
In het weekend van 7, 8 en 9 juli hebben 
we weer een fantastisch voetbalkamp ge-
had met de jeugd van vv Bargeres. Op ons 
eigen Easy-Fit sportpark sliepen, voetbal-

den en speelden de jeugdleden van de A’s 
t/m de F-jes heerlijk op het voetbalveld en 
brachten zij de nacht door in grote tenten. 
De vrijdagavond begon met een toernooi, 
met als afsluiter een spooktocht in het 
Noordbargerbos tot diep in de nacht. De 
zaterdag startte (net zoals de zondag) met 
ochtendgymnastiek en daarna werd de rest 
van het voetbaltoernooi afgewerkt. Op za-
terdagavond en zondagmorgen werden er 
allerlei spellen gedaan. ’s Nachts mocht een 
kampvuur natuurlijk niet ontbreken. 

We hebben heerlijk samen gegeten en er 
zijn liters ranja en slush puppy gedronken. 
Het grote luchtkussen en het spelen met 
water maakten het feest compleet. Als af-
sluiter was er het penalty bokaal, waarbij 
de beste schutters de fi nale hebben ge-
speeld voor alle ouders. Moe maar voldaan 
is iedereen naar huis gegaan, maar natuur-
lijk niet voordat ze een aandenken mee 
naar huis hadden gekregen. Veel geslapen is 
er niet, maar ze hebben allemaal genoten. 
Het weer was perfect, de sfeer was perfect, 
het was dus een super-weekend!
Als VV Bargeres kijken wij weer terug op 
een prachtig weekend, een traditie die ook 
volgend jaar zeker weer een vervolg zal 
krijgen. Via deze weg willen wij ook graag 
alle vrijwilligers en onze sponsoren nog 
heel erg bedanken, mede door hen hebben 
zo’n 140 kinderen een fantastisch weekend 
gehad. 
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Van alles te doen in Bargeres
Na de zomersiësta gaan veel verenigingen 
en organisaties weer met frisse moed het 
nieuwe seizoen in.  Een paar organisaties 
stellen zich in deze editie aan u voor en 
brengen hun activiteiten onder uw aan-
dacht. Wellicht een idee om eens mee te 
doen? Lees dan verder op pagina 5 en be-
studeer de activiteitenagenda op pagina 6.  
Het jeugdkamp van VV Bargeres zetten 

we dit keer prominent in het zonnetje op 
de voorpagina. Prachtig dat de enthousi-
aste vrijwilligers van deze club zo’n 140 
kinderen een gaaf sportweekend hebben 
bezorgd! 

Tenslotte
Dit is de laatste keer dat ik als eindredac-
teur en opmaker bij de totstandkoming 
van deze editie van Wijknieuws betrok-
ken ben geweest. Ik heb het altijd met 
heel veel plezier gedaan. Tegelijkertijd ben 
ik blij dat ik het stokje kan doorgeven. Loes 

Masseree neemt - gesteund door het team 
- de eindredactie op zich. Raymond Wa-
ninge - professioneel  dtp-er - neemt het 
opmaakwerk van Wijknieuws over. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat Wijknieuws de in-
formatieve en veelkleurige wijkkrant blijft 
zoals u gewend bent en ben ervan over-
tuigd dat de wijkkrant in de toekomst alleen 
nog maar beter zal worden. Ik wens het 
team heel veel plezier en succes. U als 
lezer bedank ik voor uw betrokkenheid 
de afgelopen 8 jaar dat ik Wijknieuws 
heb gemaakt!

VAN DE REDACTIE
Door Marlies Zeeman

JEUGDKAMP VV BARGERES 2017
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10 JAAR BUURTSUPPORT IN BARGERES

Door Frank Lassche, gebiedscoördinator 
Buurtsupport Emmen Zuid, foto’s Frank Las-
sche via @BSEmmenZuid

10 jaar Buurtsupport in Bargeres is een 
mooi moment om eens terug te kijken 
naar de dingen die Buurtsupport doet en 
de ervaringen die ik heb opgedaan. Na 5 
jaar werkloos te zijn geweest, ben ik in 
januari 2007 begonnen bij Buurtsupport 
in de wijk Angelslo. Dit als tegenpresta-
tie voor de bijstandsuitkering die ik toen 
ontving. Vrijwel meteen zag ik het nut in 
van wat Buurtsupport allemaal doet. Na 
een half jaar werd ik overgeplaatst naar 
de wijk Bargeres. Na 5 jaar actief te zijn 
geweest als buurtwerker in Bargeres,werd 
ik in juli 2012 aangesteld als conciërge in 
deze mooie wijk. Na een aantal opleidin-
gen die ik door Buurtsupport mocht vol-
gen (motorkettingzaag, bosmaaier, vca en 
BHV) kreeg ik de kans om de door mij fel-
begeerde SPW4 opleiding te doen. Die ik 
na 2 jaar blokken met succes heb afgerond.

Veelheid aan taken
In de afgelopen 5 jaar heb ik verschillen-
de ervaringen opgedaan. Zo zag ik de 
hulpvraag van mensen in onze doelgroep 
alleen maar toenemen, bijvoorbeeld het 
helpen bij het tuinonderhoud voor de ou-
dere mensen in de wijk die dit door om-
standigheden zelf niet meer kunnen doen. 
Ook in het wijkwerk - zoals het zwerf-
vuil ruimen - zag ik een toename van het 
zwerfvuil en illegale storten in het open-
bare groen of andere plekken in de wijk.
Buurtwerkers van ons team ruimen elke 
week tussen de 140 en 200kg zwerfvuil 

op en we krijgen wekelijks meldingen 
van illegaal storten vanuit de gemeente.
Voor het zwerfvuil ruimen werken we met 
een redelijk vaste groep. Vooral de gro-
tere routes (Brinkenweg, Hondsrugweg, 
doorgaande fi etspaden en op- en afritten 
naar de Rondweg) vergen nogal wat tijd 
en inzet van deze groep. Zo ook bepaal-
de brinken, het winkelcentrum en de Kuil.
Een andere groep buurtwerkers houdt 
zich bezig met het tuinonderhoud bij be-
woners die dit nodig hebben,vooral de 
oudere bewoners. En dan hebben we nog 
een groep die zich inzet in de wat grote-
re klussen zoals schoolpleinonderhoud, 
kleine verhuizingen voor mensen met 
een klein budget, ontruimingen, verwaar-
loosde tuinen opschonen, bomen zagen, 
grofvuil afvoeren voor bewoners naar het 
stortbordes en overig buurtwerk zoals de 
gladheidsbestrijding in de wintermaanden.
Schoolpeinonderhoud proberen we altijd 
in de schoolvakanties te doen of als het 
niet anders kan op een woensdagmiddag. 
Dit om overlast voor de leerlingen zoveel 
mogelijk te voorkomen. We treffen de laat-
ste tijd hier echter wel steeds vaker ver-
nielingen aan speeltoestellen of hekwerk 
aan. Indien mogelijk proberen wij dit zo 
snel mogelijk te herstellen. We zijn hierbij 
ook afhankelijk van opdrachten van de ge-
meente en aanwezige buurtwerkers.

Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding in de wintermaan-
den behoort ook tot onze taak. In op-
dracht van de wijkvereniging strooien we 
zout op het fi etspad langs het Oranjeka-
naal van Noordbarge tot de Veldstukken 
in de Rietlanden en proberen (indien er 
sneeuw ligt) ook te vegen.Ook het win-
kelcentrum en fi etspaden rond de Kuil 
houden we bij, evenals een gedeelte van 
de oude Zuidbargerstraat in Noordbar-
ge. We zijn dan met een aantal buurtwer-
kers meestal om 5 uur s’morgens al actief. 
We zijn sinds kort in het bezit van een 
vaste zoutstrooier achter ons trekker-
tje, dus kan het alleen maar beter gaan.

We hebben ook zoutvaatjes staan bij be-
woners in de wijk die bij een gevaarlijke 
plek, zoals een helling of scherpe bocht wo-
nen. Als de vaatjes leeg zijn worden we ge-
beld en vullen we ze weer zo snel mogelijk.

Over het team van Buurtsupport 
En dan over nog het team Buurtsupport 
Bargeres/Noordbarge. Het team bestaat 
uit een aantal participanten, vrijwilligers 
en mensen die dagbesteding of stage bij 
ons lopen. We begeleiden deze mensen 
die veelal voor hun uitkering een tegen-
prestatie moeten leveren. Naast een vrij 
vast team de laatste jaren heb ik natuur-
lijk ook menig buurtwerker zien komen 
en gaan. Elke buurtwerker beschikt in 
mijn ogen over specifi eke kwaliteiten en 
ideeën. Samen proberen we als team alle 
voorkomende werkzaamheden zo goed 
mogelijk uit te voeren. Verder zijn er nog 
deelnemers van Buurtsupport actief in de 
Holtingerhof of als conciërge op basis-
scholen en op de velden van vv Bargeres.
Natuurlijk is er naast menig compliment 
dat we krijgen ook kritiek. Hier proberen 
we zeker van te leren en dingen anders 
aan te pakken. Ik hoop dat dit schrijven er-
toe bijdraagt dat men een idee heeft van 
wat Buurtsupport is en doet. In mijn op-
tiek een prachtige onderneming om voor 
te mogen werken, die de mensen kansen 
biedt en veel goed werk verricht!

Door Ria Siermans

Domesta zet zich in om het woonwelzijn 
van haar huurders te vergroten. Hierbij 
hebben zij wel informatie nodig voor wat 
er zoal leeft bij de huurders. Vandaar dat zij 
druk bezig zijn om commissies te organise-
ren. Althans, de oproep naar bewoners is er. 
Deze oproep kwam nadat ik mij had aan-
gemeld voor de zonnepanelen die wij van 
Domesta gratis kunnen laten plaatsen. Ge-

weldig mooie geste, om zo de uitgave voor 
energie voor haar huurders te verlagen.
Daar wil ik wel iets voor terug doen, dacht 
ik en melde mij aan voor de bewoners-
raad. Best leuk eigenlijk om op deze ma-
nier meer en meer bij mijn woonomgeving 
betrokken te raken en mee te helpen het 
voor iedereen een beetje fi jner te maken.
Als lid van de bewonersraad heb ik het 
initiatief genomen huurders van Domesta 
in de Holtingerbrink te benaderen deel 

te nemen aan de commissie. Vanaf heden 
heeft de Holtingerbrink dus een commis-
sie. Het doel van deze commissie is col-
lectieve vragen naar Domesta in beeld te 
brengen en vooral ook de saamhorigheid 
in de brinken te vergroten. 
Voelt u zich aangesproken, heeft u idee-
en voor initiatieven of heeft u vragen? U 
kunt deze melden bij Ria Siermans.  E-mail; 
bcholtingerbrink@gmail.com of tel 06-
23336339 (het liefst email gebruiken).

NIEUW IN BARGERES: BEWONERSCOMMISSIE HOLTINGERBRINK



3

BARGERES MAAKT (KINDER)DROMEN WAAR! 2017

Vorige maand besteedden we aandacht 
aan WhatsApp BuurtPreventie (WABP). 
We vroegen ons af: werkt zo’n app? 
Draagt het bij aan de veiligheid van brink 
of buurtje? Houden deelnemers zich aan 
de afspraak om de app niet te gebruiken 
voor onderling contact? Op de oproep 
om uw ervaring met ons te delen, hebben 
we één reactie ontvangen. Peter Zwart uit 
de Druwerbrink liet weten beheerder te 
zijn van een WABP-groep in zijn brink. Zo 

nu en dan wordt de app gebruikt. Peter 
heeft al contact gehad met de gemeen-
te en de wijkvereniging over het plaat-
sen van borden over het gebruik van de 
WhatsApp-groep. Hij hoopt dat die in de 
toekomst gerealiseerd gaan worden zodat 
het ook voor de boefjes zichtbaar is dat 
deze groepen actief zijn (extra preventie). 
Op www.wabp.nl is de Druwerbrink de 
enige brink in Bargeres die hierop staat 
vermeld. Graag komt Peter in contact 

met andere beheerders van brinken, zodat 
er onderling ook berichten snel gedeeld 
kunnen gaan worden. Mail naar de redac-
tie als u met Peter in contact wilt komen 
(redactie@bargeres.com).

REACTIE OP ARTIKEL VORIGE MAAND ‘EEN WHATSAPP-GROEP IN UW BUURT’

Op zaterdag 15 juli jl. is met snuffelsta-
ges en veel feestelijkheden de twee-
de editie van het wijkproject Bargeres 
maakt (kinder)dromen waar! afgesloten.
Ongeveer 90 leerlingen van de groep 5 
van basisscholen De Barg, Kardinaal Alf-
rinkschool, De Brink en Het Palet vol-
genden het project dat bestaat uit een 
theatervoorstelling door Plots!, een les-
programma en een ouderavond waarop de 
kinderen hun droom presenteren aan hun 
ouder(s).
Op 15 juli deden ongeveer 65 kinderen 
mee aan snuffelstages, die verzorgd wer-
den door wijkbewoners, vrijwilligers en 
ondernemers uit de wijk en die iets te 
maken hadden met hun toekomstdroom.
Zo waren er workshops, verzorgd door de 
Dierenambulance en de politie maar ook 
architect Hendrik Klinkhamer, kunstenaar 
Albert (AlbArt), kok Ronald, paleontoloog 
Freek Rhebergen, wijkbewoner/drone ei-
genaar Sander en DJ Evander werkten 
enthousiast mee! Kinderen die er van dro-
men profvoetballer te worden werden een 
half uur getraind door Zoebie en ook mili-
tair Tim liet een aantal kinderen even fl ink 
zweten op een stormbaan. Doreen Wilkens 

ging samen met kinderen aan de slag om 
een moodboard te maken, terwijl Samant-
ha met twee groepjes zorgde voor een leu-
ke, gezonde traktatie voor alle deelnemers. 
Wendy van Plots! werkte ook mee aan deze 
dag en verzorgde een theaterworkshop. 
In basisschool Het Palet (dank aan Bert 
van der Leest dat we het gebouw mochten 
gebruiken!) werden verder de workshops 
Mees Kees, Wroemmm en Zuster! ver-
zorgd voor kinderen die leerkracht, auto-
coureur of verpleegkundige willen worden.
Buiten op het plein werden diverse proef-
jes gedaan o.l.v. Professor M en een eindje 
verderop verzorgde Dier! ook dit jaar weer 
prachtige workshops met hun honden 
en… een echte slang van wel twee meter! 
In De Kuil werd door Robin aan toekom-
stige automonteurs uitgelegd wat er zoal 
onder de motorkap van een auto zit en 
mochten andere op een tractor bij boer 
Aike (die ook nog eens een melkkoe mee 
had gebracht!) Voor de paardenliefheb-
sters was er een workshop paardenver-
zorging door Janneke.
Aan het eind van de ochtend gaf Tim Vrie-
sema wederom een fantastische Djembé 
workshop: dit jaar lekker buiten, in de zon. 

Op dat muzikale gebeuren kwamen heel 
veel wijkbewoners af en de sfeer was su-
per! Nadat de kinderen de traktatie én een 
sleutelhanger (met daarop: Maak je droom 
waar!) hadden gekregen sloot wethouder 
Jan Bos het project af met de onthulling 
van een bordje bij de Droomboom die op 
de afsluitdag in 2016 geplant werd door de 
onlangs overleden wethouder Bouke Durk 
Wilms.
Wij, Martin & Joyce van Samen-Binden wil-
len alle leerlingen, hun ouder(s), de leer-
krachten, de vele vrijwilligers die work-
shops verzorgden, Sedna, Marion van De 
Kinderstem (praktijk voor kindercoaching) 
en Marcel Ederveen (stand-by, steun en toe-
verlaat) bedanken voor hun enthousiasme. 
Ook bedanken wij M&GEZOND, De 
Kunstbeweging en wijkvereniging Bargeres 
voor hun ‘sponsoring’.
Wethouder Jan Bos: bedankt voor uw aan-
wezigheid en enthousiasme. We vinden het 
heel stoer van u dat u na afl oop ook nog 
even op de foto wilde met die indrukwek-
kende, twee meter lange slang!
Voor meer foto’s en informatie over de work-
shopleiders : zie onze site www.samen-bin-
den.nl/dromen
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DE WIJK, DE BRINKEN EN DE BEWONERS (9)
Sjaak van Hese, een ietwat recalcitrante man...

Door Loes Masseree, foto’s afkomstig van 
Facebook Leger des Heils Emmen

Als Sjaak van Hese bij het Brinkenhoes 
binnenkomt, herken ik hem meteen en 
dat terwijl ik hem nog maar één keer heel 
kort gezien heb. We gaan zitten in een ka-
mertje apart. Dit is het begin van een lang 
gesprek dat we hebben over zijn leven als 
heilsoldaat en offi cier van het Leger des 
Heils. Ik ga al meteen in de fout als ik zeg: 
‘Je komt waarschijnlijk uit een christelijk 
gezin.’ Sjaak heeft me net verteld dat hij 
in 1951 in Goes, Zeeland geboren is. Hij 
lacht: ‘Helemaal niet. Mijn moeder is Jood-
se en mijn vader Rooms-Katholiek en ik 
ging naar een openbare school. Ik had nog 
nooit een Bijbel van buiten of binnen ge-
zien. Vroeger speelde muzikanten van het 
Leger des Heils in het openbaar. Ik was 
een jaar of zeven toen ik samen met mijn 
zusjes werd uitgenodigd om naar de zon-
dagsschool te komen. Mijn ouders vonden 
het best als wij daar naar toe wilden. Zij 
vonden dat wij zelf mochten kiezen of en 
wat voor geloof we wilden. Ik was niet ge-
wend om voorgelezen te worden en vond 
de verhalen over Jezus en God heel inte-
ressant, plus het feit dat ik ergens bij hoor-
de. Sindsdien ben ik bij het Leger des Heils 

en heb ook nooit de behoefte gevoeld om 
weg te gaan. Als jong kind was ik tot mijn 
twaalfde jong soldaat en tot mijn achttien-
de corpscadet. Ik heb de LTS gevolgd en 
was een eigen schildersbedrijfje begonnen, 
terwijl ik in de avonduren studeerde voor 
het ondernemings- en vakbekwaamheids-
diploma. Op mijn twintigste kreeg ik het 
verlangen om heilsoldaat te worden. Ik 
wilde bewijzen dat ik doorzettingsvermo-
gen had en dat ik kon studeren. Dat had 
ik niet mee gekregen van huis, omdat er 
gewoon geen geld voor was. Ik wilde dus 
heilsoldaat worden, maar dat ging niet zon-
der slag of stoot. Ik kan nogal recalcitrant 
zijn, misschien komt dat wel door de gol-
ven die tegen de kust van Zeeland beuken, 
ik had moeite met sommige regels die het 
Leger des Heils hanteerde. Zoals het niet 
roken en drinken. Ik dacht: wie bepaalt nu 
voor mij wat goed of slecht is. Ik vind dat 
je een eigen verantwoordelijkheid hebt. 
Zo waren er nog een aantal zaken. En dan 
is er nog een ander element: als ik mijzelf 
geef dan is dat voor 100%. Dus als ik zou 
besluiten belijdenis te doen, hield dat dus 
in dat ik fulltime voor de organisatie zou 
gaan werken. Die vrijheid van denken, al leg 
je je neer bij de regelgeving, heb ik altijd 
hoog in het vaandel gehouden. Ik werd dus 
heilsoldaat en op mijn 25ste werd ik toege-
laten tot de offi ciersopleiding en moest ik 
mijn schildersbedrijf staken.’ Op mijn vraag 
wat hij daar leerde, zegt hij: ‘Je kunt het 
werk vergelijken met een predikant, alleen 
wij zijn geen theologen. We leerden daar 
vaardigheden ontwikkelen met betrekking 
tot het bezoeken van mensen. Het inzicht 
verkrijgen waar mensen mee bezig zijn, 
ons oriënteren op maatschappelijke nood, 
maar ook het pastorale aspect. Dat werk 
kan je bijna vergelijken met iemand die 
maatschappelijk werker is.  Maar wij zijn 
te weinig geschoold als maatschappelijk 
werker en te weinig in vergelijking met 
een predikant. Wij zijn mensen die meer 

met handen en voeten werken, dan met 
verstand.’
Ik vraag hem over de moeilijke situaties 
in zijn loopbaan. ‘Ik vind dat de situaties 
waarin je geconfronteerd wordt met ver-
lies,’ zegt hij. ‘Maar het ergste is het als een 
kind overlijdt. Volgens mij kan je niet be-
grijpen wat dat is, als je dat zelf niet hebt 
meegemaakt. Ik kan me herinneren, ik was 
een half jaar offi cier, dat ik de uitvaart van 
een twaalfjarige jongen moest verzorgen. 
Dat blijft je je hele leven bij. Bij een uit-
vaart ben je bezig met de voorbereidingen 
en een stukje zielzorg voor de mensen en 
je probeert te helpen met het verwerken 
van het verlies. Het is een heel proces 
waar je met de mensen mee de diepte in 
gaat. Dat is intensief, maar ook boeiend en 
mooi. Je voelt je ontzettend klein als je dit 
soort dingen mag doen. Ook het helpen 
van mensen die helemaal niets hebben.  
Die geen geld hebben om spullen te ko-
pen en zich niet meer in eigen onderhoud 
kunnen voorzien. Bij het Leger des Heils 
hebben we Schuldhulp, een voortraject om 
mensen te helpen vóór ze überhaupt met 
de schuldsanering in aanraking komen. Zo 
helpen we mensen met kleding, spullen, en 
de uitgifte van de voedselbank. Er is een 
open spreekuur waar mensen, ongeacht 
wie of wat ze zijn, gebruik van kunnen ma-
ken. Het mooiste voor mij is, dat iemand 
van niets tot iets kan komen. Vroeger werd 
er gezegd dat als je voor een dubbeltje ge-
boren wordt, je nooit een kwartje wordt. 
Daar geloof ik niet in. Dit was voor mij de 
drijfveer, ook met het evangelie van Jezus, 
als ik die twee dingen kan combineren om 
mensen op een hoger plan te krijgen, zijn 
dat voor mij de krenten in de pap.  
Sjaak van Hese (woonachtig in de Brun-
tingerbrink) een tikje recalcitrant, oprecht, 
open, in dienst van de mensheid, iemand 
die van zijn hobby zijn werk gemaakt heeft, 
gaat samen met zijn vrouw Marja, hun kin-
deren en een kleinkind op komst, genieten 
van zijn pensioen.



Door juf Margo

Op woensdag 12 juli was het een drukte in 
groep 3/4 van de Kardinaal Alfrink school, 
het was eindelijk zover. We gingen op visi-
te bij de Thriantaschool (school voor zeer 

moeilijk lerende kinderen) om de musical 
van “Pluk van de Pettefl et” op te voeren. 
De musical zat vol grappige, herkenbare 
gebeurtenissen en met doe-liedjes. Tijdens 
de musical deden de kinderen van de Thri-
antaschool het lied “Hoofd schouders knie 

en teen” mee!! Het was super gezellig en 
na het musicalspel leerden de kinderen el-
kaar beter kennen door samen te spelen in 
de groepen van de Thriantaschool. 
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INTERNATIONALE VOLKSDANSVERENIGING EURYCHOROS START IN SEPTEMBER NIEUW DANSSEIZOEN

GOSPELKOOR SHARE

SAMEN ZIJN WE SCHOOL, SAMEN GENIETEN WE 

De volksdansvereniging Eurychoros 
hoort bij de Bargeres. Al 35 jaar dansen 
we in het Brinkenhoes. Een ideale plek! 
Midden in de wijk, een prima danszaal 
en altijd een gezellige en gastvrije sfeer. 
Het dansrepertoire van Eurychoros is in-
ternationale volksdans met dansen uit de 
hele wereld. Van West-Europa, de Balkan 
en Rusland tot het Midden-Oosten en 
zelfs India. Op de muziek gaat bewegen 
haast vanzelf. Je danst voor je plezier, puur 
voor de ontspanning en de conditie en niet 
om op te treden. Pittige en vlotte dansen 
worden afgewisseld met rustige dansen. 

Voor wie? 
Iedereen is welkom, van jong tot oud en 
van beginner tot gevorderde. Je hebt geen 
partner nodig om mee te kunnen dansen. 
Eurychoros heeft professionele danslei-
ding: zij zorgt ervoor dat ook als je nieuw 
bent, snel in de groep mee kunt doen. We 
zijn met een 30-tal mannen en vrouwen 
uit Emmen en wijde omgeving, vormen 
samen een vereniging, organiseren ook 
andere activiteiten zoals een wandeling, 
fi etstocht of een bloemschik-avond en 
jaarlijks een groot bal samen met andere 
verenigingen.

Wanneer?
We dansen iedere maandagavond be-
halve in de vakanties, van 20.00 tot 
22.15 uur. Een hele avond lang, na-
tuurlijk met een pauze ertussen in.

Drie gratis introductielessen!
Als je eens wilt uitproberen of dansen bij 
Eurychoros iets voor je is, dan kan dat. We 
hebben drie gratis kennismakingslessen 
op 11, 18 en 25 september. Zie ook onze 
website: www.eurychoros.nl

Over het project
Share zoekt zangers (m/v) en musici voor 
de thema-uitvoering ‘Enter into His Gates’, 
najaar 2017. Vind je het leuk om te zingen 
of te musiceren en wil je je tijdelijk verbin-
den aan Gospelkoor Share? Welkom!
Wat kun je verwachten: muziekboek, mu-
zikale leiding van Eveline Bloemendaal, 2of 
3 uitvoeringen. Je gaat iets bijzonders mee-
maken!
Wat verwachten we van jou: een enhou-
siaste inzet en aanwezigheid tijdens 12x 
dinsdagavond en 1 zaterdag. Een fi nanciële 

bijdrage per thema uitvoering. We bouwen 
samen aan inhoud en technische afwerking.
Aanmelden kan via gospelkoorshare@
gmail.com.
We begroeten u graag op onze eerste re-
petitiedag op 5 september 2017 om 19:45 
uur in ‘De Bron’, Hesselterbrink 2 in Em-
men. De repetities beginnen om 19:45 uur 
met koffi e/thee en we repeteren van 20:15 
- 21:45 uur. 

Over Share
Gospelkoor Share is een interkerkelijk 

gospelkoor uit Emmen. Wij organiseren 
twee keer per jaar een project. Iedereen 
kan lid worden van ons koor of zich in-
schrijven om deel te nemen aan een be-
paald project. De projecten zijn per mu-
zieksoort en uitwerking uiteenlopend van 
a capella tot orkest, van black gospel tot 
klassiek, maar wel alles in het licht van 
geloof. Elk project is hierdoor uitda-
gend en nieuw. Bij elk project kan de 
band uitgebreid worden. De band oe-
fent deels zelfstandig, deels gezamenlijk 
met het koor

NIEUW IN BARGERES: PRAATCAFÉ

‘Heeft u moeite met de Nederlandse taal?
Kom gezellig met elkaar praten in het 
Praatcafé. Vanaf 4 september kunt u elke 
maandag terecht in Holtingerhof van 

13:00 tot 14:30 uur.  Koffi e / thee kost 
50 eurocent, verder zijn er geen kosten.’

Voor ons nieuwe seizoensproject zijn wij op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen!



ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER
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  

Eén loket, één gezicht
Het Infopunt is gevestigd in Holtinger-
hof en open op maandag, woensdag en 
vrijdag op van 10.00-14.00 uur. Greetje 
Lahuis staat nu voor alle openingsdagen 
voor u klaar, want we hebben onlangs 
afscheid genomen van Anna Zijlstra. Zij 
beheerde vanaf begin dit jaar op vrijdag 
het loket en heeft vanwege drukke werk-
zaamheden haar taak moeten beëindigen. 
U treft Greetje aan de grote tafel in de hal 
van Holtingerhof, waar ze u graag ontvangt 
voor uw vraag of een praatje.

Infopunt de boer op
Op 7 oktober vindt het Grote Voor Elkaar 
Festival plaats in Emmen Centrum. Een fes-
tival met twee activiteiten: dat is de Open 
Dag van het gemeentehuis en daarbuiten 
een Bewonersfestival met allemaal bewo-
ners in actie die graag vertellen over hun 
initiatief. Ook Infopunt Bargeres is daar 
aanwezig.

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 
passende welkomstattentie! Deze actie 
wordt momenteel nog verder uitgewerkt 
in samenwerking met de gebiedscoördina-
tor en Sedna, maar kunt nu al uw nieuwe 
buur doorgeven.

Vraag en aanbod van hulp 
Het Infopunt wil heel graag de wijk ten 
dienste staan als het gaat om hulpvra-
gen.  Heeft u behoefte aan contact, bent 
u tijdelijk uit de running en is het doen 
van boodschappen lastig? Bel of mail het 
Infopunt of kom langs. Of bent u iemand 
die zich graag inzet voor uw wijk en heeft 
u wel eens een uurtje over om iets te 
doen voor uw medewijkbewoners? Meld 
u zich dan aan bij het Infopunt. Graag tot 
ziens!   
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NIEUWS VAN INFOPUNT BARGERES   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Marlies Zeeman

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
vr 1-9 19.00-20.30 Goochelaar  Niels “Magic in a Fun Way” 5,- de Brink Info: holtingerhof

ma 4-9 13.00-14.30 Praatcafé gratis receptie Hh Koffi e / thee kost € 0,50
wo 6-9 13.30-15.30 Het Modinetje 2,- Brinkenhoes Neem u eigen stof mee

do 7-9 19.00-22.00 Exotische dansavond (o.a. Salsa en meer) Brinkenhoes Aanmelden via 
ac@brinkenhoes.nl 
of 0591 855280 / 610201

za 9-9 10.00-16.00 Opendag NatuurlijkBewust, borgerbrink 100 Borgerbrink 100

do 14-9 14.00-16.00 Bingo 5,- De Brink info: Holtingerhof

vr 22-9 15.00-16.30 Meezing middag “Duo Anneke en Peter 1,50 De Brink info: Holtingerhof

za 23-9 14.30-16.30 Optreden van het koor “t’Spoor biester “ 5,- De Brink info: Holtingerhof

zo 24-9 10.00-11.30 Piano Duo “Dimitrovboelee” 5,- De Brink info: Holtingerhof

ma 25-9 19.30 Bingo 5,- De Brink

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, biljar-

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

Meer informatie over de activiteiten van de 
Holtingerhof kunt u krijgen via de receptie 
of terugvinden in het huisblad van de Hol-
tingerhof, ‘de Hofl everancier’.
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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

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

Infopunt
Bargeres

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


