
   

Infopunt Bargeres
In deze editie van Wijknieuws veel aan-
dacht voor het Infopunt. Meer en meer 
weten bewoners de weg naar dit loket-
voor-al-uw-vragen te vinden. Tegelijkertijd 
geven we als Wijkvereniging het Infopunt 
een extra impuls middels de aanstelling van 
een coördinator. Zij stelt zich in deze editie 
aan de wijk voor.

Winkelcentrum
Voor wat betreft de invulling van het lege 
pand van de voormalige Plus, kunt u actief 
uw inbreng tonen. Natasja van Dijk orga-
niseert een enqûete en wil met de uitkomst 
naar de wethouder. We weten niet hoeveel 
effect dit zal hebben, maar Natasja’s initi-
atief ondersteunen we als wijkvereniging 
van harte. U leest  er elders meer over.
Als het gaat om de aanpak van het open-
bare gebied hebben we de gemeente 

gevraagd naar de laatste stand van zaken. 
Projectleider Nanno Lambooij laat weten: 
“De gemeente gaat de komende maanden 
aan de slag met de aanleg van de brug, 
de inrichting van het gedeelte voor de 
bestaande winkels en de parkeerplaatsen 
aan de oostzijde. Binnenkort zal het werk 
worden aanbesteed. Naar verwachting zal 
het werk begin juli klaar zijn. Wat betreft 
het Lidl-pand is er op dit moment nog geen 
nieuws te melden.” Marlies Zeeman
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Eind december vorig jaar was de boodschap 
van de gemeente helder aan het bestuur 
van Wijkvereniging Bargeres: verschaf op 
korte termijn duidelijkheid over het wel 
of niet voortbestaan van de waterspeel-
plaatsen aan de Slener- en Hesselterbrink. 
Daarbij is het nieuwe uitgangspunt van de 
gemeente om de waterspeelplaatsen af 
te stoten en het beheer aan de bewon-
ers over te dragen. De gemeente zorgt 
er danvoor dat de waterplaatsen in goede 
staat gebracht worden en dat achterstallig 
onderhoud dus eerst wordt weggewerkt. 
We besloten alle bewoners van betreffende 

brinken en tevens de Zuidlaarderbrink een 
uitnodiging te sturen voor een overleg. Op 
deze vergadering kwamen 4 bewoners af, 
allemaal afkomstig uit de Slenerbrink. We 
maakten heldere afspraken met deze be-
woners: onderzoek of er draagvlak is om
de waterspeelplaats in eigen beheer te 
houden. In eigen beheer betekent:  in het 
voorjaar de waterspeelplaats weer speel-
proof maken, tijdens het seizoen schoon-
houden (onkruid- en zandvrij), regelmatig 
bij langs lopen, kleinschalig onderhoud. 
De kosten die het behoud van de water-
speelplaats met zich meebrengt, worden 
niet meer betaald door de gemeente, maar 
door de wijkvereniging. Dit wel binnen alle 
redelijkheid.

Kort na deze bijeenkomst meldde zich ook 
nog een bewoner van de Zuidlaarderbrink. 
Ook deze bewoner kreeg de opdracht 
draagvlakonderzoek te doen in de Hes-
selter- en Zuidlaarderbrink.
We hebben de bewoners tot begin maart 
de tijd gegeven om hun onderzoek te doen. 
Inmiddels hebben de bewoners hun re-
sultaat gepresenteerd en tot onze verrass-
ing, is er voor beide waterplaatsen vol-
doende draagvlak!
Bij de Slenerbrink is meteen al een kern-

groepje gevormeerd die de coördinatie 
op zich neemt. Bij de Hesselterbrink gaan 
we het traject in om tot een kerngroep te 
komen.
Het is nu aan de gemeente om de water-
speelplaatsen in overleg met de bewoners 
op te knappen en dan hopen we dat er 
weer flink gespetterd gaat worden deze 
zomer!

Voor wat betreft de Rolderbrink is - zoals 
gemeld - duidelijk dat deze gesloopt wordt 
en er een nieuwe waterplaats voor terug 
komt. Dit in overleg met bewoners en ge-
bruikers (de kids!). Wie mee wil denken, 
kan zich opgeven bij voorzitter@bargeres.
com of infopunt@bargeres.com
Marlies Zeeman

twee waterspeelplaatsen behouden Van de sloophamer
De waterspeelplaatsen aan de Slener- en Hesselterbrink kunnen - dankzij 
inzet van omwonende bewoners - toch behouden blijven!
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Mijn naam is 
Nicole Hen-
driks en ik 
ben 33 lentes 
jong. Ik woon 
samen met 
vriend en 
twee zoon-
tjes van 7 
en 10 jaar in 

Nieuw-Dordrecht.
Sinds februari ben ik met veel plezier 
werkzaam als coördinator voor het In-
fopunt Bargeres in ’t Brinkenhoes.

Als coördinator heb ik een pioniersfunctie 
met veel afwisselende taken. Eén van mijn 
taken is er voor te zorgen dat het Infopunt 
beter bekend wordt bij de bewoners van 
Bargeres. Omdat er vanuit de gemeente 
veel gewijzigd is m.b.t. de zorg, hebben wij 
als Infopunt een veel grotere rol gekregen 
die nog niet voor alle bewoners duidelijk is. 

U kunt bij ons o.a. terecht met vragen hier-
over. In veel gevallen kunnen wij u dan 
helpen door u met een vrijwilliger in con-
tact te brengen of u door te verwijzen naar 
de juiste instantie. 
Ik voer de intakegesprekken met de vrij-
willigers die zich bij ons aanmelden, zodat 
we een goede “match” kunnen maken met 
de bewoner die zich bij ons meldt met een 
hulpvraag. Tevens houd ik na de koppeling 
het proces in de gaten en heb hierbij een 
coachende rol.

Omdat het erg belangrijk is om te verbin-
den en aan te sluiten bij bewoners en 
diverse betrokken partijen onderhoud 
ik o.a. contacten met de gemeente Em-
men, Welzijnsgroep Sedna, ’t Brinkenhoes, 
Buurtsupport, Wijkvereniging Bargeres en 
eventuele andere instanties in de wijk.
Als u met mij in contact wilt komen, kunt u 
mij een email sturen: 
nicole@bargeres.com 

Uiteraard ben ik ook regelmatig aanwezig 
binnen ’t Brinkenhoes of elders in de wijk. 
Tot ziens!

Groetjes,
Nicole Hendriks

eVen Voorstellen: coördinator infopunt
Sinds begin dit jaar is Nicole Hendriks werkzaam in de wijk als coördinator 
Infopunt. Wat houdt die functie in? Nicole legt het zelf uit.

Communiceren doen we de hele dag door: 
met onze kinderen, ouders, partner, colle-
ga’s, vrienden, buren,...,...  Je kunt niet ‘niet 
communiceren’. Ook al zeg je iets niet met 
woorden, je lichaamstaal vertelt ook heel 
veel!
Hoe komt het toch dat we anders reageren 
op de één dan op de ander? En hoe komt 
het dat je partner - soms - heel anders rea-
geert op je kind dan dat jij dat doet? Ook 
mooi om te ontdekken: wat kun jij anders 
doen zodat die ander weer anders op jou 
gaat reageren? Welke invloed heb jijzelf?
Tijdens de workshop die De Kinderstem 
(Marion Velema) en Samen-Binden (Martin 
Heerspink en Joyce Seijbel) - alledrie on-
dernemers en inwoners van Bargeres - op 
dinsdagavond 21 april in het Brinken-
hoes verzorgen voor alle belangstellende 
inwoners van Bargeres, krijgen de deelne-
mers inzicht in hun eigen rol binnen com-
municatie én tips hoe zij hun communi-
catie kunnen optimaliseren.
De workshop - waarvan de entree gratis 
is - start om 20.00 uur en duurt ongeveer 
anderhalf uur. Vanaf 19.45 uur staan de kof-
fie en thee klaar en kunt u binnenlopen. 
Het maximum aantal deelnemers is 40.

Wilt u er ook bij zijn? Meld u dan aan door 
een mailtje (met uw naam) te sturen naar:
info@samen-binden.nl 

De samenwerking tussen de Kinderstem 
en Samen-Binden is een mooi voorbeeld 
van resultaat van Bargeres doet! Uit de  
eerste bijeenkomst van Bargeres doet! 
ontstond ‘Bargeres onderneemt’ en daar 
hebben Marion, Martin en Joyce elkaar 
gevonden op hun gezamenljike passie: 
goede zorg voor kinderen.

De workshop die Samen-Binden en de 
Kinderstem gezamenlijk organiseren, past 
perfect bij het jaarthema dat Wijkvereni-
ging Bargeres voor dit jaar heeft gekozen: 

Bargeres verrast het hele gezin!
Bargeres doet! #3 zal ook in het teken 
van het gezin staan en we zijn dan ook blij 
dat Samen-Binden en de Kinderstem hun 
medewerking hebben toegezegd aan dit 
evenement.

Zie ook: www.samen-binden.nl
www.facebook.com/dekinderstem.velema

30 augustus 
De derde editie van Bargeres doet! wordt 
een happening voor het hele gezin! In 
tegenstelling tot eerdere berichtgeving 
kiezen we voor de 30e, omdat het Full 
Colour Festival (als het doorgaat) naar de 
23e gaat.

Een tipje van de sluier
We kunnen alvast een tipje van de sluier 
oplichten van het programma. Het eerste 
deel van de middag staat in het teken van 
actie. Elk gezin vormt een team, waarbij 
een gezin samengesteld is uit twee gene-
raties: kind(eren) & ouder(s) of kind(eren) 
& opa en/of oma. Het doel van dit pro-
grammaonderdeel is veel plezier hebben 
met elkaar! Lachen mag!

Meedoen?
Heb je zin om mee te doen in de voor-
bereiding van Bargeres doet! #3? Mail naar 
bargeresdoet@bargeres.com!

bijpraten oVer bargeres 
doet! #3

Het vergroten van de naamsbekend-
heid van het Infopunt is voor Wijkve-
reniging Bargeres onverminderd een 
belangrijke doelstelling. We willen graag 
dat méér mensen met een (hulp)vraag 
de weg weten te vinden naar het In-
fopunt. Speerpunt voor dit jaar is in het 
bijzonder het werven van hulpvragen 
en de vergroting van hulpaanbod door 
wijkbewoners en vrijwilligers. Dit vindt 
de Wijkvereniging Bargeres zo belan-
grijk dat per 1 maart 2015 een coör-
dinator is aangesteld voor 10 uur in de 
week.

wijkVereniging bargeres 
en het infopunt

workshop ik zie, ik zie...
wat jij niet zegt!

hoe ondernemers elkaar 
Vonden....
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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.

Zinspirit, pionier in meditatie en 
yoga sinds de jaren ‘90
Ik ben Angeline Delicaat en ik ben gecerti-
ficeerd mindfulness en meditatie leraar.

Met meer aandacht in het leven staan, is 
dat niet iets dat we allemaal wensen?  Een

levensstijl die
past bij je ware 
natuur, een-
voudig en au-
thentiek? 
Steeds meer 
mensen erken-
nen hun ver-
langen naar 
een ontspan-
nen en ver-
vullend leven. 

Ze merken dat sommige ingesleten patro-
nen hen niet verder brengen en lopen in 
cirkeltjes rond.  Ze zoeken naar nieuwe 
wegen om meer vertrouwen en minder 
stress te ervaren. 

Ik bied een maatwerkaanpak die je het 
goede gevoel, de helderheid en het hou-
vast biedt dat je zoekt. In haalbare, heldere 
en concrete stappen, op weg naar meer in-
zicht en een ontspannen lichaam en geest. 
Een kennismakingsgesprek is vast onder-
deel van alle trajecten. 

Naast de cursussen kun je ook kiezen uit 
een gevarieerd aanbod  workshops, coach-
ing en trainingen. Zinspirit heeft een eigen 
sfeervolle cursusruimte aan de Orvelter-
brink.  

Hier kunt u terecht voor :
-Mindfulness training
-Verdieping mindfulness  
-Mindful yoga
-Awakening your lightbody, meditatie
-Persoonlijke consulten
-Begeleiding bij hooggevoeligheid
-Laagdrempelige kennismakingsworkshops 

Zinspirit 
Orvelterbrink 20
0591- 617142    06 - 40293867
www.zinspirit.nl

Wijkgenoten!
In het vorige Wijknieuws kon u mijn inge-
zonden brief lezen over wat te doen met 
het leegstaande ‘Lidl-pand’. Ik vroeg me af 
wat wij bewoners daar graag zouden zien. 
Per mail heb ik zo’n 10 reacties ontvan-
gen met uiteenlopende ideeën, zoals een 
versstraat (groenteboer, slager, kaasboer), 
een tokomarkt (Turkse, Italiaanse, Azia-

tische producten), een hobbywinkel, een 
beautypark, verpakkingsvrije winkel en zo 
nog wat meer. 

Om een reëler beeld te krijgen van de 
ideeën en wensen van de wijk en om deze 
ook naar de gemeente te kunnen over-
brengen hebben we echter veel meer 
mensen nodig die hun mening hierover 
geven. 
Daarom is er nu een ideeënbus waar dit 
kan. 

Er staan ideeënbus-
sen bij Mr Hu, de 
Primera en het 
Brinkenhoes, waar 
u een biljet kunt in-
vullen met het idee 
dat (het dichtste) 
bij uw wensen past. 

Er zijn vier cate-
gorieën die allemaal 
gaan over voed-
sel, omdat hier 

verreweg de meeste gedachten over bin-
nenkwamen en die zijn:
1. een supermarkt
2.  een versstraat: groenteboer, slager, 
 kaasboer
3.  een tokomarkt met bijvoorbeeld Turkse, 
 Italiaanse, Aziatische producten
4. een verpakkingsvrije en/of biologische 
 winkel

Vult u per persoon alstublieft slechts 1 bil-
jet in, dit schept het meest reële beeld van 
onze wensen. U treft op de achterpagina 
van Wijknieuws een biljet aan en bij de 
stembussen liggen ook exemplaren.
Tot en met 15 april kunt u een ideeënbil-
jet invullen en in één van de stembussen 
deponeren. Daarna worden de stemmen 
geteld en worden de gegevens verwerkt 
tot een presentatie die aan de wethouder 
aangeboden wordt. 
Op deze manier laten we onze betrokken-
heid bij de wijk zien en tonen we ons ver-
langen om inspraak te hebben bij wat er in 
onze wijk gebeurt! 

“geen lidl, wat dan wel?”
- Door Natasja van Dijk

Aanbieding voor 
wijkbewoners:

Ter kennismaking een ‘Mindful Touch’ 
behandeling, voor €15,00. 

Weldadig, ontspannend en verfrissend! 
Kan ook als kadobon gegeven worden. 

Ik ontmoet u graag!

Volgende maand in deze rubriek: Bij J, bloemen en craft café Kijk alvast op www.bij-j.nl

VVN-opfriscursus
Veilig Verkeer Nederland, afd. Emmen or-
ganiseert op 20 en 22 april a.s. een Rijvaar-
digheidscursus voor 50 plussers.
Deze cursus bestaat uit o.a. verkeerstheo-
rie, een gehoor-, ogen- en een reaktietest. 
Vervolgens 45 minuten rijden met uw ei-
gen auto op de openbare weg en er kan 
ook deelgenomen worden aan een an-
ti-slipcursus op een afgesloten oefenterre-
in. Totale kosten € 25,-.

Info/opgave vóór 13 april, Fokke Sanders, 
615769.

Bargeres Bericht
Op het YouTubekanaal van Bargeres Be-
richt staan weer twee interviews, één met 
Jordi van der Werf van Werf Productions, 
een film & video bedrijf en één met mij 
(Natasja), afgenomen door Jordi vd Werf.
Ook ziet het kanaal er nu wat overzichte-
lijker uit, dus komt u eens een kijkje ne-
men? Als u op YouTube in de zoekbalk 
Bargeres Bericht intypt, vindt u het vanzelf.

Heeft u zelf een mooi, boeiend, positief 
verhaal dat leuk is voor onze wijk dat u 
wel voor de camera wilt vertellen? Stuurt 
u dan een mail naar bargeresbericht@
gmail.com 
Natasja van Dijk

kort nieuws
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We zijn nu een kleine 5 maanden geopend 
en we krijgen langzaam maar gestaag meer 
bezoekers. Daarom hadden we besloten 
om langer geopend te zijn.
Het extra uurtje in de ochtend valt echt in 
goede aarde, bezoekers vinden het prettig 
om al om 10 uur te kunnen komen. ’s Mid-
dags loopt het echter moeizaam en met 
de naderende lente die ons mooier weer 
zal brengen, lijkt het ons dat de mensen 
dan liever lekker buiten iets ondernemen 
in plaats van binnen te zijn. Daarom heb-
ben we besloten de middag weer wat in te 
korten: we zijn vanaf april geopend tussen 
10:00 uur en 13:30 uur!
Lunchen kan nog steeds, vanaf 12:15 uur, 
voor €1,50. 

Vriendelijke groeten van de vrijwilligers en 
wellicht tot ziens,
Coby, Lien, Lia, Marlies, Wim, Pieter en Na-
tasja. 

Verslag voorlichting veranderingen 
zorg Huiskamer Bargeres
- Door Natasja van Dijk
Op 17 maart was er in Huiskamer Bargeres 
een voorlichting over de veranderingen die 
ons te wachten staan rondom onze zorg 
en ondersteuning. Er waren zo’n 12 be-
langstellenden op af gekomen. 
Afien Valkenborg  is adviseur voor B&W 
in Emmen en zij kwam tekst en uitleg 
geven over de WMO, de Participatiewet 
en de Jeugdwet. Deze worden ook wel de 
‘3 decentralisaties in het sociale domein’ 
genoemd. 
Het woord ‘decentralisaties’ geeft aan dat 
het gaat om taken die van de rijksoverheid 
naar de gemeente gaan.  De reden voor 
deze verandering, is dat de gemeentes de 
zorg goedkoper en dichter bij de cliënt 
kunnen organiseren.
De zorg wordt niet alleen duurder door 
het groeiend aantal ouderen dat hulp en 
ondersteuning nodig heeft, ook onder jeug-
digen is de hulpvraag de laatste 10 jaar met 
10% gestegen. 
De gemeentes krijgen minder budget van 
de landelijke overheid. Om deze minde-
ring op te vangen, is het de bedoeling dat 
mensen eerst zelf proberen een oploss-

ing te bedenken voor hun hulpvraag. Lukt 
dat niet in de omgeving, dan kan de vraag 
neergeled worden bij de de centrale plek 
in de wijk, zoals in Bargeres bij het In-
fopunt. Voor complexere hulpvragen blijft 
de professionele zorg beschikbaar.

Het complete verslag van deze bijeenkomst, 
met veel meer informatie kunt u nalezen op 
de website van Wijkvereniging Bargeres: 
www.bargeres.com

huiskamer bargeres in ‘lentestand’
M.i.v. 7 april is de Huiskamer Bargeres elke dinsdag van 10.00 uur tot 13.30 
uur open.

10 april gezellige middag 
De activiteitencommissies van ’t 

Brinkenhoes, van de Holtingerhof en van 
de Zonnebloem in onze wijk organiseren 
een gezellige middag in de grote zaal van 
het Verzorgingstehuis Holtingerhof op vrij-
dag 10 april a.s.. Deze middag treedt voor 
ons op een jeugddansgroep uit Oborniki 

Polen.  Het is die dag exact 70 jaar geleden 
dat onze gemeente Emmen bevrijdt werd 
van de Duitse onderdrukkers door Poolse 
militairen. Deze Poolse jeugdgroep zal ’s 
avonds ook aanwezig zijn bij de herdenking 
bij het Poolse monument in Noordbarge.

De dansmiddag begint om 15.00 uur tot 
17.00 uur, kosten zijn € 2,50.
U bent van harte uitgenodigd!

Hoogste zonnebloem?
Ook dit jaar organiseert het bestuur 

weer: “Wie kweekt in 2015 de hoogste 
Zonnebloem?” In april kunt u gratis zon-
nepitten afhalen bij ‘t Brinkenhoes.
Veel succes ermee!

Het bestuur

nieuws Van

de zonnebloem

Popkoor Emmen bestaat uit een enthou-
siaste groep amateurzangers onder leiding 
van onze enthousiaste dirigente Laura van 
Kessel.
Popkoor Emmen is in september 2014 
van start gegaan. Ongeveer de helft van de 
huidige leden zong de jaren daarvoor bij 
het Popkoor van CQ (het helaas inmiddels 
failliete cultureel centrum van Emmen) en 
hadden met elkaar afgesproken hoe dan 
ook door te willen gaan met zingen.
Daarom zijn we zelfstandig verder gegaan. 
We hebben een nieuwe locatie kunnen 
vinden om te repeteren en door de inzet 
van onze (vrijwillige) koorleden op allerlei 
fronten, proberen we zoveel mogelijk zelf 

te regelen en daarmee de kosten te druk-
ken. 
Op dit moment hebben we ongeveer 20 
leden. Het koor is bedoeld voor mannen 
en vrouwen in de leeftijd van ongeveer 18-
65 jaar en biedt plaats aan 
maximaal 25 leden. Er is 
dus nog ruimte voor uit-
breiding!
Ons repertoire bestaat 
uit moderne popnummers 
van o.a.: Lady Gaga, Dotan, 
Enya, The Commen Lin-
nets, Bastille, Glee ( the 
Musical), Guus Meewis, 
Jessie J en Avicii.

Popkoor Emmen repeteert iedere woens-
dagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de 
Kardinaal Alfrinkschool.
Neem contact met ons op als je een keer-
tje wilt komen kijken en meezingen. 
Zie ook www.popkooremmen.nl

popkoor emmen heeft plaats Voor enthousiaste leden
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Goede Vrijdag - NatuurlijkBewust
19:30-21:00 uur Een avond in licht- en 
klank 
Ook jíj kunt het Licht der wereld zijn! Laat 
dit een werkelijke Goede (vrij)Dag voor je 
worden waarin je je verbindt met jouw es-
sentie van Licht en liefde.
Kosten:  vrije bijdrage
Aanmelding: 06-20852259 of 
info@praktijknatuurlijkbewust.nl
NatuurlijkBewust, Borgerbrink 100
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Paasactiviteiten VV Bargeres
Op 2e Paasdag (6 april) organiseert VV 
Bargeres een aantal leuke paasactiviteiten.
Voor de E- en F-pupillen zijn er diverse 
spelletjes waaronder een eierrace en paas-
eieren verven. Aansluitend vindt er een ei-
ergooiwedstrijd plaats. Deze wedstrijd is 
voor jong en oud en voor zowel leden als 
niet-leden van VV Bargeres. Aanmelden in 
tweetallen kan op de dag zelf tussen 12.00 
en 12:30 uur op het EasyFit Sportpark aan 
de Brinkenhalte. Deelname is gratis! Aan-
vang eiergooiwedstrijd is 13:00 uur. Word 

jij dit jaar eiergooier nummer 1? 
Komt allen en laat zien wat jij met een ei 
kan doen!

Cursus energieën meten
zaterdag 11 april  van 10.00 tot 15.00 & 
zaterdag 25 april 10.00 tot 15.00 uur
gastdocent: Hans Baars
Cursusbedrag: €100
Inclsusief: thee, koffie,  koek en fruit
Aanmelden: 
info@oosterscentrumdrenthe.nl
leren meten met een  wichelroede en 
Lecher antenne -  aardstralen opmerken 
en meten – praktijk brengen in het bos  - 
bovis waarde – diepte van wateraders – 
testen voedsel – chakra’s meten – hoe ont-
stoor je je huis – energie doormeten en in 
praktijk brengen huis ontstoren, en meer.

Mantelzorg-mannen-kookkunst
Contactpunt Mantelzorg Emmen wil kijken 
of er animo is voor kookles voor man-
telzorg-mannen. Regelmatig krijgen wij de 
vraag: “waarom organiseren jullie niet iets 
voor mannen?”

Daarom gaan we deze avond organiseren 
op 13 april om 19.00 uur in ’t Brinkenhoes 
aan de Mantingerbrink, voor alle leeftijden. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Wanneer bent u mantelzorger?
Wanneer u minimaal 8 uur per week ie-
mand verzorgt en dit gaat in na een peri-
ode van 3 maanden zorg geven.
Inlichtingen info@mantelzorgemmen.nl of 
bel mevrouw Nely Molengraaf 649992.

Alzheimercafé in de Bleerinck 
Het Alzheimercafé is er voor iedereen die 
geconfronteerd wordt met of belangstel-
ling heeft voor Alzheimer en dementie.
14 april is het thema ‘strijd tegen dementie’. 
Aanvang 19.30 uur, in het restaurant van 
De Bleerinck, Spehornerbrink 1. 

Nieuwe expositie in De Bleerinck
Tot maandag 11 mei in het verpleeghuis De 
Bleerinck expositie van:
Will Verzijde - Carton met schilderijen van 
haarzelf en haar Teken- en schildergroep
“A La Carton”. 
Kasper Wierda met zijn verzameling van 
het Koninklijk Huis.
Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot 
19.30 uur, Spehornerbrink 1

Voor kids
Moederdag Knutselen
Woensdagmiddag 29 april 13.30 – 15.30 
uur. 
Je mama heeft het afgelopen jaar weer 
hard gewerkt voor jou! Nu is het tijd om 
iets terug te doen voor je mama. Wil je 
voor je mama iets leuks knutselen? Kom 
dan gezellig naar het brinkenhoes.
Kosten € 2,-

Voor volwassenen
Workshop kralen maken
Vrijdag 17 april 9:30 – 11:30 uur.
Prijs € 3.00 inclusief een kopje koffie of 
thee.
Wil je ook leren hoe je zelf kralen komt 
maken? Kom daarvoor naar ’t Brinkenhoes 
om zelf papieren kralen te maken. Je leert 
meerdere manieren en vormen en we gaan 
ze ook zelf decoreren. Je kunt de kralen 
gebruiken om aan je mobiel te hangen, aan 
je agenda, notitieboekjes of als tassenhang-
er. Ook kun je deze kralen gebruiken om 
sieraden van te maken, maar dan moeten 
ze nog wel behandeld worden met een 
mod podge of nagellak.
Eventueel zelf meenemen: een papier-
snijmachine/apparaat (niet verplicht). Als 
je een papiersnijder hebt is het veel ge-
makkelijker de kralen te snijden, maar met 

de schaar kan het ook. Verder verzorgen 
wij alle materialen.

Zitgymnastiek
Dames die rond het brinkenhoes wonen:
We zijn bezig zitgymnastiek te organiseren
in het brinkenhoes op donderdag van 
13.00 tot 14.00 uur.
3.50 euro per les.
Wie belangstelling heeft graag zich aanme-
lden bij Hillie Garst, tel. 619044

Koffie inloopochtend
Donderdagmorgen, 9.45 – 11.45 uur.
Kom langs op de donderdagmorgen! 
Gezellig koffie drinken, spelletjes doen, 
lekker lezen of een babbeltje maken. Een 
aantal keer per jaar hebben we speciale 
leuke seizoensgebonden activiteiten. €2,-- 
voor koffie/thee

Wat de pot schaft
Woensdaglunch
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 
telefoon nummer 0591-855280 of 0591-
610201

Het brinkontbijtje
Op vrijdagoch-
tend tussen 9.00 
en 11.00 kunt u 
terecht voor het 
brinkontbijt voor 
een prijs van € 
1.50. Iedereen 
is welkom! Kom 
gezellig met u 
vrienden, buren, 
kennissen, kinderen of familie. Opgeven is 
niet nodig.

Voorjaarsbrunch
Donderdag 23 april van 12.00 tot 14.00 uur. 
Heerlijke lunch voor iedereen met soep, 
kroket, diverse broodjes met kaas en vlees 
inclusief koffie/thee en melk/karnemelk. 
Dit alles voor 5 euro per persoon.  
Graag opgave voor 18 april bij Marga Vonk 
bij he Infopunt in het Brinkenhoes of bij 
een van de bestuursleden:
J.W. Gozefoort 0591 750731 of H.Garst 
0591 619044
Ter info: de voorjaarsbrunch is de beroem-
de brunch die he BCO jaarlijks organi-
seerde en nu door de Activiteitencommis-
sie Brinkenhoes georganiseerd wordt.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
855280 of mail naar ac@brinkenhoes.nl

actiViteitencommissie brinkenhoes
Ook in april hebben we weer leuke activiteiten voor u!

actiViteitenagenda
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
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Waarvoor kun je terecht bij Info-
punt Bargeres? Medewerkster Marga  
Vonk vertelt: 
“Deze keer een mooi berichtje over het 
vrijwilligerswerk. Dinsdag 17 maart was 
Afien Valkenborg van gemeente Emmen in 
Huiskamer Bargeres om uit te leggen wat 
de veranderingen zijn in de zorg. Vanzelf-
sprekend kwam het gesprek uit op vrij-
willigerswerk. Er was iemand aanwezig die 
over een paar weken wordt opgenomen 
in het ziekenhuis in Zwolle, zelf geen auto 
heeft. Deze bewoner kan op dit moment 
niemand vinden die met haar meerijdt om 
haar te brengen en weer op te halen. Met 
de trein is geen optie, dus kwam op dat 
moment het Infopunt in actie! We zijn gaan 

zoeken in de vrijwilligersdatabank om te 
kijken of er iemand in stond die haar wil 
rijden, tegen benzineonkostenvergoeding 
natuurlijk. Bij het eerste telefoontje was 
het al raak, iemand in het bestand die zei: 
“Ja hoor, ik wil haar rijden.”

Heeft u iets tijd over en wilt u ook 
wat doen om
andere men-
sen te helpen? 
Meld u zich 
dan aan bij het 
Infopunt. Wij 
zitten in het 
Brinkenhoes, 
u kunt langs- 
komen om 
een afspraak 
te maken,
maar u kunt 
natuurlijk ook 
een telefoni-
sche afspraak  
maken of via 
de mail.

Bel: 06 34496708 of per e-mail
infopunt@bargeres.com. U krijgt dan een 
intake-gesprek met Nicole Hendriks.  
Als u een hulpvraag heeft,  kunt u natuur-
lijk ook langskomen, hiervoor hoeft u geen 
afspraak te maken. 
Tot ziens bij het Infopunt.”

Infopunt Bargeres,
het knooppunt in de wijk

waar u terecht kunt 
voor al uw vragen 
op het gebied van 

wonen en zorg!

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 
in de praktijk

Infopunt
Bargeres

Adverteren in Wijknieuws? 
Een advertentie kost €50,-  

Dat is formaat visitekaartje. Meer info:  
redactie@bargeres.com 
of bel 06-23924960.

website + hosting = 
MansMedia.nl 
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