
   

Winkelcentrum
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de 
herinrichting van het parkeerterrein bij het 
winkelcentrum Balingerbrink. Dat bete-
kent voor de winkels aldaar even door-
bijten, want de toegankelijkheid staat 
tijdelijk onder druk. De winkels zijn bereik-
baar, ook al lijkt dat op het eerste gezicht 
niet zo te zijn. 
De oude brug is inmiddels verwijderd en 
de fundering voor de nieuwe brug wordt 

op moment van schrijven aangelegd. 
Het is de moeite waard om regelmatig 
even een kijkje te nemen om de vorderin-
gen te volgen. Buurtbewoner Roelof van 
Nuil doet dat ook graag, van hem zijn 
onderstaande foto’s. 
Er zijn in het verleden vaker edities van 
Wijknieuws geweest met foto’s van ingrij-
pende werkzaamheden in de wijk. Denk 
bijvoorbeeld aan de sloop van het voor-
malige NS-station Dat blijven indrukwek-
kende beelden, omdat je er dan bijvoor-
beeld weer achter komt hoe snel je went 

aan de nieuwe situatie.
Lijkt het u leuk oude exemplaren te lezen 
van Wijknieuws? Ze staan allemaal online 
op de website van Wijkvereniging Bargeres: 
www.bargeres.com/downloads

Wijkondernemers
We roepen wijkgebonden ondernemers 
om gebruik te maken van het eenmalige 
gratis aanbod voor een advertorial in 
Wijknieuws. Mail voor de voorwaarden 
naar redactie@bargeres.com
Marlies Zeeman

Van de redactie

Nummer 9
oktober 2015

Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopunt@bargeres.com
Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter, voorzitter@bargeres.
com), Peter Leenhouts, Mia Stulen (penning-
meester), Marlies Zeeman (red. Wijknieuws, 
redactie@bargeres.com). 
Mail bezorgklachten naar redactie@bargeres.com
In Brinkenhoes en bij Boni liggen losse nummers.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 10/2015 
verschijnt rond 1 november. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 20 oktober bij ons binnen zijn 
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar 
redactie@bargeres.com).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

1

Fotoreportage reconstructie Winkelcentrum Fase 2
Achtereenvolgens: aanleg parkeerplaats achter de winkels, sloop ‘videotheek’, 
sloop brug, aanleg parkeerplaats voor de winkels. Foto’s: Roelof van Nuil
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Op een informatiebord werden de resul-
taten van alweer twee jaar 4US getoond 
om duidelijk te maken wat een bureniniti-
atief kan realiseren. 
Op 22 augustus hebben wij de straat en 
het speeltuintje weer schoongemaakt, heb-
ben we flyers over het uitlaten van honden 
rondgebracht en hebben we een bord ge-
plaatst op het voetbalveldje. We hopen dat 
de hondenbezitters hierdoor meer oog 
krijgen voor de spelende kinderen en het 
aanzien van de straat. Hoe we dat hebben 
gedaan? Door de uitwerpselen die op plek-
ken lagen waar kinderen spelen te voor-
zien van een fluorescerende (afbreekbare) 
verf. 
De dag is afgesloten met een gezellige 
barbecue, want na hard werken is het tijd 
voor eten en bijpraten. 

Bent u in de wijk Bargeres benieuwd hoe 
wij dit initiatief in de Slenerbrink hebben 
aangepakt, dan willen wij u dat graag ver-
tellen. Want initiatief loont!

Martin Heerspink
info@samenbinden.nl
Marcel Ederveen
m.ederveen1@kpnplanet.nl

4US in Bargeres Najaarsschool
Tijdens Bargeres doet! op 30 augustus is 
door het team van Sedna gevraagd aan 
de  bezoekers: ‘Waar weet je heel veel van 
en wil je over vertellen?’ en ‘Waar zou je 
meer van willen weten?’
Er is die dag opgehaald waar informatie-
behoefte aan is en ook hebben enkele 
bewoners aangegeven waar ze graag over 
willen vertellen. Met die opbrengst gaan 
we dit najaar drie keer een Najaarsschool 
organiseren. Op die manier geven we ta-
lent in de wijk de ruimte om andere be-
woners te helpen.

Het bewonersinitiatief 4US zal de aftrap 
doen. Marcel Ederveen komt vertellen hoe 
zij de aanpak hebben georganiseerd ron-
dom het stukje Slenerbrink dat zij in over-
leg met de gemeente onder hun hoede 
hebben genomen. 
Wilt u ook samen met andere bewoners 
in uw directe omgeving de handen ineen-
slaan? Kom dan met elkaar op 14 oktober 
naar het Brinkenhoes en laat u informeren 
en inspireren! 
Meer info: bargeresdoet@bargeres.com
De volgende Bargeres Najaarsschool 
is op  donderdag 12 november.

primeur: Bargeres najaarsschool
Kom ook woensdag 14 oktober naar de allereerste Bargeres Najaarsschool 
die het Wijkteam organiseert!                

Over de opkomst kun je zeggen: het glas 
is halfvol of halfleeg: vier gezinnen hadden 
zich opgegeven. Vier families, het Bargeres 
doet!-coördinatieteam en het bestuur van 
Wijkvereniging Bargeres gingen gezamen-
lijk aan tafel met als verbindende factor: de 
wijk Bargeres en deelname aan Bargeres 
doet! Dit was dan ook het vertrekpunt 
voor de onderlinge gesprekken. Het was 
waardevol om ervaringen te delen over 

de wijk in relatie tot ieders persoonlijke 
situatie. 
Onderwijl genoot ieder van het koud buf-
fet dat door het Brinkenhoes-team tot in 
de puntjes was verzorgd. Ook de kinderen 
hadden het naar de zin.
We kijken terug op een zinvolle bijeen-
komst!

4us klaar Voor de Winter
Tijdens Bargeres doet! op 30 augustus heeft 4US zich gepresenteerd onder 
het motto ‘Initiatief Loont’. 

14 oktober 
wijkcentrum ´t Brinkenhoes

19.30 uur

Banden aanhalen op Burendag
Alle gezinnen die deel hadden genomen aan het activiteitenprogramma tij-
dens Bargers doet! hebben we uitgenodigd voor een koud buffet op Burendag.               



   

   

   

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie 
voor deze kinderen en in bepaalde gevallen 
ook sportkleding. Het gaat om kinderen uit 
gezinnen die leven van een uitkering, in de 
schuldsanering zitten of leven onder het 
sociaal minumum. Alleen contributie van 
sportverenigingen die aangesloten zijn bij 
de landelijke sportbonden van de organisa-
tie NOS*NSF worden vergoed. Voorbeel-

den van sporten zijn zwemmen (inclusief 
zwemles), hockey, voetbal, judo, karate, rug-
by, tennis, badminton en atletiek. Van ou-
ders wordt verwacht dat zij hun kind(eren) 
stimuleren om te sporten en naar trainin-
gen/lessen/wedstrijden te gaan. 
Het bedrag dat Jeugdsportfonds uitkeert is 
maximaal €225,- per kind per jaar. Voor elk 
kind uit een gezin kan een aparte aanvraag 
worden ingediend. Jeugdsportfonds betaalt 
de contributie rechtsstreeks aan de sport-
vereniging. Voor sportattributen ontvangen 
ouders/verzorgers een tegoedbon die in-
geleverd kan worden bij een sportwinkel 
waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. 
Een aanvraag bij Jeugdsportfonds moet ie-
der jaar opnieuw worden aangevraagd. 

Wilt u een aanvraag indienen bij 
Jeugdsportfonds? Neem dan contact met 
ons op. Wij zijn werkzaam als intermediar 
en kunnen de aanvraag bij Jeugdsportfonds 
voor u indienen (ouders/verzorgers kun-
nen de aanvraag niet zelf indienen). 
U kunt met ons contact opnemen via 
bsc2@emmen.nl of door telefonisch con-
tact met ons op te nemen:

Buurtsportcoaches Gemeente Emmen:
Angelique Bloemberg 06-29269814
Hugo Luikens  06-29278628
Marloes Jongebloed 06-29269817
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jeugdsportFonds
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van vier tot achttien jaar die 
leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen 
of om lid te worden van een sportvereniging. 

Die dag werd het evenement Bargeres 
doet! voor de derde keer georganiseerd. 
Een evenement voor de wijk, om ideeën 
op te halen ter verbetering van de wijk en 
om met elkaar in contact te komen. Editie 
1 en 2 vonden resp. plaats in de Kardinaal 
Alfrinkschool en het Brinkenhoes. Dit jaar 
koos de organisatie voor een minder voor 
de hand liggende, maar wel zeer geschikte 
locatie, te weten het sportpark Easyfit van 
VV Bargeres.
Al vanaf het eerste contact met het be-
stuur van VV Bargeres - in de persoon van 
voorzitter Eddie Zinnemers - was er inzet 
om mee te denken over het evenement en 
bereidwilligheid om de locatie ter beschik-

king te stellen. Het Bargeres doet!-team 
kijkt dan ook met grote tevredenheid te-
rug op de samenwerking met VV Bargeres 
en heeft voorzitter Eddie Zinnemers als 
dank een bloemetje  overhandigd.

Volgens Peter Santing, voorzitter van de 
kantinecommissie van VV Bargeres mag 
Bargeres doet! volgend jaar gerust weer 
neerstrijken op het sportpark. Marlies 
Zeeman was blij met dit aanbod, maar gaf 
aan dat de insteek van Bargeres doet! is om 
het evenement elke keer ergens anders te 
organiseren, om zo de vele mogelijkheden 
en goede locaties van de wijk Bargeres te 
benadrukken

Foto: Marlies Zeeman overhandigt Eddie 
Zinnemers een mooi boeket als bedankje voor 
de plezierige samenwerking.

VV Bargeres Bedankt!
Met grote tevredenheid kijkt het coördinatieteam van Bargeres doet! - Lia 
Wilsphaar, Annemiek Bos en Marlies Zeeman - terug op zondag 30 augustus. 

Ook alle inwoners van Bargeres hadden 
een uitnodiging voor deze bijeenkomst 
ontvangen, omdat onze wijk als ‘naaste 
buur’ wordt beschouwd. Een goede op-
komst en een constructieve avond, zo vat 
ik deze bijeenkomst kort samen.
Enkele vragen en antwoorden die voorbij 
kwamen:
Waarom wordt het terrein waar het AZC in 
Klazienaveen stond niet opnieuw geschikt ge-
maakt?
Het is een praktische keuze om het huidige 
AZC uit te breiden: hier is alles al aanwezig, 
bijvoorbeeld het personeel. 
Veel vluchtelingen van het huidige AZC lopen 
over het fietspad dat door Rietlanden loopt 

naar het winkelcentrum. Dit hindert fietsers. 
Kan daar wat aan gedaan worden?
Burgemeester Bijl stelt voor om de fre-
quentie van het Plaatselijk Overleg Comité 
AZC te verhogen. Tijdens dit overleg kun-
nen allerlei praktische knelpunten die deze 
avond benoemd zijn, besproken worden. 
Bijvoorbeeld ook de overbelasting op ge-
zette tijden van het pin-
automaat in winkelcen-
trum Rietlanden.
Hoe strikt is ´tijdelijk voor 
één jaar´?
Burgemeester Bijl geeft 
aan dat het een contract 
van een jaar is, omdat er 

plannen zijn voor een andere bestemming 
van de gronden.
Twee bewoners van Wilhemsoord bena-
drukken tenslotte dat zij als naaste buren 
in de afgelopen jaren amper hinder heb-
ben ervaren van het AZC. Als er toch wat 
speelde, dan was één telefoontje naar het 
AZC voldoende. Mevrouw van Griethui-
zen, locatieleider van het AZC geeft aan, 
dat het AZC inderdaad altijd te benaderen 
is en open communicatie hoog in het vaan-
del heeft staan. MZ      Foto:Martin Zaagman

inFormatie-aVond Van oVer noodopVang coa
Voorafgaand aan besluitvorming door de raad, heeft de gemeente op 15 sep-
tember samen met COA een informatie-avond gehouden in het Bruggebouw.
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Een deskundig team van pedagogisch me-
dewerkers zorgt tussen 7.30 uur tot onge-
veer 18.00 uur voor deze jonge kinderen.  
Na een grondige verbouwing is het leeg-
staande pand aan de Mantingerbrink deze 
zomer opgeknapt en opgefrist om optimaal 
geschikt te maken voor de kinderopvang. 

Tegelijkertijd heeft Tamariki ook besloten 
om haar BSO De Kaskrakers (voorheen 
gevestigd op de Kardinaal Alfrinkschool) 
onder te brengen aan de Mantingerbrink. 

De groepsruimten zijn modern ingericht 
en bieden een uitdagende en veilige om-
geving voor de kinderen in een rustige hui-
selijke sfeer. Een prachtig pand centraal in 
de wijk met alle voorzieningen. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan een  mooie na-
tuurspeeltuin. Kinderen die 4 jaar worden 
en naar de basisschool gaan, hoeven geen 
afscheid te nemen van de vertrouwde ge-
zichten en omgeving. Zij zijn totdat ze naar 
het voortgezet onderwijs gaan welkom op 
de buitenschoolse opvang De Kaskrakers 

(voorheen gevestigd in de 
Kardinaal Alfrinkschool).

Tamariki brengt school en 
kinderopvang  in de wijken 
samen en biedt kinderop-
vang aan in de breedste zin 
van het woord. Hierdoor wil 
Tamariki de optimale om-

standigheden creëren voor de ontwikkeling 
van kinderen. De cultuur van de scholen 
en de opvang is gelijk. Dat biedt structuur, 
veiligheid en rust. Tamariki is nauw verbon-
den aan de primaire onderwijsstichtingen 
Fidarda (20 scholen in de provincies Gro-
ningen en Drenthe) en SKOD (12 scholen 
in de gemeente Emmen).

Het nieuwe kinderdagverblijf Tamariki en 
de BSO De Kaskrakers is toegankelijk voor 
ieder kind. Elk kind ongeacht van welke af-
komst is bij ons welkom. We willen dat de 
kinderen positief en respectvol leren om-
gaan met het feit dat mensen verschillend 
zijn, ook in hun gevoelens en voorkeuren. 

Voor meer informatie nodigen wij u uit 
om een bezoek te brengen aan de Man-
tingerbrink 205. U bent van harte welkom. 
Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 
(0591)724110. Ook kunt u via contact op-
nemen met de coördinator van Tamariki, 
mevrouw Ans Hein, info@tamariki.nl.

tamariki opent kinderdagVerBlijF aan mantingerBrink
Stichting Kinderopvang Tamariki is onlangs van start gegaan met kinderop-
vang van 0 tot 4 jaar. 

De volgende aktiviteiten staan op sta-
pel, n.l.:

Maandag 2 november a.s. toneeluitvoering 
van de toneelvereniging Noordbarge in de 
Noorderbak te Roswinkel.  Bij voldoende 
deelname gaan we met de autobus. (toe-
gang gratis)
Vrijdag 13 november a.s. gezellige middag 
in zaal Bentlage te Emmer-Compascuum, 
aanvang 14.00 uur. Entree €12,50 dit incl. 
drankje en hapje.
U kunt zich opgeven voor genoemde 
activiteiten bij Coba Horstman, tel:851719, 
e-mail: cobahorstman@hotmail.com of bij 
Fokke Sanders, 615769, fokkesanders@
hotmail.com 

Heeft u interesse voor de aktiviteiten 
betreffende De Zonnebloem? Vrijwil-

ligers zijn altijd van harte welkom! Voor 
info zie hierboven.

Op de onlangs gehouden Braderie 
in ons winkelcentrum werd door de 

voorzitter van De Zonnebloem, afdeling 
Bargeres t.w. Fokke Sanders, de kweker van 
de hoogste zonnebloem bekend gemaakt. 
Deze keer werd de door de winkeliersver-
eniging aangeboden wisselbeker uitgereikt 
aan de familie Buter aan de Oringerbrink 
35. Zij hadden in hun tuin de allerhoogste 
zonnebloem n.l. 3.80 meter.
De 2e prijs ging naar Martijn Broekhoff, 
Zweelerbrink 163, met een hoge zonne-
bloem van 3.36 meter terwijl de 3e prijs 
ging naar de familie Kuipers aan de De-
verbrink 80, hoogte 3.34 meter. Alle win-
naars werden naast diverse bekers tevens 
verrast met een prachtig boeket bloemen.   
Allen proficiat!
Het bestuur

Foto rechtsonder: 
v.l.n.r. Kuipers, Buter en Broekhoff en 
Sanders.
Foto linksboven:
Bloemen van de winnaar Buter, hoogte 3.80m.
Foto rechtsboven:
Mevr. Schulte aan de Geuzingerbrink met 

deZonnebloem met aan één steel erg veel 
bloemen

nieuWs Van

de ZonneBloem

Elke 2e donderdag van de maand staat er 
op de locatie van het voormalig station 
Bargeres de container voor oud papier 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
IVN-Emmen. Al meer dan 30 jaar is deze 
natuurorganisatie actief in de regio zuid-
oost Drenthe om de natuur dichter bij 
de mensen te brengen. Dat doen we o.a. 
door het verzorgen van excursies, lezingen 
en cursussen. Sinds 3 jaar zijn we ook ac-
tief met onze jeugdgroep ‘de Scharrelkids’.

Voor het organiseren van al deze activi-
teiten is er natuurlijk geld nodig, vandaar 
dat de inkomsten van het papier meer dan 
welkom is. Helaas hebben we van enkele 
vrijwilligers afscheid moeten nemen dus 
zijn nieuwe helpers bij de container op 
korte termijn echt heel hard nodig. Daar-
om willen we een oproep doen aan alle 
inwoners van deze wijk om het oude papi-
er te komen brengen maar ook om na te 
denken of u energie wilt steken in een 

vereniging die zich sterk maakt voor de 
mooie natuur in het zuid oosten van onze 
provincie. Kom eens langs bij de papiercon-
tainer. U bent van harte welkom.

oud papiercontainer Bij Voormalig station Bargeres
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Rode Kruis bij de Huiskamer
We hebben 
wel een
beeld bij
wat het 
Rode Kruis 
wereldwijd 
en landelijk 
doet, maar 
wat doet het Rode Kruis nu allemaal in 
Emmen?
Klaas legde uit dat het Rode Kruis vooral 
bekendheid geniet via de eersthulp-verle-
ning bij evenementen. Daaraan gekoppeld 
zijn de EHBO-cursussen ook niet onbe-
kend. Maar wist u dat het Rode Kruis ook 
een ‘sociale poot’ heeft en allerlei gezellige 
activiteiten organiseert?
Klaas legde uit dat de sociale activiteiten 
wel onder druk staan, door verminderde 
deelname en het feit dat het werven van 
vrijwilligers lastig is. Een tendens die we 
overal zien gebeuren en die één van de 
aanwezigen deed opmerken dat het tijd is 
om alle sociale activiteiten in een wijk te 
bundelen. Het Rode Kruis sluit haar ogen 
niet voor de noodzaak van verandering.

Aangezien Nicole Hendriks, coördinator 
van het Infopunt, ook aanwezig was, kon 
zij meteen uitleggen dat juist ook het Info-
punt een spin in het web is als het gaat 
om werven van vrijwilligers en om het in 
contact brengen van vrijwilligersorganisa-
ties met elkaar.
Voor meer informatie over het Rode Kuis 
kunt u kijken op www.rodekruis.nl/emmen
Ook als u overweegt Eerste hulpverlener 
te worden bij Rode Kruis.

13 oktober muzikale morgen met 
Jaap Klok
Jaap Klok is 
voor velen 
ongetwijfeld
geen onbe-
kende. 
Als ‘muzikale 
Bargeresser’ 
heeft hij al 
een aantal 
keer de wijk 
verrast met 
zijn prachti-
ge gitaarspel, bijvoorbeel vorig jaar tijdens 

de ‘Bargeres ontmoet-concerten’ in het 
winkelcentrum.
We zijn dan ook verheugd dat hij dinsdag 
13 oktober extra sfeer komt brengen in 
Huiskamer Bargeres. 

Kom ook!
Kom ook een keer een kijkje nemen en 
een kopje koffie drinken bij Huiskamer 
Bargeres! Elke dinsdag van 10.00-13.30 uur 
bent u van harte welkom in de Huiskamer, 
die gevestigd is in de soos van het Brinken-
hoes. 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. Koffie/thee kost per ochtend €1,-.
Tot ziens!
Coby, Lien, Lia, Wim, Petra, Pieter, Marlies

NatuurlijkBewust 
Open Dagen
7 oktober 
woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur
17 oktober 
zaterdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur
Voel je welkom om je te oriënteren over 
de komende workshops, therapieën en 
behandelingen, voor folders en/of om ge-
woon even kennis te maken. Alles geheel 
vrijblijvend.

Kennismaking kristallijnen klank 
7 oktober
woensdagmiddag van 16:00 tot 16:30 uur
17 oktober 
zaterdagochtend van 11:30 tot 12:00 uur
Een gratis kennismaking met kristallijnen 
klank, rustgevend en helend, voorbijgaand 
aan je mentale denken en je dicht bij je we-
zenlijke ‘ik’ brengend.
Aanmelding voor deze klankmeditatie 
is gezien het beperkte aantal zitplaatsen 
(max.7) noodzakelijk.

www.praktijknatuurlijkbewust.nl
info@praktijknatuurlijkbewust.nl
Borgberbrink 100, tel 06-20852259

Tentoonstellingen 
Centrum voor Beeldende Kunst
Solotentoonstelling Nick Ervinck, t/m 6 
december

DICHTBIJ, Beeldend werk van Ellen Kroe-
ze t/m 8 november

Centrum Beeldende Kunst Emmen  
De Fabriek, Ermerweg 88b 
Open: wo t/m zo 13.00 – 17.00 uur 
Gratis toegang

Biljarten 
In  clubverband wordt er bijna dagelijks  
gebiljart  door  gepensioneerden  en  
AOW-ers. Behoort u tot deze groep en u 
heeft  “vrije” tijd over en u wist niet dat 

deze mogelijkheid daar was? Kom dan eens 
kijken! U kunt dan zelf zien  hoe  gezellig  
en  leuk het daar toegaat. U zult dan ook 
zien dat er betere, maar ook veel  minde-
re  goede biljarters zijn. U ‘past er altijd bij’ 
ook al denkt u helemaal niet te kunnen bil-
jarten of het nooit te zullen leren.      
Iedere  maandag-  en/of  dinsdagmiddag  
vanaf   12.30  uur  bent  u welkom om de 
biljarters bezig te zien. De dan aanwezige 
wedstrijdleider zal u dan nader informeren
over het reilen en zeilen van deze biljart-
vereniging. Aarzel niet:  kom gewoon kij-
ken!

Verhalen rond de theepot
Op dinsdagmiddag 27 oktober komt Aly 
Katerbarg-Truin een middag verzorgen in 
het Brinkenhoes, met Verhalen rond de 
Theepot. Aanvang 14.00 uur.
Verhalen waarbij je verleden wordt aange-
sproken. Verhalen over het seizoen waarin 
we nu zitten. Verhalen in het Drents en in 
het Nederlands. Verhalen waarbij thee met 
iets lekkers wordt geschonken.
We hopen dat jullie in grote getale komen!

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

thema-ochtenden Bij huiskamer Bargeres
Huiskamer Bargeres organiseert elke maand een themamorgen. Dinsdag 22 
september was Klaas Jongstra aanwezig omte vertellen over het Rode Kruis.

actiViteitencommissie 
Brinkenhoes
Activiteiten in wijkcentrum het 
Brinkenhoes, voor en door de wijk!
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Tijdens de open dag op 12 september jl. 
zijn er belangstellende bewoners langs ge-
komen bij het Infopunt, hartelijk dank voor 
uw interesse! Tevens zijn hier een aantal af-
spraken uit voortgekomen voor intakege-
sprekken voor vrijwilligerswerk. Hier zijn 
wij natuurlijk erg blij mee! Heel graag zou-
den wij ons vrijwilligersbestand uitbreiden 
om de bewoners van de Bargeres met een 
hulpvraag nog beter en sneller te kunnen 
voorzien van een vrijwilliger. Daarnaast 
worden de activiteiten binnen ’t Brinken-
hoes ook begeleid door vrijwilligers, ook 
hiervoor zoeken wij nog gemotiveerde 
vrijwilligers!

Waarom nu aanmelden als vrijwilliger?
• De overheid bezuinigt op de zorg
• De mensen blijven hulp en/of gezellig-
 heid nodig
• SAMEN kunnen we zorgen dat deze 
 doelgroep niet vereenzaamt, omdat u er 
 wel bent!!!
• SAMEN kunnen we zorgen dat deze 
 doelgroep hulp durft te vragen, omdat u 
 er wel bent!!!
• Activiteiten binnen ‘t Brinkenhoes kun-
 nen alleen draaien door goede vrijwil-
 ligers in te zetten

Wat betekent de komst van een vrijwilli-
ger voor de bewoner die om hulp vraagt?
• Voorkomt eenzaamheid, geeft gezellig-
 heid

• Voorkomt piekeren / zorgen 
• Langer in staat zichzelf te onderhouden
• Blijft meedraaien in de maatschappij
• Activiteiten kunnen blijven bestaan

Wat levert het u op? 
• Nuttige besteding van uw vrije tijd
• Actief betrokken bij de samenleving
• Sociale contacten opdoen
• Persoonlijke groei
• Een gat in uw CV voorkomen
• Geeft voldoening!
Als u meer informatie wilt over het wer-
ken als vrijwilliger, kunt u zich altijd wen-
den tot het Infopunt Bargeres.
Ook kunt u hier terecht om een afspraak 
te maken voor een vrijwilligersintakege-
sprek. Hiervoor kunt u ook rechtstreeks 
een mail sturen naar de coördinator van 
het Infopunt Bargeres, Nicole Hendriks; 
nicole@bargeres.com. Zij maakt dan af-
spraak met u.
Graag tot ziens!

inFopunt Bargeres 
in de praktijk

website + hosting 
= 

MansMedia.nl 

Gezondheidscentrum 
 “de Oranjerie”

Mantingerbrink 146e
7812 MH  Emmen

06-52391068

Marianne Enninga
Medisch pedicure

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

Adverteren in Wijknieuws? Een advertentie kost €50,-  
(formaat visitekaartje) Meer info: 

redactie@bargeres.com of bel 06-23924960.

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

Alleen nog 
zelf tanken!

PHILEAS FOGGSTRAAT 14    7821 AK EMMEN    TEL. 0591-610235
WWW.AUTOLUNENBORG.NL

Toyota Yaris
Aspiration
5 drs.  

Private
Lease Toyota

Vast 
maandbedrag

309,-
ALL-IN!

M&GEZOND!
DOE/DEEL/LEEF/PROEF/FEeSTIVAL

Op dit Feestival delen bewoners van de gemeente Emmen 
hun initiatieven op het gebied van: ontmoeting, bewegen, 
welbevinden, ontstressen, gezond eten en drinken, 
bij je passie komen, samen koken, vriendschappen en 
nog veel meer!

Er is een informatiemarkt, er worden workshops, 
presentaties en clinics (FC Emmen en E&O Handbal) 
gegeven, Bouke treedt op, er is dans, muziek en beweging 
en gezonde proeverijtjes! Voor de kleintjes is er een 
goochelaar, ballonmodelleur en een smoothysalon. 
Het wordt een gezellige en sportieve dag, waarin mensen 
elkaar enthousiasmeren en van elkaar leren.

Een dag van sámen doen & samen dóen! 
Doe je mee?

Vul je gegevens in op de website www.gezondinemmen.nl
en maak kans op een van de mooie prijzen, die op 
15 oktober worden uitgereikt. Misschien win jij wel de 
hoofdprijs: een nieuwe fiets!

15 OKTOBER 2015 13-21 UUR
HAMPSHIRE HOTEL EMMEN

vóór bewoners – dóór bewoners

Lekker in je vel zitten, fijne mensen 
om je heen, simpelweg gelukkig zijn! 
Dat willen we toch allemaal? Wat kun 
je hier zélf aan doen? En waar kun je 
bij aansluiten?

Op 15 oktober 2015 organiseert de 
gemeente Emmen ‘M&GEZOND!’ een 
Feestival in het Hampshirehotel. 

GRATIS!
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