
      

Bargeres doet!
Het programma van de volgende Bargeres 
doet!-bijeenkomst op 30 augustus krijgt 
inmiddels vorm. Het duurt nog een tijd, 
maar toch brengen we dit evenement al 
graag onder uw aandacht. Dit keer kiezen 

we namelijk voor de doelgroep ‘gezinnen’ 
en hebben we een programma bedacht dat 
zowel jong als oud boeit. Voor het coör-
dinatieteam is het dit jaar extra spannend, 
omdat we met aanmeldingen werken voor 
de deelnemers aan het activiteitenpro-
gramma.  Wilt u het artikel op pagina 2 
aandachtig lezen en serieus over deelname 

nadenken? Als deelnemer of bezoeker: zet 
alsjeblieft 30 augustus in uw agenda!

Ondernemers gezocht
Voor de rubriek ‘Ondernemers in de wijk’ 
kunnen we weer aanmeldingen gebruiken. 
Mail voor de voorwaarden naar redactie@
bargeres.com    Marlies Zeeman
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Er is inmiddels een eerste overleg ge-
weest met bewoners, wijkvereniging en ge-
meente. Vervolgens zijn de drie basisscho-
len die nabij de waterspeelplaats liggen, be-
zocht door twee ambtenaren. De kinder-
en van groep drie van Het Palet, KAS en 
De Brink kregen een waterspeelplaats-les 
van  Judith Muijsers en Jantine Boer. Zij 
legden als volleerde juffen aan de kinder-
en uit wat de bedoeling was. De kinderen 
kregen enkele voorbeelden te zien, zoals 
natuurlijk spelen met water, met stenen, 
met zand, etc.. Daarna mochten zelf een 
waterspeelplaats in elkaar knutselen. 
Alle door de kinderen bedachte water-
speelplaatsen worden binnenkort in een 
grote bijeenkomst getoond. Daarna zal het 
proces zich gaan toespitsen op het maken 
van een ontwerpkeuze.
Naar verwachting zal de waterspeelplaats 
in 2016 aangelegd worden.  MZ

Kom ook een keer een kijkje nemen
en een kopje koffie drinken! Elke dins-
dag van 10.00-13.30 uur bent u van harte 
welkom in de Huiskamer, die gevestigd is 
in de soos van het Brinkenhoes. De soos is 
op de eerste verdieping en is toegankelijk 
met een lift, ook voor scootmobiels. 
Om 12.15 uur is er een lunch, die €1,50 
kost.
Let op: op 5 mei, bevrijdingsdag is de 
Huiskamer gewoon open!
Tot ziens!
Coby, Lien, Lia, Wim, Pieter, Natasja, Marlies

de weg die water gaat
Er komt een nieuwe waterspeelplaats bij het Indianendorp, achter de Rolder-
brink. De huidige speelplaats zal binnenkort gesloopt worden. Ondertussen is 
gestart met het proces om te komen tot een nieuwe waterspeelplaats.

Als actief betrokken bewoner van Bargeres 
en initiatiefnemer van Bargeres Bericht 
(Facebookpagina en YouTubekanaal) heb ik 
de afgelopen maanden onderzoek gedaan 

naar de mening van mijn mede-wijkbewo-
ners over wat te doen met het leegstaande 
Lidl / Pluspand.
De afgelopen drie weken hebben er stem-
bussen in het winkelcentrum gestaan, 
waarin bewoners een biljetje konden de-
poneren met daarop hun keuze uit 4 mo-
gelijkheden. Het leverde 491 stemmen op 
die onderverdeeld zijn in:

Ongeldig    36
Supermarkt  228
Toko    58
Versstraat  143
Verpakkingsvrije / biologische winkel    26

Binnenkort worden deze resultaten aan 
wethouder René vd Weide aangeboden.
Natasja van Dijk

geen LidL, wat dan weL?
Gedurende drie weken konden wijk-
bewoners hun stem uitbrengen tot-
dat het onderzoek op 15 april sloot.

Huiskamer Bargeres
Prachtig om te horen van bezoe-
kers dat ze zich thuis voelen omdat ze 
zichzelf kunnen zijn in de Huiskamer!
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Wat is het?
Bargeres doet! is een evenement gericht
op het verzamelen van ideeën en het 
maken van plannen die de wijk ten goede 
komen. Bargeres doet! geeft je als bewo-
ner de kans mee te praten over wat je 
voor de wijk belangrijk vindt. Tijdens 
Bargeres doet! bedenk je samen met an-
dere bewoners acties waar je de volgende 
dag meteen mee aan de slag kunt!

Voor wie is het?
Dit jaar staat de hele bijeenkomst in het 
teken van het gezin. We nodigen alle gezin-
nen van Bargeres uit om te komen! 
Waar heb je als vader of moeder van op-
groeiende kinderen behoefte aan in onze 
wijk? Zijn er zaken waar je tegenaan loopt 

en die je graag zou willen bespreken met 
andere ouders, maar heb je daar in je ei-
gen netwerk geen gelegenheid voor? Heb 
je behoefte aan tips over opvoeding en/
of over gezondheid en voeding? Zou je 
hier graag met andere ouders over willen 
praten? Kom dan naar Bargeres doet!!

En de kinderen?
Voor de kinderen is Bargeres doet! een 
gezellig en sportief feest! 
Het eerste deel van het programma gaan 
kids en (groot)ouders de sportieve uitdag-
ing met elkaar aan op een parcours. 
Elk gezin (= twee generaties) is een team. 
Het doel van dit programmaonderdeel is 
veel plezier hebben met elkaar! 
Als vervolgens de ouders een eigen pro-
gramma met praatsessies hebben, gaan de 

kinderen verder met nog meer actie en 
fun.  Aan het eind van het evenement laten 
de kinderen vol trots hun kunsten zien aan 
alle ouders en aanwezigen. 

Wat nog meer?
Tijdens Bargeres doet! is er een infor-
matiemarkt met allerlei kraampjes van en 
voor Bargeres. Multiculturele hapjes prob-
eren we ook voor elkaar te krijgen.
Kom er op die manier achter wat onze 
wijk gezinnen allemaal te bieden heeft!

Waar is het en hoe laat?
Bargeres doet! wordt gehouden op Sport-
park Easy Fit Emmen. VV Bargeres stelt 
die dag de accomodatie belangeloos ter
beschikking.
Bargeres doet! begint om 13.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur.

Van tevoren bijgepraat worden?
Op 3 juni organiseren we een informatie-
avond over Bargeres doet! Iedereen die 
dan alvast volledig bijgepraat wil worden 
over dit evenement, is van harte welkom. 
Wil je meehelpen als vrijwilliger? Kom dan 
vooral ook en ontdek welke vacatures er 
zijn. Opgeven als vrijwilliger kan via 
bargeresdoet@bargeres.com

En dan dit nog
We hanteren de basisschoolleeftijd voor 
het kinderprogramma. We proberen op-
vang te organiseren voor de leeftijd 0-4 
jaar, maar op dit moment is nog niet 

duidelijk of dit gaat lukken.

Om de dag goed te kunnen organiseren, is 
het de bedoeling dat deelnemende gezin-
nen zich van tevoren opgeven.  Alleen als je 
je gezin opgegeven hebt, kun je meedoen 
aan het programma. Wees er vroeg bij en 
mail je opgave nu al door naar bargeres-
doet@bargeres.com
Wijkgenoten die belangstellend zijn en 
graag een kijkje komen nemen, zijn zonder 
opgave van harte welkom! Ook de praat-
sessies staan open voor alle bewoners uit 
de wijk. En verder is de informatie-markt 
natuurlijk ook voor iedereen toegankelijk.

Namens het coördinatieteam,
Annemiek Bos, Lia Wilpshaar, 
Marlies Zeeman

Zondag 30 augustus 
Bargeres doet! 
Bargeres doet! is een evenement 
voor de hele wijk. Na twee bijeen-
komsten in 2014 organiseren we dit 
jaar op 30 augustus de derde editie.

Royaal uitgebouwde woning: Ruinerbrink 172 

   Vraagprijs slechts € 114.500,- 

   Info : 0591-632007 

Te koop aangeboden: 



      

1+1=veel!
Ooit - eind jaren 70 - waren er in onze 
wijk twee alleenstaande moeders met elk 
2 kinderen. Natuurlijk nauwelijks geld en al 
helemaal niet voor ‘uitjes’ met het kroost.
In Dortmund was één van hen een paar 
keer mee geweest met de plaatselijke Fa-
milienkreis. Familiekring, hier werd het de 
Gezinsvereniging gedoopt.
Het idee is even simpel als geniaal: samen 
is het gezelliger en door gezamenlijke inzet 
kun je met minder geld meer en andere 
dingen doen! 

Gezinsvereniging Bargeres
Wat met twee creatieve moeders begon,  
werd al gauw een groep van meer dan 30 
mensen: (één-ouder)-gezinnen, stellen, al-
leengaanden. Niet iedereen kende elkaar, 
het was een beetje Zwaan Kleef Aan! Een 
groep, die er voor elkaar was: als een aantal 
volwassenen iets wilde doen, paste een an-
der deel op. De kinderen zwemmen? Ach, 
niet alle ouders hoeven mee…

Eén keer per maand deden we iets, bij toer-
beurt voorbereidt door een paar mensen. 
We bouwden een spaarpot op, met een in-
leg van een klein bedrag per week.
Een opsomming van wat we allemaal geor-
ganiseerd hebben:
- Zomaar een middag met zijn allen naar het 
 bos, spellen doen en picknicken.
- Voor de feestdagen een knutselmiddag 
 voor de kinderen (van afvalmateriaal
 kun je hele leuke dingen maken!).
- Tijdens vakanties: fietsen, wandelen, 

zwemmen, spelletjes, pyjama-tuin-tent-
feest, broodbakken in de vuurkorf, 

speurtocht, etc.. Sparen voor een week-
end in een kampeerboerderij.

- Feestdagen (gedeeltelijk) samen door-
 brengen.
- Samen koken en eten. Kopje koffie met
 een praatje. BBQ.
- Gezellige avond bij iemand thuis. Even

afspreken wie wat meeneemt en waar 
de kinderen logeren. Of een themafeest-
je met de hele groep.

- De tieners deden en hielpen graag mee
 en bedachten dingen die zij leuk vonden. 
 Ook hadden zij hun eigen activiteiten.
- Verhuizen, of klus? Samen doen, en dan is
 er koffie!

Voor iedereen een plekje
Ideeën hadden we genoeg! Omdat we met 
meer mensen waren, konden we groeps-
korting krijgen voor evenementen, dans-
school, attractieparken, noem maar op! 
Uit de spaarpot werd limonade, wat lek-
kers, lijm, verf enzovoort betaald. Voor de 
picknick deels eigen mandje en deels een 
extraatje uit de pot. Een jongen in een rol-
stoel was vaak scheidsrechter, hield scores 
bij en bedacht raadsels en aanwijzingen 
voor de speurtocht. Een oudere dame was 
blij met ‘kinderen en kleinkinderen’ en ver-
zorgde de EHBO-post. 
Er is nog altijd met (bijna) iedereen con-
tact. En heeft er iemand hulp nodig? Vragen 
staat vrij!

Conclusie
Marlies Zeeman van de Wijkvereniging 
vroeg mij bovenstaande ervaring op te 
schrijven. Dat heb ik met alle plezier ge-
daan, want ik denk dat dit principe van 
samen leuke dingen doen, nog steeds haal-
baar is in onze wijk en ook heel wenselijk 
is! Via Facebookpagina Hafe Fun is er ook 
een bewonersinitiatief met dit concept 
geweest, maar dat is gestopt omdat Face-
book een te kwetsbaar medium bleek.

Goed voorbeeld doet volgen?
In Dortmund hebben ze een sport- en 
spelbox, voor weinig geld te huur bij het 
buurthuis. Er zitten 3-persoonsski’s in, 
houten trapwieltjes, touw om te springen/
touwtrekken en andere materialen om een 
spelparcours te maken. De Familienkreis 
bestaat nog steeds en telt meer dan 200 
leden. De derde generatie is inmiddels ac-
tief met hun kinderen!

Ik hoop dat er lezers enthousiast zijn ge-
worden bij het lezen van dit verhaal. Bij de 
komende Bargeres doet! - voor het hele 
gezin! - daar past een ‘Doe-Vereniging’ 

toch perfect bij? 
En een Doe-Box die verkrijgbaar is bij het 
Infopunt in het Brinkenhoes - dat is toch 
vast wel te regelen? Een aantal handige 
mensen, fondswerving en onze wijk biedt 
weer meer!

Astrid Zoer

Sport- en spelcontainter bij 
OBS De Brink
Al jaren staat er aan de achterkant van de 
gymzaal bij OBS De Brink een container 
met sport- en spelmateriaal. Wat er pre-
cies in deze container zit en of het ook 
geschikt is om uit te lenen aan (groepen) 
wijkbewoners is iets dat wij als Wijkvereni-
ging Bargeres graag uitzoeken. 
Met de nieuwe buurtsportcoaches die per 
1 augustus o.m. in Bargeres aan het werk 
gaan, is overleg geweest. Zij zullen de in-
houd van de container in kaart brengen 
en als het mogelijk wordt om materiaal 
te lenen, dan zullen we dat via Wijknieuws 
bekend maken!

Marlies Zeeman
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ideëen uit Het VerLeden Bieden nog steeds kansen Voor 
de toekomst!
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Een Woonhulp helpt mensen bij praktische 
klussen in en om huis zoals ramen lappen, 
stofzuigen en ander licht huishoudelijk 
werk, (begeleiding bij het) boodschappen 
doen, uitlaten van de hond bij ziekte etc. 
De Woonhulp is bedoeld voor mensen 
die geen indicatie meer hebben voor huis-
houdelijke hulp/ persoonlijke begeleiding 
of deze indicatie onvoldoende vinden.
Op dit moment worden woonhulpen in-
gezet in diverse verzorgingshuizen van 
zorggroep Treant.  Daarnaast zijn er woon-
hulpen werkzaam in de Schans voor de 

glasbewas-
sing in de 
woontorens 
in opdracht 
van TSN. Inmiddels zijn er ook al een aan-
tal particulieren die gebruik maken van 
de diensten van de woonhulpen. Er is nog 
voldoende ruimte voor meer particulieren 
om ook een Woonhulp in te schakelen. 
De Woonhulpen zijn jonge vrouwen die 
een opleiding hebben afgerond aan de 
praktijkschool Pro Emmen en  vrouwen 
die willen herintreden op de arbeidsmarkt.

Mensen die een Woonhulp willen in-
schakelen, kopen klusbonnen. Een klusbon 
van 7,50,-  geeft recht op een uur hulp. 

Waar koopt u de klusbonnen:
- U bestelt ze telefonisch bij Buurtsupport 
 via 313903.
- U koopt ze in de winkel van Pro Emmen 
 aan de Baander 18 in Emmen.
- U komt naar de conciërge van Buurtsup-
 port in uw wijk. Op de site van Buurt-
 support vindt u alle gegevens.

Woonhulp is een gezamenlijk initiatief van 
Buurtsupport, Praktijkschool Pro Emmen, 
AndersOm Thuisbegeleiding en gemeente 
Emmen.

woonHuLp, uw HuLp!
Buurtsupport is  per 1 oktober gestart met een 
nieuwe vorm van dienstverlening onder de naam 
Woonhulp.

Precies op de 70-jarige herdenkings-
dag van de bevrijding van Emmen - te 

weten 10 april, door een Poolse Pantser-

divisie - heeft een jeugddansgroep uit Ob-
orniki voor ons een optreden verzorgd 
in het woonwijk-centrum “Holtingerhof”. 
Het was slechts een kort spetterend op-
treden in hun schitterende folkloristische 
kleding, want zij hadden reeds opgetreden 
in Assen en moesten ’s avond de plechtige 
kranslegging bijwonen bij het monument 
te Noordbarge en vervolgens nog een op-
treden in Hotel Ten Cate verzorgen.
De jongeren hebben overnacht bij gast-
gezinnen in Bargeres en enige daarbuiten.

Op 20 april j.l.  zijn een twintigtal gasten 
naar de kleurige bloembollenvelden 

geweest in de polder o.a. Marknesse. Zij 
hebben, mede dankzij het prachtige weer 
genoten van deze enorme bloemenzee.

Het ligt in de bedoeling dat wij op 12
mei a.s. om 13.30 uur vanaf de 

Holtingerhof vertrekken naar het Raritei-
tenkabinet (museum Brands) in Nieuw-
Dordrecht gaan. Na het bezoek aan deze 
zeldzame verzameling gaan we richting 
Duitsland waar we een diner nuttigen en 
om omstreeks 20.00 uur zijn we weer 
thuis. Kosten zijn € 15,-. Opgave bij Coba 
Horstman, tel: 851719, vóór 9 april a.s. Vol 
is Vol !

Woensdag 13 april a.s. starten we ook 
weer met het spel Jeu de Boule bij de

Holtingerhof. We beginnen om 14.30 uur 
en de kosten zijn 1 euro per middag.
Wees sportief en kom gerust eens meespe-
len, ’t is zó gezellig!!

Het bestuur

nieuws Van

de ZonneBLoem

Kinderen in 
de leeftijd 
van 8 t/m 18 
jaar hebben 
onlangs ge-
streden om 
het Ned-

erlands kampioenschap goochelen voor 
junioren in Meppel.
Kylian (13) en Fabianne (12) van Luijt zijn 
broer en zus en goochelen al een paar jaar 
samen met hun opa. Ze hebben inmiddels 
al een aantal tv-optredens gehad, zoals 
kort geleden bij Hollands Got Talent, Cup-
cake Cup en De Magische Winkel.
Kylian zit in Havo 2 op het Hondsrugcol-
lege en Fabianne zit in groep 8 van CBS 

Het Palet in Emmen. Ze zijn lid van de Em-
mense goochelclub Passe Passe.
Beide kinderen hebben een grote illusie- 
show gegeven tijdens het NK goochelen, 
waarbij te zien was hoe Fabianne in een 
dolkenkist gezet werd, Kylian met kaarten 
kon manipuleren, Fabianne een grote 
kaarttruc deed, een magische dobbelste-
nen act, een doorgezaagde arm, etc. Dit 
alles precies getimed op muziek.
De reacties van het publiek waren fantas-
tisch en ook de jury, bestaande uit 6 gere-
nommeerde goochelaars waren enkel pos-
itief.
Broer en zus gaan veel met hun opa op pad 
naar allerlei goochelshows, goochelconfe-
renties en beurzen. Zo zijn Kylian en opa 

al een paar keer naar Blackpool geweest in 
Engeland en over een paar weken vertrek-
ken ze samen naar Italie om een week lang 
de wereldkampioenschappen goochelen 
bij te wonen.
Ze treden regelmatig samen op en Kylian 
hoopt later een grote show in Las Vegas 
te krijgen.

Bargeressers scoren Hoog Bij kampioenscHap goocHeLen
Twee jonge tieners uit Bargeres zijn tweede geworden bij de Nederlandse 
kampioenschappen goochelen voor junioren.

Disco-avond 
met de 
jeugd van 
de Opgang.
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By J bloemen- en craftcafé
By J bestaat sinds februari 2015 en is ont-
staan vanuit mijn droom om vrouwen een 
geluksmomentje te geven. Een moment 
van ontspanning in een tijd van drukte en 
stress. 
Ik kan bij je thuis komen en neem dan mijn 
attributen mee: woonaccessoires, kleine 
bloemetjes, inschrijflijsten voor work-
shops. Maar ook huisgemaakte lekkernijen 
die bij de prijs zijn inbegrepen. De gast-
vrouw zorgt alleen voor koffie en thee en 
een aantal dames die het leuk vinden om 
een party te hebben. Deze maanden werk 
ik met het thema ‘lente’ maar dat kan ook 
net zo goed iets anders zijn. 

Ik kan ook ingehuurd worden voor het 
geven van een workshop. Dit kan op het 
gebied van bloemschikken, maar ook hip 
haken. Of het maken van een persoonlij-
ke slinger voor bijv. een geboorte, of een 
‘moodboard’. Ik neem alle materialen mee 
zodat je meteen lekker aan de slag kunt. 
Als je geen zin hebt om het in je eigen huis 
te houden, dan heb ik een leuke locatie in 
Klazienveen en geef ik de workshop daar. 
Het unieke aan mijn concept is dat ik het 
voor alle vrouwen betaalbaar wil laten zijn. 
Daarom maak ik gebruik van ‘het uitgestel-
de koffie-principe’. Dit betekent dat de ene 
vrouw die het makkelijk kan betalen, een 
deel van een tweede workshop betaalt, 

zodat een andere vrouw die net zoveel 
behoefte heeft aan iets leuks doen, goed-
koper, of misschien zelfs gratis kan mee-
doen. Met ‘By J’ wil ik mensen weer 
met elkaar verbinden. Even echt samen 
zijn. Genieten van het moois en het lekkers 
en van elkaar!

Bel of mail voor informatie of om me uit 
te nodigen. Ik sta je graag te woord om te 
vertellen over de mogelijkheden!
José van Eekeren
By J, bloemen- en craftcafé
Orvelterbrink
06 10834253      www.bij-j.nl

   

   

Zinvolle tips
Omdat de vakanties er weer aankomen, 
hierbij tips om ter harte te nemen:
- Sluit de woning altijd goed af als u de 
 woning verlaat.
- Wees u bewust van de waardevolle 
 goederen die in de woning aanwezig zijn.
 (geld, sieraden etc.).
- Maak eventueel foto’s van waardevolle 
 goederen.
- Zorg ervoor dat er geen waardevolle 
 goederen zichtbaar in de woning aan-
 wezig zijn. Denk daarbij ook aan auto-
 sleutels.
- Hang geen adreslabel aan de sleutel.
- Leg geen sleutels buiten op voor de 
 hand liggende plaatsen zoals onder een 
 bloempot of onder de mat.
- Denk aan buiten verlichting (inbrekers 
 willen het liefst niet in het licht werken).
- Wees voorzichtig met het vermelden 
 van uw vakantie op sociaal media. In-
 brekers kunnen daar gebruik van maken.
- Zorg dat uw brievenbus geleegd wordt.
- Laat uw woning er zo normaal (be-
 woond) mogelijk uitzien.
- Informeer uw buren zodat zij uw woning 
 extra in de gaten kunnen houden.

- Laat de buren eventueel één van hun
auto’s op uw oprit parkeren.

Meldt het  altijd als u iets verdachts ziet of 
doe aangifte in geval van een strafbaar feit.
De politie kan het niet alleen. U bent onze 
extra ogen en oren!

Burgernet
Bij heterdaad situaties maakt de politie re-
gelmatig gebruik van Burgernet, vooral in 
geval van:
- Diefstal of inbraak
- Doorrijden na aanrijding
- Tasjesroof
- Geweld
- Vermiste personen
Meld u aan bij Burgernet 
zodat u kunt meehelpen uw 
wijk veiliger te maken via: 
www.burgernet.nl

Caravans en vouwwagens
Tot slot nog het volgende. Ter 
voorbereiding op de vakantie 
wordt de vouwwagen of  car-
avan vaak al weken tevoren 
bij huis geparkeerd. Er zijn in-
brekers die daar scherp op zijn 

en zodra de vouwwagen of caravan weg is, 
ervan uitgaan dat u enige tijd weg bent. Ze 
slaan dan hun slag. Houd hier rekening mee!
Bijkomend probleem is de parkeerruimte 
in de wijk. Vaak staat alles vol in de wijk 
en is er weinig of geen parkeerplek meer. 
Als er dan ook nog langdurig caravans of 
vouwwagens geparkeerd worden roept dit 
soms ergernis op bij mede bewoners.
De APV van de gemeente Emmen stelt het 
bovendien strafbaar om een caravan of 
vouwwagen, in de periode van 1 mei tot 1 
september, langer dan 14 achtereenvolgen-
de dagen te parkeren op de openbare weg. 
Buiten deze periode geldt een maximum 
van 5 dagen. De boete is 90 euro.

Alvast een goede en veilige vakantie toege-
wenst!
Aart IJzerman, wijkagent

tips Van de wijkagent
Het valt de laatste jaren telkens op dat vrijwel alle inbraken in de school-
vakanties plaatsvinden.

“Maar schat, dat was het enige plekje!”

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.

Aanbieding voor 
wijkbewoners:

Als je By J uitnodigt 
voor een party of 

workshop, 
krijgen alle deelne-

mende vrouwen een 
miniboeketje 

passend bij het thema
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Waarvoor kun je terecht bij Info-
punt Bargeres? Medewerkster Marga 
Vonk vertelt:
“Onderstaande mail hebben wij ontvangen 
van een tevreden bewoner en willen wij 
graag met u delen.
Loop je het Infopunt binnen met de vraag: “Is 
in jullie bestand iemand die me kan helpen 
met een naar virus op mn computer?” Marga: 
“Er heeft zich net iemand aangemeld. Ik leg 
wel contact.!” En werkelijk, binnen de kortste 
keren ontstaat er een hartelijk contact met 
Dennis.
Dennis ziet kans om een heel vervelend virus 

(waardoor ik soms wel 70 nare berichten op
een dag binnenkreeg) weg te werken. Doorme-
ten van de computer, alles nalopen en ja hoor: 
raak! Binnen de kortste keren was het nare 
virus verdwenen en kwam ook niet weer terug. 
Wijze les hieruit: Schakel het Infopunt in bij 
voorkomende vragen. Zij hebben mensen die 
je wellicht kunnen helpen. En… dat gaat op 
een heel prettige kosteloze manier. Kortom: 
maak gebruik van die dienst!
Tevreden bewoner Bargeres

Heeft u ook wat tijd over en wilt u graag 
iets voor de medemens betekenen? Meld 
u dan aan als vrijwilliger bij het Infopunt 
Bargeres in ’t Brinkenhoes. U krijgt dan 
een intakegesprek met onze coördinator 
Nicole Hendriks.
Bent u zelf of kent u iemand die wel wat 
extra aandacht of hulp van een vrijwilliger 
kan gebruiken? Ook dan kunt u zich bij het 
Infopunt melden, wij doen onze uiterste 
best om u aan een passende vrijwilliger te 

koppelen.
Uiteraard kunt u bij het Infopunt ook 
terecht voor andere vragen over de wijk. 
Denk bijvoorbeeld aan vragen over zorg 
in het algemeen, welke scholen er zijn in 
de wijk en informatie over huis- en tand-
artsen.
Kom langs, bel 06-34496708 of mail 
infopunt@bargeres.com
Graag tot ziens bij het Infopunt!”

infopunt Bargeres 
in de praktijk

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH  Emmen
Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur 
Vrij.:  9.00-13.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Infopunt
Bargeres

website + hosting = 
MansMedia.nl 

Pannenkoekenmiddag voor iedereen
Woensdag 13 mei
Verschillende soorten pannenkoeken, voor
ieders smaak wat! Onbeperkt pannen-
koeken eten voor alle leeftijden! Prijs: €2,- 
p.p. Inloop vanaf 14.00 tot 16.00 uur. 
Van te voren opgeven.

Voor kids
Kinderbingo
Woensdag 20 mei, van 13.30 tot 15.30 uur. 
hebben wij weer kinderbingo! Voor slechts 
€2,- per persoon kun je meedoen en leu-
ke prijzen winnen. Inclusief drinken en wat 
lekkers. Leeftijd 4 tot 12 jaar.
Van te voren opgeven.

Workshop blingbling
27 mei, van 13.30 tot 15.30 uur. Lijkt jou 
het leuk om je eigen kledingstuk te versier-
en met de mooiste glitters? Dat kan met 
de workshop Bling Bling. Voor kinderen van 
groep 5 tot groep 8. Kosten €3,00 en eigen 
shirtje of canvasschilderij meenemen!

Kinderfeestje
De leukste kinderfeestjes, dat kan nu bij ’t 
Brinkenhoes! Met leuke thema’s en leuke 
activiteiten. Leeftijden tot 13 jaar. 

Voor volwassenen
Wist u dat u twee keer in de week kunt 
eten in het Brinkenhoes?

Wat de pot schaft
Elke woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur 
(zaal open om 11.30) samen met andere 
mensen uit Bargeres een warme maaltijd 

nuttigen. De kosten zijn € 4,- per persoon 
en opgeven kan tot de maandag ervoor via 
tel. 855280 of 61020.

Het brinkontbijtje
Op vrijdagochtend tussen 9.00 en 11.00 
uur kunt u terecht voor het brinkont-
bijt voor een prijs van €1,50. Iedereen 
is welkom! Kom gezellig met u vrienden, 
buren, kennissen, kinderen of familie. Op-
geven is niet nodig.

Informatie
Voor meer informatie en het opgeven 
voor activiteiten kunt u bellen met: 0591-
855280 of mail naar ac@brinkenhoes.nl

actiViteitencommissie BrinkenHoes
Voor de maand mei hebben we de volgende activiteiten voor u!

actiViteitenagenda
Mail uw activiteiten door naar redac-
tie@bargeres.com.

Alzheimercafé
12 mei, verpleeghuis De Bleerinck
Thema ‘Als de opname in zicht komt’. 
Tijd: 19.30 uur, toegang gratis.

Lezing ‘Omgaan met agressie’ door 
Joop Reilman
Dinsdag 19 mei is er een lezing/workshop 
omgaan met agressie en geweld.
Voor senioren vanaf 55 jaar is deze ’s mid-
dags, van 13.30-16.00 uur. Voor jong en oud 
vanaf 14 jaar van 19.30-21.00 uur ‘s avonds.
De kosten zijn €5,- p.p. , incl. koffie/thee.
Voor info en opgave kan men bellen met 
0627002419

Adverteren in 
Wijknieuws? 

Een advertentie 
kost €50,-  

(formaat visitekaartje) 
Meer info: redactie@

bargeres.com 
of bel 06-23924960.

Vooraankondiging Winkeliersvereniging Bargeres
6 juni kinderrommelmarkt met ballonnenwedstrijd
Opgave t/m 3 juni bij Petra Jongman van Bloem&zo 0591-642902.

Standhouders gezocht voor de Braderie op 20 september. Kosten €20,- per kraam.
Aanmelding bij Petra Jongman van Bloem&zo 0591-642902.


