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De vakantieperiode loopt zo stil aan 
ten einde en het nieuwe seizoen 
staat voor de deur. 

We beginnen dan ook weer met goede zin 
aan nieuwe edities van Wijknieuws.

Allereerst een rectifi catie: in het Wij-
knieuws van juni stond in het artikel Van 
de Huurdersfederatie dat, ‘de verhuurder 
verplicht is elk jaar een huurverhoging 
door te voeren.’ Dit is onjuist: het staat ze 
vrij, dit wel of niet te doen.

Deze maand maken we kennis met de be-
wonerscommissie van de Holtingerbrink 
waarover Marlies Zeeman vertelt (kennen 
we haar nog? :) ) en nodigt de volksdans-
vereniging ons uit de voeten van de vloer 
te doen.

Voetbalvereniging Bargeres komt met een 
mooi verhaal en VanHuus meldt hun laat-
ste nieuwtjes.

Onze wijkverslaggeerster Loes had inter-
views met 2 kinderen uit de wijk en was 
aanwezig bij een van de klassieke concer-

ten die Holtingerhof maandelijks organi-
seert.

En dan zijn er de maandelijks terugkeren-
de berichtgevingen van onder andere: De 
Zonnebloem, de Huurdersfederatie en 
Holtingerhof.

We wensen u veel leesplezier en een mooi 
najaar toe.

Met vriendelijke groet,
Natasja van Dijk

Sinds ongeveer een jaar heeft de Holtin-
gerbrink een Bewonerscommissie die 
probeert verbinding te leggen tussen de 
bewoners in deze brink. Er zijn inmiddels 
een paar bijeenkomsten geweest, zoals een 
nieuwjaarsborrel begin dit jaar.

Met Burendag op 22 september in het 
verschiet, heeft de Bewonerscommissie 
onlangs geïnventariseerd wat de wensen 
van de bewoners zijn om hier in de eigen 
brink invulling aan te geven.

Met de uitkomst gaan de vrijwilligers van 
de Bewonerscommissie aan de slag om de 
eerste Burendag Holtingerbrink te organi-
seren. Ook is er overleg met Holtingerhof 
over hún programma van Burendag, zodat 
we bij elkaar aan kunnen haken.

Holtingerbrink-bewoners, noteer 22 sep-
tember dus alvast in je agenda! Tijden en 
locatie worden later bekend gemaakt. En 
langs deze weg ook nog een oproep aan 
mede-brinkbewoners: mocht je mee willen 

helpen met klaarzetten et cetera, laat het 
ons dan weten! Mail dan naar bcholtinger-
brink@gmail.com

Namens Bewonerscommissie Holtinger-
brink,
Jenny Kars
Ria Siermans
Audrey Westra
Marlies Zeeman
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BURENDAG OP 22 SEPTEMBER IN HOLTINGERBRINK 

 Deze keer niet veel nieuws. 
We genieten allemaal nog van de va-
kantie.
De actie van de Rabo club campagne heeft 
onze afdeling ruim 460 euro opgeleverd. 
Alle stemmers hartelijk dank.
 Denkt u ook nog even aan onze 
statiegeld actie bij de Boni? Zodra onze 
affi che er weer hangt kunt u de statiegeld 

bonnetjes weer in de bus kwijt.
 Informatie over de Zonne-
bloem en/of aanmelding als vrijwilliger 
kan bij Melanie van Dijk, tel.nr. 0591-
763814, Jan Remmerswaal, tel. 0591-
630106 of Geb Bril, tel. 0591-632106. 
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel 
Bargermeer.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
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Suz is op scouting gekomen omdat 
haar vader vroeger ook op scouting 
was en hij heeft daar veel over ver-
teld. Ze was zeven toen ze op scou-
ting kwam en nu is ze elf jaar. Tot en 
met elf jaar ben je een welp en als 
Suz in oktober jarig is, wordt ze een 
scout. 

Ik vraag haar wat ze leert bij scouting. 
‘Vooral knopen leggen,’ zegt Suz. Ze leert 
knopen leggen in touwen. Knopen die bij-
voorbeeld palen aan elkaar kunnen bin-
den. ‘In het begin,’ zegt Suz, ‘kon ik nog 
niet knopen. Dat heb ik eerst moeten le-
ren met twee palen. Je kan heel veel ma-
ken met touw. Vlotten en bruggen en we 
hebben een keertje met palen die al in 
de grond stonden, een vierkant huisje ge-
maakt. Eerst hebben we nog andere palen 
er aan vast geknoopt en ook bovenop, zo-
dat je een hutje kreeg waar je in kon zitten. 
We hebben ook met een groepje een vlot 
gebouwd en toen het water op gegaan en 
we hielden een wedstrijd.’ 
‘En,’ vraag ik, ‘hebben jullie gewonnen?’ 
‘Ja,’ zegt Suz blij. ‘We gaan elk jaar ook 

op kamp. We hebben een winterkamp en 
dan slapen we in het clubgebouw. Ook is 
er een Noordelijk Pinksterkamp, dat is 
een heel groot kamp van de Noordelijke 
scouting. We krijgen dan een verhaal dat 
verteld wordt in een toneelstukje. Je zit 
dan verdeelt in sub-kampen, dan doen we 
spelletjes. Het laatste Pinksterkamp was 
met een heksenklok, daar gebeurden hele 
rare dingen en wij moesten van alles en 
nog wat oplossen. Dan is er nog het zo-
merkamp, in de eerste week van de zo-
mervakantie gaan we met alle welpen naar 
een kampeerterrein ergens in Ommen.’  
En Suz schrijft. Af en toe schrijft ze stukjes 
voor het Scouting Magazine en dat vind ze 
heel erg leuk. 
Maar dat is niet alles wat Suz doet. Ze 
turnt al vier jaar, twee keer in de week bij 
GTV Emmen in Emmermeer en doet ook 
mee aan wedstrijden waar ze heel hard 
voor moet oefenen. ‘Ik heb toestelfi nales 
gedaan en dan kan je per onderdeel een 
score krijgen,’ zegt ze.  Suz heeft daarbij 
een bronzen medaille gewonnen en dat is 
een hele prestatie, want alle turners uit de 
provincie Drenthe deden mee. Ooit hoopt 

ze aan de Olympische Spelen mee te doen. 
We nemen afscheid en ik ben benieuwd 
wat Suz in de toekomst gaat doen. Gaat ze 
naar Olympische Spelen, wordt ze leidster 
bij scouting of wordt ze schrijfster? Of gaat 
ze het gewoon allemaal doen, zoals nu?

Begin 1900 was de gemiddelde con-
ditie van de in het leger dienende 
jongens uit de lagere klasse slecht. 
Vaak waren ze ondervoed en mager 
waardoor ze met een slechte condi-
tie de strijd in moesten. Om ze fysiek 
sterker te maken, werden sportda-
gen georganiseerd. De Arnhemse 
luitenant C.D. Viehoff kwam met het 
idee, om daar in vier dagen lopend 
naartoe te gaan. Tot op heden wordt 
de Vierdaagse elk jaar weer gelopen. 
Meike Migo is twaalf jaar en heeft 
dit jaar ook de vierdaagse gelopen. 
Wat een prestatie. Het was vreselijk 
warm en elke dag, vier dagen lang 
heeft ze met haar ouders, zus, broer 
en haar oma de veertig kilometer 
gelopen.

Het was de eerste keer dat ze mee deed. 
In het jaar dat je twaalf wordt, hoef je maar 
dertig kilometer te lopen, maar Meike liep 
gewoon de veertig kilometer. Ze startten 
om half zeven ’s ochtends en om even 
voor vijf uur waren ze binnen. ‘Dit doen 
we expres, omdat we willen genieten van 
de Vierdaagse, dus maken we lange stops,’ 
valt Meikes vader in. Ik vraag Meike hoe ze 

zich voelde terwijl ze daar liep. ‘Ik had het 
heel erg warm, maar ik vond het wel ge-
zellig,’ zegt ze, ‘omdat er veel mensen langs 
de weg stonden, maar soms was het ook 
erg saai, want dan stond er niemand. Som-
mige mensen zingen, maar ik heb dat niet 
gedaan.’ Ze heeft geoefend met haar oma. 
Meestal trainen ze in het weekend. ‘In het 
begin liepen we twintig kilometer, maar la-
ter veertig,’ zegt Meike. Haar vader zegt: ‘Je 
hebt ook de Drentse Vierdaagse gelopen.’  
Meike heeft heel stoer gelopen, maar op 
mijn vraag of ze volgend jaar 
weer mee doet, zegt ze: ‘Ik 
denk het niet, het was wel 
heel erg zwaar. ‘ Haar vader 
lacht: ‘Net als haar moeder, 
die wilde na het eerste jaar 
ook niet meer meedoen, 
maar liep nu al voor de der-
tiende keer!’ 
Of ze nog op andere sporten 
zit, vraag ik haar.  Ze schudt 
haar hoofd, maar ze zit wel op 
Inside Out Kids, een binnen-
trainings locatie voor survi-
valliefhebbers en deelnemers 
aan obstakelruns. Ze traint 
iedere maandag de specifi eke 

technieken die nodig zijn voor het klim-
men en er zijn hindernisonderdelen. 
Wat Meike later wil worden,  weet ze wel. 
Ze wil graag actrice worden en zit nu op 
de RTL Talent Academy bij Popping en dat 
vindt ze heel erg leuk. Ze heeft auditie ge-
daan voor de topclub in Assen en auditie 
gedaan voor Scrooge en daarin heeft ze 
twee rollen.  Scrooge wordt met Kerst 
in het Rensenpark opgevoerd.  Ik ben be-
nieuwd, want ik wil Meike wil eens zien 
op toneel!

Door Loes Masseree

Door Loes Masseree 

WAT ZAL DE TOEKOMST VOOR SUZ GEERDINK BRENGEN?

MEIKE MIGO LIEP DE VIERDAAGSE!
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Afgelopen 6/7 en 8 juli was het weer 
zover. Het jaarlijks terugkerende 
voetbalkamp van VV Bargeres, voor 
alle jeugdleden. Het was een prach-
tig kampweekend, het weer was echt 
super, net zoals de sfeer, iedereen 
had er erg veel zin in. Er waren veel 
kinderen, en dit jaar was er een re-
cord aan jongens en meiden te ver-
welkomen op het sportterrein.

De tenten waren weer opgebouwd, vele 
liters ranja stonden er klaar en aan eten en 
lekkere dingen was geen gebrek.
Het weekend begon voor de oudste jeugd 
met een voetbaltoernooi. Daarna was 
het tijd voor de legendarische spook-
tocht, die dit jaar spannender was dan 
ooit, waarbij de voltallige selectie in het 
bos lag om de jongelui de stuipen op het 
lijf te jagen. Diep in de nacht was er nog 
tijd om bij te praten en te feesten bij het 
kampvuur, van slapen is weinig gekomen, 

dus het voetgolf toernooi op de zater-
dagochtend werd in alle rust afgewerkt.

Daarna was de jongste jeugd aan de beurt. 
Ondanks de warmte was iedereen erg fa-
natiek met het voetbaltoernooi. Ook de 
stormbaan werd goed gebruikt. Gelukkig 
waren er veel drinkpauzes. Met het spel-
letjes circuit was het wat koeler, waarna 
iedereen lekker de tent in kon. Op zondag 
ochtend stonden de volgende activiteiten 
al weer klaar, waaronder het strijden om 
de penaltybokaal.

Zondagmiddag (na een zeer spannende 
penaltyfi nale) en na ruim 250 liter ranja, 
ging iedereen weer moe, maar voldaan 
naar huis, maar niet voordat iedereen een 
leuk attentie mee had gekregen.

Wij kijken weer terug op een prachtig 
weekend met onze fantastische jeugdle-
den. Wij willen dan ook de wijkvereniging 
en alle sponsoren en de vrijwilligers heel 
erg bedanken, door jullie hebben alle kin-
deren een prachtig weekend gehad. 
Organisatie Jeugdkamp VV Bargeres

Drie gratis kennismakingslessen.  In-
ternationale volksdansvereniging Eu-
rychoros start in september nieuw 
dansseizoen.

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: Aukje Oosterkamp zorgt ervoor dat 
ook als je nieuw bent snel in de groep mee 
kunt doen.

We zijn met een 30-tal mannen en vrou-
wen uit Emmen en wijde omgeving, vor-
men samen een vereniging. We organiseren 
ook andere activiteiten zoals een wande-

ling, fi etstocht of een bloemschik-avond en 
jaarlijks een groot bal samen met andere 
verenigingen.

Wanneer?
We dansen iedere maandagavond behalve 
in de vakanties, van 20.00 tot 22.15 uur. 
Een hele avond lang, natuurlijk 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 
10, 17 en 24 september 2018, van 19 tot 
19.45 uur.  Zie ook onze website: www.
eurychoros.nl

Na bijna een jaar praten, brainstor-
men en onderzoeken wordt het 
steeds serieuzer. VanHuus, de elek-
trische shuttles bedoeld om oudere, 
minder mobiele, wijkbewoners in 
Emmen-Zuid uit hun isolement te 
halen, komt steeds dichterbij. 

U heeft de shuttles al kunnen zien rond-
rijden in het laatste weekend van februari 
en tijdens Emmen goes eco in het centrum. 
Nu komen we in de fase dat we op zoek 
moeten gaan naar de fi nanciële middelen. 
Want hoewel we veel enthousiasme heb-

ben mogen ontvangen, belangrijk wordt 
of er voldoende gebruik van gaat worden 
gemaakt. Er moet een goede balans komen 
tussen het gebruik van de shuttles en het 
aanbod met alle vrijwilligers die nodig zijn 
om de shuttles te laten rijden. Of anders 
gezegd: ‘het moet wel uit kunnen’.

Op 3 augustus zijn de Tuk Tuks begonnen 
met rijden tussen de Warenmarkt en het 
Fletcher Hotel, als extra service van de Wa-
renmarkt. Wij kijken er naar uit ook met 
VanHuus van start te gaan. De komende 
maanden gaan wij op zoek naar de fi nan-

ciële middelen om dit allemaal mogelijk te 
maken in ons Emmen-Zuid, met als horizon 
november dit jaar. Hopelijk kunnen we dan 
de voorbereidingen in gang zetten om ko-
mend voorjaar te kunnen starten.

We houden u op de hoogte.
Wie wij zijn? Vier inwoners van Em-
men-Zuid die ouderen uit hun isolement 
willen halen. 

Lia Kaptein, Anka Scheerhoorn, Marten Kooi, 
Marcel Ederveen
m.ederveen1@kpnplanet.nl

HET WAS WEER EEN FANTASTISCH VOETBALKAMP! 

INTERNATIONALE VOLKSDANSVERENIGING EURYCHOROS 

VANHUUS EN DE E-SHUTTLES: HET WORDT SERIEUS
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Burendag 22 september van 10:00 tot 
17:00 met Heel Bargeres Bakt en een op-
treden van Ronnie Tober

Zaterdag 22 september vindt de Burendag 
weer plaats en wij verwelkomen jullie graag 
als gast.

De dag bestaat uit allerlei evenementen, 
zoals bakdemonstraties met proeverij, kin-
deren schminken en met als afsluiting om 
15:00 een optreden van Ronnie Tober in 
Holtingerhof.  Tevens willen we een bak-
wedstrijd organiseren: Heel Bargeres bakt! 
We vinden het leuk om de bakcreaties van 
de wijkbewoners, bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers en familie van Holtingerhof te 
laten beoordelen door een deskundige jury 
en wie weet wordt de 1e prijs in het assor-
timent van de bakker van Holtingerhof op-
genomen. De bedoeling is dat je thuis iets 
gaat bakken en deze 22 september 2018 
laat beoordelen in Holtingerhof.
Er zijn ook prijzen te winnen:
1e prijs: 2 bonnen voor een high tea bij Het 
Kasteel van Coevorden, 2e prijs: een pakket 
met bakspullen, 3e prijs: een kookboek

Programma Burendag:
10:00: Opening, 
10:00 tot 11:00: kunnen de bakcreaties inge-
leverd worden bij  de Brink in Holtingerhof
11:00 tot 12:00: de jury gaat in beraad
12:00: bekendmaking winnaars bakwed-
strijd
12:15: snackmaaltijd
15:00: Optreden Ronnie Tober

u kunt de gehele dag gratis gebruik maken 
van de catering en het optreden van Ron-
nie Tober.  Bij de hoofdingang zal een vrije 
gift pot komen te staan. De giften worden 
weer besteed aan Gouden Wensen tijdens 
de Nationale Ouderendag 5 oktober 2018. 
Wilt u meedoen met deze bakwedstrijd 
dan kunt u zich aanmelden bij de receptie 
van Holtingerhof: Annelies Looijen: a.looij-
en@treant.nl of bellen naar: 06 47 05 14 
18. Wij hopen dat er vele mooie en vooral 
lekkere bakcreaties aangeboden worden en 
dat het een gezellige Burendag wordt!

Grande Opening Gouden Dagen lo-
catie
Dinsdag 18 september om 10:30 uur vindt 
er in Holtingerhof de Grande opening 
plaats van de Gouden Dagen locatie.

Wat houdt Gouden Dagen voor u in:
Stichting Gouden Dagen is het goede doel 
voor ouderen. Onze missie is het bestrij-
den van eenzaamheid. Wij zetten daarbij in 

op het bereiken van ouderen die niemand 
weet te bereiken, in het bijzonder de groei-
ende groep zelfstandig wonende ouderen 
(92 procent). Onder hen, vooral onder 
de 80-plussers, groeit de eenzaamheid het 
snelst.

In het bereiken van ons doel werken wij 
nauw samen met bestaande netwerken 
met het grootste bereik onder ouderen 
namelijk zorginstellingen, buurthuizen en 
gemeenten.

Locatie Holtingerhof  behoort dus tot een 
Gouden Dagen locatie en organiseert be-
paalde evenementen met een thema zoals:
Gouden Koffi emomente, Gouden Wensen
Gouden Maaltijden, Gouden Cultuur, Gou-
den Natuur

Hierbij bent u van harte uitgenodigd om de 
opening bij te wonen op dinsdag 18 sep-
tember om 10:30!

Optreden Elsa Jean McTaggart op woens-
dag 26 september, Elsa Jean McTaggart pre-
senteert haar nieuwe show “Lassie Will You 
Go”. Boordevol bekende Schotse gezongen 
en instrumentale nummers en Elsa’s eigen 
muziek en anekdotes.

Elsa wordt begeleid door Mr Lister, op de 
piano en accordeon. Samen trekken ze re-
gelmatig door heel Europa en doen ze ook 
Duitsland en Scandinavië aan. Nu voor het 
eerst in Nederland. Mis het niet en kom 
naar hun optreden om van de Schotse sfeer 
te genieten die dit duo moeiteloos creëert.
Multi-instrumentalist Elsa Jean McTaggart 
zingt, speelt gitaar, viool, Ierse fl uit en trek-
zak, en heeft verschillende prijzen in de 
wacht gesleept. Het duo brengt een mix 
van jigs, legendarische folk en eigen succes-
nummers ten gehore. Denk aan ‘The Devil 
went down to Georgia’, ‘Orange Blossom 
Special’ en vele anderen.

Elsa Jean McTaggart is een Schotse Super-
vrouw, een echte allrounder in de akoesti-
sche sfeer. Met haar warme stem en kundi-
ge mix van traditionele folk en jazz en haar 
amusante manier van presentatie neemt zij 
haar publiek mee op een passionele reis 
naar alle genres.” (ThreeWeeks Edinburgh 
Fringe)

Klassieke huiskamerconcerten
Elke laatste zondagmorgen van de maand 
van 10:15 tot 11:45 vindt er in de Kapel 
grenzend aan locatie Holtingerhof een klas-
siek huiskamerconcert plaats. Een concert 
wordt meestal verzorgd door jonge con-

servatorium geschoolde musici. De kerk-
zaal van de Holtingerhof is een prachtige 
ambiance met een goede akoestiek. Elke 
maand staat in het wijknieuws vermeldt 
welke musici of muzikant voor u gaat op-
treden. Deelname aan een klassiek huiska-
merconcert is € 5,00 en in de pauze krijgt u 
een kop koffi e/thee met iets lekkers aange-
boden. U kunt zich opgeven bij de receptie 
van Holtingerhof ( van maandag t/m vrijdag 
van 08:30 tot 12:30) en u bent van harte 
welkom! 

Zondag 30 september van 10:15 tot 11:45 
treedt Trio ‘Pas de Trois’ op met een rustig, 
romantisch programma en verschillende 
saxofoons en een basklarinet.

Senioren in beweging
U wilt graag meer of beter bewegen, maar 
de stap naar een sportschool is best wel 
groot, omdat u misschien gehinderd wordt 
door enkele ongemakken in uw dagelijks 
leven. Wij van Treant Zorggroep zijn gespe-
cialiseerd in de ouder wordende mens met 
de eventuele bijbehorende beperkingen en 
bieden u de mogelijkheid aan om 1 keer per 
week te komen bewegen onder speciale 
begeleiding. Of u nu wel of geen beperking 
ondervindt in het dagelijks leven, u bent bij 
ons van harte welkom!

Voorkomen is beter dan genezen!
De gym vindt elke maandagmorgen van 
10:00 tot 11:00 plaats in locatie Holtinger-
hof in de multifunctionele ruimte op de 3e 
verdieping en kost € 1,50 per keer. 

U kunt zich aanmelden via onderstaande 
gegevens:
Receptie Holtingerhof (van maandag t/m 
vrijdag van 08:30 tot 12:30)
Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen.

Vrijwilligers
Hebt u nog tijd over en zou u graag iets 
voor de medemens willen betekenen, dan 
zijn wij op zoek naar u!
Locatie Holtingerhof heeft nog een aantal 
vacatures zoals: medewerker groenvoor-
ziening, ophalen oud papier, Koken in een 
huiskamer of eetkamer Bargeres, Wandelen 
met een bewoner, Gastdame voor koffi e/
thee schenken

Hebt u belangstelling dan kunt u mailen 
naar de vrijwilligerscoördinator van Hol-
tingerhof: a.looijen@treant.nl of bellen: 
0647051418.

NIEUWS VANUIT WOONWIJKCENTRUM HOLTINGERHOF
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Huurders zijn een groot deel van hun 
inkomen kwijt aan woonlasten. Dit 
zijn kosten als huur, energie en lo-
kale belastingen. Ook blijft de huur-
prijs maar stijgen. Des te meer een 
reden voor u om zuinig aan te doen. 
Maar hoe kan dat op de beste ma-
nier? Hierbij wat tips om het wonen 
zo goedkoop mogelijk te maken. 

Bespaar op energie 
Een hoge kostenpost is vaak de energiere-
kening. Probeer deze dus zo laag mogelijk 
te houden. Dit kan door korter te dou-
chen en de verwarming een graad lager te 
zetten. Ook kunt u advies krijgen van onze 
Energiecoaches. Zij geven workshops over 
hoe u lagere woonlasten kan krijgen door 

duurzamer te leven. Heeft u interesse? 
Neem contact met ons op door te bellen 
naar: 0591-622226 

Leen materialen zoals tuingereed-
schap 
Waarom zou u alles moeten kopen, als u 
het ook kan lenen? Hier zijn diverse mo-
gelijkheden voor. Als u deze zomer in de 
tuin gaat werken dan kan u gratis bij Lefi er 
tuingereedschap lenen. Dit kan bij diverse 
uitgiftepunten verspreid over Emmen. Die 
dichtstbijzijnde zijn voor u zijn: Bewoners-
bedrijf Eigen Houtje in Emmerhout of aan 
de Tammingecamp 74A in Angelslo. Verder 
is het ook mogelijk om bij een bouwmarkt 
materialen te huren. Van grote apparaten 
tot klein gereedschap. 

Vraag ontheffi ng aan op lokale belas-
tingen
Heeft u een laag inkomen? Dan is het mo-
gelijk om kwijtschelding te krijgen op de 
gemeentelijke belastingen. Zoals de onroe-
rende zaakbelastingen, rioolheffi ng en de 
afvalstoffenheffi ng. U kunt hiervoor een 
aanvraag doen bij de gemeente Emmen 
via het Belastingloket. Op de website van 
de gemeente kunt u lezen wat u hiervoor 
moet doen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
contact op met de Huurdersfederatie 
Zuidoost Drenthe: 
info@huurdersfederatie.nl  0591-622226 
Let op: Ons kantoor is tot 3 september 
gesloten! 

Elke maand bieden we wijkbe-
woners de gelegenheid om in 
Wijknieuws hun creativiteit te 
tonen. Stuur uw inzendingen – 
foto’s van zelf gemaakte kunst, 
gedichten, korte verhalen etc. – 
naar redactie@bargeres.com
Deze maand een gedicht van 
Natasja van Dijk

HOE WOON IK ZO GOEDKOOP MOGELIJK?

CREATIEF BARGERES

Het is de laatste zondag van de 
maand en ik zit ietwat onwennig in de 
aula van de Holtingerhof. Ik woon een 
concert bij van Pas de Trois. 

Drie jonge vrouwen die het conservato-
rium afgerond hebben, spelen hier straks 
voor bewoners van de Holtingerhof én 
voor bewoners van de Bargeres. Sietske 
Trinks, saxofoon, Elvire Boelee, piano en 
Monique Gruppen, klarinet. Monique valt 
in voor Daphne Schrama die verhinderd is.
Het voelt allemaal een beetje rommelig 

aan als de laatste bewoners door hun ver-
zorgers worden binnengebracht. Het Trio 
stemt ondertussen hun instrumenten, die 
koud zijn en opgewarmd moeten worden. 
Dan zetten de eerste tonen van Bruch, 
op.83 in. 

Op slag is het geroezemoes en geschui-
fel voorbij. Iedereen luistert ademloos 
naar de muziek, dat mede, door de 
fantastische akoestiek van het zaaltje, 
prachtig klinkt. We worden verrast met 
Kozeluch, Chopin en Pachelbel. In de pauze 

is er koffi e en cake waarna het Trio Met 
Piazolla, Gershwin, Iturralde en Wiedoeft 
de ochtend afsluit. 

Wat ik niet wist en ik denk vele bewoners 
van de Bargeres niet, is dat elke laatste 
zondag van de maand muziek aangebo-
den wordt door de Holtingerhof. Voor 
wie van muziek houdt, raad ik aan de 
agenda van het Wijknieuws Bargeres, in de 
gaten te houden. Voor € 5,00 zit u op de 
eerste rang en U zult er geen spijt van krij-
gen.

Door Loes Masseree
TRIO PAS DE TROIS 



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  

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info

Ma 3-9 15.00 Luisteren in je leunstoel: 
Drentse voorleesmiddag 1.50 Hh. 1e etage

Di 5-9 14.00 Kledingverkoop door Bekkema Mode Hh. Centrale hal

Di 11-9 10.30 Make and Take: workshop stempelen gegeven 
door Liesbeth Fidder 3.00 Hh. Centrale hal

Do 13-9 14.30 Bingo 5.00 Hh. De Brink

Di 18-9 10.30 Opening Gouden Dagen locatie Hh. De Brink

Za 22-9 15.00 Gouden Burendag: met een optreden van Ron-
nie Tober 7.50 Hh. De Brink

Ma 24-9 19.30 Bingo 5.00 Hh. De Brink

Wo 26-9 19.00 Optreden Elsa Jean McTaggart music 5.00 Hh. De Brink

Ma 28-9 15.00 Meezingmiddag m.m.v. duo Anneke en Peter 1.50 Hh. De Brink

Zo 30-9 10.15 Klassiek huiskamerconcert m.m.v. Trio “Pas de 
Trois” 5.00 Hh. De Kapel

Elke Wo. 17.00

Eten in de Brink. 
Hoofdgerecht, dessert en een kop koffi e/thee: 
€ 4,00 Hoofdgerecht inclusief kop soep, des-
sert en een kop koffi e/thee: € 4,50
Reserveren kan tot 13.00 uur bij de receptie.

Hh. De Brink

1e di v/d 
maand

13.00 - 
14.30

Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen. Hh.

Elke Wo. 13.00 - 
16.00

Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
in de centrale hal. 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, 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’.

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

Het Infopunt is hèt knooppunt in Bargeres 
waar bewoners terecht kunnen met vra-
gen op allerlei gebied. De Infopuntmede-
werker, Greetje Lahuis, gaat met uw vraag 
aan de slag, zodat u niet zelf allerlei organi-

saties hoeft te benaderen.
Te denken valt aan hulp bij het invullen van 
formulieren, een oplossing zoeken voor 
rommel op straat of, indien u iemand nodig 
heeft om een boodschapje voor u te doen.

Voor deze en andere dingen kunt u naar 
de Holtingerhof waar het Infopunt is ge-
vestigd, de receptionist wijst u graag de 
weg. Op de maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur zijn wij geopend. 

NIEUWS VAN INFOPUNT BARGERES   

Infopunt
Bargeres

Word

in Bargeres!

Derde etage 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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