groepen ontstaan. 
De snelle lopers, de middelmatige lo-
pers, die zeker niet langzaam zijn en de 
technische lopers, die wel willen lopen. 
maar moeite hebben om te lopen. Op 
deze manier kan iedereen meedoen. 
Helaas waren er ook een paar die het 
echt niet kunnen volhouden. In dat geval, 
wordt geadviseerd naar een fysiothera-
peut te gaan, zodat die kan beoordelen 
welke vorm van bewegen goed is voor 
die persoon. Er zijn drie praktijkonder-
steuners die beurtelings meelopen. Bij 
de technische lopers gaat een fysiothe-
rapeut mee en de laatste keer liepen 
twee huisartsen mee. Iedereen die zich 
heeft aangemeld doet dat op eigen ver-
antwoording. In geval van nood gaat ver-
bandmateriaal mee en voor die lopers 

die bang zijn dat ze een hypo krijgen, is 
er een bloedsuikermeter aanwezig. 
Het was een leuke positieve groep men-
sen die meeliep. 
Toch waren er een aantal die afhaakten 
omdat ze de groep te groot vonden en 
liever met een kleine groep van twee 
of drie personen lopen. Maar ook was 
er iemand die met een paar buren een 
loopgroepje gestart is. En dat is fantas-
tisch, want deze Challenge duurt twintig 

weken en het is natuurlijk de bedoeling 
dat als de Challenge stopt, mensen zelf 
het initiatief nemen om een paar keer 
per week te blijven lopen. 

In de laatste week van september wordt 
er hier in de Bargeres, drie morgens 
gelopen en op dertig september gaat 
de groep naar Papendal en wordt er 
met alle mensen in het land, die mee-
doen met de Challenge, tien kilometer 
gelopen. Na afloop krijgt iedereen een 
T-shirt en een medaille.

Als iemand zich niet heeft ingeschre-
ven, maar nu denkt: ik wil eigenlijk wel 
eens proberen mee te lopen, dan kan 
dat. Aanmelden bij het Dokterhoes. 
Het inschrijfgeld is €5. Stappenstellers 
zijn nog te bestellen met korting, maar 
dan moeten er op zijn minst vijf men-
sen zich daarvoor aanmelden. Prijs €70 
i.p.v. €100. Voorwaarde is wel dat men 
patiënt bij het Dokterhoes is (tel. Dok-
terhoes 613051).

nationaLe diabetes chaLLenge doktershoes bargeres (VerVoLg)
Door Loes Masseree

Zo’n 60 leerlingen van 3 basisscholen uit 
de wijk deden mee aan dit project dat be-
staat uit een theatervoorstelling - speciaal 
hiervoor geschreven - door Plots!, een les-
senreeks, ouderavond en snuffelstages die 
verzorgd zijn door bewoners en onderne-
mers uit de wijk Bargeres.
Wij verheugen ons nu op de tweede edi-
tie en zijn erg blij om te kunnen vertellen 
dat leerlingen van groep 5 van maar liefst  
vier basisscholen uit de wijk (De Brink, 
De Barg, Het Palet en de Kardinaal Alf-
rinkschool) dit jaar mee zullen doen aan 
dit project dat o.a. als doel heeft kinderen 
(nog meer) in hun kracht te zetten, hen te 
motiveren ervoor te gáán om hun droom 
werkelijkheid te laten worden én de be-
woners van de wijk - groot en klein - met 
elkaar te verbinden.

Ook dit jaar sluit het project weer af met 
snuffelstages: wij willen iedere deelnemer 
twee stages aanbieden die op een of ande-
re manier ‘gelinkt’ zijn aan zijn/haar droom.
Vorig jaar is dit, mede dankzij de hulp van 
vele wijkbewoners en ondernemers gelukt 
en hebben de kinderen allemaal leuke, in-
teressante en passende stages kunnen vol-
gen! 

Oproep!
Wij zijn op zoek naar nog meer wijkbewo-
ners en ondernemers die op zaterdagoch-
tend 15 juli twee workshops (van maxi-
maal een half uur) willen verzorgen voor 
een groepje kinderen (onder begeleiding 
van hun ouders). Heeft u een hobby of be-
roep waar u graag over vertelt en iets laat 
zien, stuurt u dan a.u.b. een berichtje naar 

info@samen-binden.nl Uiteraard geven wij 
u dan graag ook meer informatie!
Martin & Joyce,
Samen-Binden
Slenerbrink 176

bargeres Maakt (kinder)droMen waar!
Vorig jaar vond de eerste editie van het project Bargeres maakt (kinder)dromen waar! 
Door Joyce Seijbel en Martin Heerspink
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In de maand juni worden er in onze wijk 
vier leuke activiteiten georganiseerd speci-
aal voor peuters, kleuters en hun ouders/
verzorgers. We sluiten de maand af met 
een fantastisch eindfeest.
Samen met u en uw kind gaan we bewegen, 
kijken, luisteren en knutselen tijdens deze 
speciale maand in de Bargeres.
Deze activiteiten worden georganiseerd 
door: Buurtsportcoaches, Brede School, 
Kinderopvang Tamariki, Icare, Sedna, Stich-
ting Peuterwerk, Bibliotheek Emmen, Cen-
trum Jeugd en Gezin.

Aanmelden
U kunt uw kind opgeven per mail bij
Alina Kuper (contactpersoon), a.kuper2@

kpnplanet.nl, 06-23100781 of bij Heleen 
Maatje, h.maatje@welzijngroepsedna.nl
Ook hangen er op de scholen en bij andere
instanties intekenlijsten voor de aanmel-
ding. Opgeven kan t/m 31 mei.
We hopen jullie allemaal te zien op één van
deze dagen of op alle dagen.

1. Street Chalk
Samen krijten we een groot kunstwerk in 
de Kuil op dinsdag 6 juni van 15:30 - 16:30 
uur in De Kuil in Bargeres.  Toegang gratis.

2. Boekenspektakel
Bewegen, voorlezen en knutselen op 
maandag 12 juni van 15:30 - 16:30 uur in 
Sporthal Bargeres. Toegang gratis.

3. Theatervoorstelling 
‘Kom uit die kraan!’
Op donderdag 22 juni van 15:30 - 16:15 
uur in het Brinkenhoes. Toegang gratis.

4. Eindfeest
Sporten, gezonde hapjes maken, informa-
tiemarkt op woensdag 28 juni van15:30 - 
16:30 uur in Sporthal Bargeres. 
Toegang gratis.

Peuter & kLeuterMaand in bargeres

weLzijnsorganisatie sedna in eMMen zuid: focus oP PreVentieVe taken

Een sterke basis: Sedna richt zich de ko-
mende jaren op de doorontwikkeling van 
haar preventieve (jeugd)taken. Hierbij is de 
focus gericht op de gebiedsagenda’s van 
wijken en dorpen. We streven naar een 
sterke basis waarin een ieder zich kan ont-
wikkelen naar zijn of haar mogelijkheden 
en een bijdrage levert aan een positief vei-
lige leefomgeving. Sedna sluit aan bij bewo-

nersinitiatieven. In een proces van ontmoe-
ten, inspireren, verbinden, faciliteren en 
uitvoeren ontstaat (meer) eigenaarschap 
van de inwoners. Dit maakt dat er een 
sterk fundament ligt om (op) te groeien in 
wijk of dorp. 
Op dit moment is het straatwerkteam ac-
tief in Emmen - Zuid. Samen met de bewo-
ners, wijkagent, jongerencoach en buurt-

werk zijn ze bezig met contact leggen met 
jongeren op straat. Dit is vooral gericht op 
preventie door middel van informatie en 
advies en onder andere het faciliteren/on-
dersteunen van het uitwerken van ideeën/
activiteiten.
Wil je meer info of loop je met een idee 
rond, meld je dan bij Melanie Meijer, 632 
937, emmenzuid@welzijngroepsedna.nl

nieuws Van de zonnebLoeM

We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde lentefair, bestaande uit een 

brunch met aansluitend bloemschikken.
De brunch was heel goed verzorgd door 
Het Brinkenhoes en tijdens het bloem-
schikken kon iedereen zijn of haar ideeën 
ten uitvoer brengen.

Wellicht heeft u al bezoek van onze 

vrijwilligers gehad om de zonnebloemloten 
te verkopen. Zo niet, dan zullen ze onge-
twijfeld binnenkort bij u aanbellen. 

Denkt u ook nog even aan de Stoet-
bakkendag in Noordbarge op 17 juni 

a.s.? U kunt dan ook meedoen aan een ver-
loting met mooie prijzen. Voor de kinderen 
is er een grabbelton.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmel-
den als vrijwilliger, dan kunt u contact 

opnemen met een van onze bestuursleden. 
Melanie van Dijk, tel. 763814, Jan Remmers-
waal, tel. 630106 of Geb Bril, tel. 632106.

Bestuur de Zonnebloem, afd. Bargeres/
Noordbarge/deel Bargermeer.

Op woensdagavond 17 juni was de twee-
de bijeenkomst van ‘t Vrijwilligers Netwerk 
Café Bargeres, VNCB, en dat was een aan-
gename buitenactiviteit. Dit was die snik-
hete dag van midden mei waarop het ‘s 
avonds pas echt aangenaam werd.

Om half 7 hebben we eerst met een aantal 
man gegeten bij Kwalitaria - de geitenkaas-
salade kan ik iedereen aanraden! - en daar 

voegden zich steeds meer mensen bij die 
dan ook maar wat te eten bestelden.
Uiteindelijk waren we met 15 personen, 
wat ik een hele mooie opkomst vindt!
Er kwamen een aantal nieuwe ideeën ter 
tafel waarvan ik eentje hier even wil be-
noemen.

De ‘wijktaxi’. Dit zou bijvoorbeeld een 
golfkarretje kunnen zijn of een elektrische 
riksja. In elk geval een klein gemotoriseerd 
voertuig dat snel een persoon, al dat niet 
in rolstoel of scootmobiel, voor een kleine 
bijdrage binnen de wijk van A naar B kan 
vervoeren.
Vermoedelijk zal hier vanuit ‘klanten’ wel 
belangstelling zijn, maar uiteraard moeten 
er ook mensen zijn die de ‘wijktaxi’ willen 
en kunnen besturen. Het golfkarretje en de 
riksja waren slechts voorbeelden, we we-

ten natuurlijk 
niet hoe het 
er concreet 
uit gaat zien, 
dus wat voor 
vervoermiddel er daadwerkelijk bestuurd 
moet gaan worden, is nog niet duidelijk. 
Wel zijn we benieuwd of er interesse is 
voor dit idee. Als dit het geval is, kunt u 
contact opnemen met Lia Kaptein via 
morgaine@hotmail.nl

In de Facebookgroep van de VNCB (ge-
woon ‘vncb’ intypen op Facebook in de 
zoekbalk en het verschijnt) kunt u uw vra-
gen en opmerkingen kwijt en op de hoog-
te blijven van nieuwtjes rondom de VNCB 
zelf. De volgende bijeenkomst is op woens-
dag 19 juli om 19:00 uur weer bij Kwali-
taria.

VersLag tweede Vncb-bijeenkoMst
Door Natasja van Dijk 

Peuter- en kleutermaand in de Bargeres

In de maand juni worden er in de wijk 
Bargeres allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd speciaal voor peuters, 
kleuters en hun ouders/verzorgers. We 
sluiten de maand af met een fantastisch 
eindfeest. 

Samen met u en uw kind gaan we 
bewegen, kijken, luisteren en knutselen 
tijdens deze speciale maand in de 
Bargeres.

 Deze activiteiten worden georganiseerd 
door:  Buurtsportcoaches, Brede School, 
Kinderopvang Tamariki, Icare, Sedna, 
Stichting Peuterwerk, Bibliotheek 
Emmen, Centrum Jeugd en Gezin.

 

Aanmelden 
U kunt uw kind ook opgeven per mail via:
A. Kuper     : a.kuper2@kpnplanet.nl          of
H. Maatje   : h.maatje@welzijngroepsedna.nl
 
Ook hangen er op de scholen en bij andere 
instanties intekenlijsten voor de aanmelding.
 
  
Opgeven kan t/m 31 mei. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op één van 
deze dagen of op alle dagen. 
  
Contactpersoon:
Alina Kuper   mail: a.kuper2@kpnplanet.nl 
telefoonnummer 0623100781
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Het Infopunt is een loket van, voor 
en door bewoners. 
Van: het Infopunt valt onder het beheer 
van Wijkvereniging Bargeres.
Voor: het loket is voor alle bewoners uit 
Bargeres, voor alle vragen die u maar heeft.
Door: vrijwilligers uit de wijk beheren het 
loket en helpen u graag verder met uw 
vraag. 

Gewijzigde openingstijden Infopunt
Het is gelukt om de woensdag ook weer 
bezet te krijgen en daarom kunt op woens-
dag tussen 10.00-14.00 uur ook weer bij 
het Infopunt terecht voor uw vragen. De 
Infopuntmedewerker treft u aan de grote 
tafel in de hal aan.

Actie ‘Nieuwe bewoners’
Het team van Infopunt wil graag nieuwe 
wijkbewoners welkom heten. Hiervoor 
hebben ze uw hulp nodig! Want u als in-
woner van Bargeres bent onze oren en 
ogen! Komt er een nieuwe bewoner bij u 
in de straat wonen? Kom dit dan a.u.b. bij 
ons melden. Dan zorgen wij voor een pas-
sende welkomstattentie!

Vraag en aanbod van hulp
Het Infopunt wil heel graag de wijk ten 
dienste staan als het gaat om hulpvragen. 
Heeft u behoefte aan contact, bent u tij-
delijk uit de running en is het doen van 
boodschappen lastig? Bel of mail het Info-
punt of kom langs. 
Bent u iemand die zich graag inzet voor uw 
wijk en heeft u wel eens een uurtje over 
om iets te doen voor uw medewijkbewo-
ners? Meld u zich dan aan bij het Infopunt. 
Tot ziens!  
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nieuws Van infoPunt bargeres   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Marlies Zeeman

actiViteitenkaLender juni
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  

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

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
do 1-6 15.00-16.30 muziekmiddag met dhr Warntjes, Holtingerhof 1,50 receptie Hh

za 3-6 19.00-20.30 Pinkster Borrel, Holtingerhof 3,00 receptie Hh
do 8-6 15.00 Bingo, Holtingerhof 5,00 receptie Hh

za 17-6 10.00-17.00 Vaderdag braderie, winkelcentrum

za 17-6 13.00-24.00 Leef in de straat Festival, Ruinerbrink Meer info op pag. 2

zo 25-6 11.00 Viering Oud-Kath. Parochie van de 
H. Martinus in Kapel Holtingerhof

Meer info www.okkn.nl  of
www.groningen.okkn.nl

ma 26-6 19.30 Bingo 5,00 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, biljarten, 

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

formatie over de activiteiten van de Hol-
tingerhof kunt u krijgen via de receptie of 
terugvinden in het huisblad van de Holtin-
gerhof, ‘de Hofleverancier’.

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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Enquête Infopunt
Omdat we graag willen weten wat u 
verwacht van een loket in de wijk voor 
al uw vragen, treft u hieronder een kor-
te vragenlijst aan. Als u deze invult en in-
levert bij het Infopunt tijdens openings-
tijden, of mailt naar infopunt@bargeres.
com hebben we een kleine attentie 
voor u klaarliggen. Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking! 

1. Wist u van het bestaan van het Info-
punt af?

2. Wat verwacht u van zo’n loket in de 
wijk voor al uw vragen? 

3.Bent u wel eens bij het Infopunt ge-
weest?

4. Bij ‘ja’: bent u prettig geholpen?

5. Vindt u het Infopunt makkelijk bereik-
baar?

6. Heeft u tips voor ons?


