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Ook deze maand is Wijknieuws weer goed 
gevuld met nieuws over de wijk. Nieuwe 
ontwikkelingen, terugblikken, activiteiten: 
lees het allemaal op uw gemak door!
Deze maand leest u voor het eerst een 
bijdrage van ons nieuwe redactielid Loes 
Masseree. In de volgende editie stelt ze 
zich voor.
Het bestuur van Wijkvereniging Bargeres 
heeft ook versterking gekregen. Greet-
je Lahuis heeft zich gemeld n.a.v. een 
oproep in Wijknieuws. We zijn blij 

met deze nieuwe actieve bewoners!
Deze editie geen creatieve uitspatting van 
wijkbewoners, omdat we geen kopij voor 
deze rubriek ontvingen. Maar we staan te 
popelen om uw creatieve produkten te 
ontvangen, dus mail deze naar de redactie!
Ook wijkondernemers roepen we op om 
zich te melden voor een eenmalige gratis 
advertorial. 
Tenslotte nog een nieuwtje voor de kids: 
binnenkort wordt de nieuwe waterspeel-
plaats aangelegd. Als alles volgens planning 
verloopt, is de waterspeelplaats vanaf half 
mei bruikbaar en begint het spetterplezier!

Van de redactie
Door Marlies Zeeman

inloopbijeenkomst stadsboerderij

Beste buren,

Wij hebben een bijzonder plan en daar willen wij graag met u 
over in gesprek: ’t Nije Hoff.
’t Nije Hoff is een bijzondere stadsboerderij aan de rand van 
het Noordbargerbos, waar koeien, duurzaamheid en ambach-
telijkheid het beeld bepalen.
In ons plan heeft de stadsboerderij zowel een agrarische als 
een educatieve functie. Om onze ideeën te laten zien en met 
u in gesprek te gaan, reacties te horen en suggesties te ont-
vangen, nodigen wij u van harte uit voor een 

inloopbijeenkomst 
in De Bron, Hesselterbrink 2 

op dinsdag 4 april 
tussen 17.00 en 20.00 uur.

Wij, de initiatiefnemers van ‘t Nije Hoff, zijn Gert-Jan Nijhoff 
en Rick Nijhoff. Wij zijn jonge leden van een boerenfamilie 
die al zo’n tweehonderd jaar onlosmakelijk is verbonden met 
agrarische activiteiten in Noordbarge en de omgeving van 
het Noordbargerbos. 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 4 april eind van de 
middag. U bent van harte welkom!

Gert-Jan Nijhoff
Rick Nijhoff

Inloopbijeenkomst
Plan stadsboerderij ’t Nije Hoff

dinsdag 4 april tussen 17.00 en 20.00 uur
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Waar het prettige overleg tussen ‘Melkgever’  
en ‘Melknemer’ live te aanschouwen is!“

Hallo, 
Ik zal mij langs deze voorstellen als nieuw 
bestuurslid van Wijkvereniging Bargeres. 
Ik ben Greetje Lahuis, 54 jaar en woon 
sinds 8 maanden in Bargeres. Ik ben su-
perblij dat ik het team mag versterk-
en. Ik wil mij heel graag gaan richten op
kinderactiviteiten voor 
deze mooie wijk. Ik 
hoop dat ik iets moois 
van de grond kan krij-
gen. Ben ook blij dat ik 
op deze manier nieuwe 
mensen leer kennen.
Tot ziens!
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diabetes challenge doktershoes bargeres

de wijk, de brinken en de bewoners (6)
“De lachende man in dat hok”
Door Loes Masseree, foto’s Cor Vortman

Als Doktershoes Bargeres willen wij de 
beste zorg bieden aan onze patiënten. 
Soms is dat het voorschrijven van medi-
cijnen, soms verwijzen we door naar een 
specialist en regelmatig geven we men-
sen het advies om meer te gaan bewegen. 
Maar nu gaan we het eens heel anders 
doen. Misschien heeft u de afgelopen tijd 
iets gehoord of gelezen over de Nationa-
le Diabetes Challenge (NDC*)? Tijdens de 
NDC gaan we wandelen als medicijn. En 
we schrijven u dat niet voor, we gaan met 
u mee!

We starten op donderdag 20 april met we-
kelijkse wandelbijeenkomsten. Hoewel de 
NDC in eerste instantie opgezet is voor 
mensen met diabetes zijn ook mensen die 
geen diabetes hebben van harte welkom 
om mee te wandelen. Bewegen is immers 
voor iedereen gezond en het groepsgevoel 
is een belangrijke meerwaarde. De wan-
delingen zijn altijd onder begeleiding. In de 
meeste gevallen gaat er een zorgverlener 
van het Doktershoes mee. Natuurlijk hou-

den we rekening met ieders niveau en bou-
wen we de intensiteit van de wandelingen 
langzaam op. In september wandelen we 
samen met alle deelnemers uit de rest van 
Nederland de finale.

Wilt u ook samen met gelijkgestemden de 
eerste stap zetten naar een betere gezond-
heid? Doe dan mee met onze challenge. 
Wij geloven er bij het Doktershoes sterk 
in dat de NDC de sleutel kan zijn tot een 
gezondere leefstijl waardoor u zich beter 
en energieker kunt gaan voelen. Doet u 
mee?  Wij horen het graag.
Aanmelden of meer informatie is te vinden 
op www.nationalediabeteschallenge.

nl/doktershoes
Of neem contact op met het Doktershoes 
via tel. 613051, Mantingerbrink 150.

Met vriendelijke groet,
Praktijkondersteuners Anke Havinga, Erna 
Meijers, Anita Truin, Carla Jensma

* De NDC is een initiatief van de Bas van de 
Goor Foundation (www.BvdGF.org), een stich-
ting die zich inzet om de kwaliteit van leven 
van mensen met diabetes te vergroten door 
middel van sport en bewegen. De resultaten 
van de NDC in 2016 lieten zien dat deelne-
mers gezonder werden en zich fitter en pretti-
ger gingen voelen.

Ik zit bij Luuk Goeree aan de tafel in zijn 
huis aan de Mantingerbrink. Luuk, bijna 79 
en geboren in Almelo, lijkt een hele ge-
wone man. Maar gewoon is hij niet. Luuk 
is een helper, zoals hij zichzelf noemt. ‘Ie-
dereen die ik kan helpen, help ik,’ zegt hij. 
‘Ik houd ervan om klaar te staan voor de 
mensen.’ Dus werkt Luuk elke dag vanaf 
acht uur in de papiercontainer aan de Man-
tingerbrink. Hij propt het papier in dozen 
en zorgt dat ze strak opgestapeld staan. Zo 
kan er veel meer papier in de container. 
Op mijn vraag waar de opbrengst van het 
papier naar toe gaat zegt hij, dat er voor 
de ouderen in de Mantingerbrink iets leuks 
van georganiseerd wordt. Maar dat is niet 
het enige wat hij doet. Hij zorgt ook dat 
het opgeruimd is bij de vuilcontainer en 
als het glad is, strooit hij zout op de paden 
van zijn buurt.  Als iemand hulp nodig heeft, 
staat Luuk klaar. De bewoners waarderen 
hem zeer want, zegt hij: ‘Ik drink elke mor-

gen koffie bij een paar dames, die het onzin 
vonden dat ik thuis koffie ging zetten. En 
laatst was er een dame die een broodje 
gezond kwam brengen. Kijk, dat zijn fijne 
dingen. Zo krijg je vanzelf iets terug. Maar 
de papiercontainer, dat wordt me te zwaar. 
Volgende week neemt iemand het van me 
over.’
Ik kijk naar hem zoals hij tegenover mij zit. 
Een kwieke, gezellige man, die als jonge-
man op onderzeeërs diende en honderduit 
verteld, over hoe hij in Emmen kwam te 
wonen.  Trots laat hij twee bekers zien die 
hij bij het biljarten heeft gewonnen. Tussen 
neus en lippen verteld hij ook nog, dat hij 
af en toe ook bij Het Brinkenhoes helpt.
Als we afscheid nemen, zegt hij: ‘Er was 
eens een vrouw die vroeg: ‘Wie is toch die 
lachende man in dat hok?’
Dat weet iedereen nu, die lachende, altijd 
helpende man, is Luuk Goeree.

Ook dit jaar organiseert Humanitas in de 
zomervakantie vakantiekampen voor kin-
deren in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar.
Deze kampen worden gehouden in Drou-
wen en Appelscha. De kampen in Appel-
scha zijn speciaal ingericht voor kinderen 
met een gedragsafwijking in de zin van 

ADHD, PDDnos of anderszins. Deze kin-
deren moeten wel als zodanig gediagnos-
tiseerd zijn.
Voor gezinnen met een bijstandsuitkering 
worden de kosten volledig vergoed door 
de gemeente Emmen.

Aanmelding voor de kampen dient zo 
spoedig mogelijk te gebeuren maar in ieder 
geval uiterlijk 15 april.
Voor meer informatie en eventueel aan-
melding van kinderen kunt u bellen met:
mevrouw Berends, tel. 0591-371628 of de 
heer Koops, tel. 06-10674935.

humanitas kinderVakantieweken 2017
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uitbreiding kinderdagVerblijf en buitenschoolse opVang in bargeres

Vanaf februari 2017 is de kinderdagopvang 
en buitenschoolse opvang van Tamariki aan 
de Mantingerbrink uitgebreid. De ruimte 
is verdubbeld van één naar twee groepen 
dagopvang; leeftijd nul tot vier jaar. De bui-
tenschoolse is gegroeid van twee naar drie 
groepen; leeftijd vier tot dertien jaar. Dat 
was nodig omdat een groeiend aantal ou-
ders in Bargeres gebruik maakt van buiten-
schoolse opvang en kinderdagopvang. Sinds 
de start, medio 2015 met twee vestigingen, 
is Tamariki gegroeid naar 15 vestigingen.

Kinderen moeten zich veilig voelen en de 

ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 
Ouders die gaan werken moeten hun kind 
met een gerust hart achter kunnen laten 
bij een locatie van Tamariki.  Tamariki ver-
zorgt kinderopvang voor alle kinderen van 
0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse 
opvang, naschoolse opvang, kinderdagver-
blijf en peuteropvang op diverse locaties in 
Drenthe en Groningen. 
Tamariki werkt op dit moment aan haar 
doelstelling om haar kindercentra ‘groen’ 
te maken. De locatie Mantingerbrink be-
schikt over een zeer ruime buitenspeel-
plaats die mogelijkheden biedt om dit plan 

vorm te geven. Kinderen zullen geprikkeld 
en uitgedaagd worden om zo veel mogelijk 
in en met de natuur aan de slag te gaan. 
Tamariki is nauw verbonden aan de pri-
maire onderwijsstichting Primenius met 
33 scholen in de provincies Groningen en 
Drenthe en brengt school en kinderopvang 
in de wijk samen. De cultuur van de scho-
len en van de opvang is gelijk. Dat biedt 
structuur, veiligheid en rust.

bijeenkomst informele partijen rondom mantelzorg
Door Pauline Dorenbos

Woensdagavond 15 maart jl. heeft het 
Contactpunt Mantelzorg in samenwerking 
met Welzijngroep Sedna een bijeenkomst 
voor informele partijen georganiseerd 
met als thema ‘Samenwerking rond Man-
telzorg’. De Contactpunten Mantelzorg 
hebben van de Gemeente Emmen subsidie 
gekregen om het thema Mantelzorg onder 
de aandacht te brengen van vrijwilligersor-
ganisaties.  
Het was een geslaagde avond! Expertise 
en gedachten zijn op een informele manier 
uitgewisseld en er zijn nieuwe verbindin-

gen gelegd. Belangrijk is dat men goed op 
de hoogte is van wat er aan mogelijkheden 
ter ondersteuning zijn en hoe men elkaar 
kan bereiken.  
Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel 
graag op de hoogte gebracht worden? 
Neem dan vooral contact op met Elza 
Omvlee, coördinator van het Contactpunt 
Mantelzorg in Emmen-Zuid via 
emmenzuid@mantelzorgemmen.nl of met 
Pauline Dorenbos, Buurtwerker bij Wel-
zijngroep Sedna in Emmen-Zuid via 
p.dorenbos@welzijngroepsedna.nl

informatie buurtsportcoaches emmen zuid

Buurtsportcoaches
In de hele gemeente Emmen zijn buurt-
sportcoaches werkzaam. Marloes Jonge-
bloed en Matthias Zweers zijn werkzaam 
in het gebied Emmen Zuid, waarbij ze de 
wijken Bargeres, Delftlanden, en Rietlan-
den bedienen. De buurtsportcoaches hou-
den zich bezig met verschillende sportac-
tiviteiten en praten u hier graag over bij.

“Sport jij ook?”
Het project “Sport jij ook?” is erop gericht 
sportdeelname van basisschoolkinderen 
te vergroten. Het project richt zich op 
het wegnemen van drempels voor kinde-
ren en hun ouders om lid te worden van 
een sportvereniging en/of het volgen van 
zwemles. Ook organiseren wij sportclinics 
om vrijblijvend kinderen te laten kennis-
maken met diverse sportactiviteiten en 
sportverenigingen. Wilt u graag hulp bij het 
uitzoeken welke sport goed bij uw kind 
past of bij een lidmaatschap van een sport 
of bent u op zoek naar zwemlesmogelijk-
heden voor uw kind, dan kunt u een mail 
sturen naar het gezamenlijke mailadres of 
bellen naar de Buurtsportcoaches.

Groepsles Motorisch Remedial 
Teaching
De buurtsportcoaches bieden groeps-
lessen Motorisch Remedial Teaching aan 
onder de naam “GroepsMRT”.  Het doel 
van deze lessen is dat kinderen op een 
laagdrempelige manier samen met andere 
kinderen werken aan het bewegen, wer-
ken aan hun zelfvertrouwen en leren sa-
menwerken. Er wordt gewerkt in een klein 
groepje. Tijdens de lessen komen verschil-
lende sport- en spelonderdelen aan bod. 
Uiteraard zijn de lessen afgestemd op de 
behoefte van uw zoon/dochter. Deze les-
sen elke donderdag van 15.30 tot 16.30u 
plaats in gymzaal Mantingerbrink. Mocht u 
denken dat uw kind in aanmerking komt 
voor deze lessen, dan kunt u contact met 
ons opnemen. 

Jeugdsportfonds 
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen 
aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in 
gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is 
om zwemles te betalen of om lid te worden 
van een sportvereniging. Voor die kinderen 
betaalt Jeugdsportfonds de contributie en 
in bepaalde gevallen o.a. de sportattribu-

ten. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag 
indienen bij het jeugdsportfonds, maar de 
uurtsportcoaches kunnen dit wel aanvra-
gen. Hiervoor kunt u een afspraak maken 
met de buurtsportcoaches

Wijkinitiatieven Bargeres
Naast ons eigen aanbod sluiten wij graag 
aan bij (sport)initiatieven van bewoners of 
partners uit het werkveld. Ook als u leuke 
ideeën heeft voor activiteiten, dan denken 
wij daar graag in mee en helpen wij graag 
bij de realisatie. 

Bel of mail voor meer info:
bscemmenzuid@emmen.nl
Matthias Zweers        Marloes Jongebloed
06-52490450        06-29269817
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Op zaterdag 22 april is er van 13.00 uur tot 
16.00 uur een ruilbeurs in het Brinkenhoes. 
Voor het ruilen van zomerkleding,speel-
goed, boeken, cd’s, dvd’s of woonaccessoi-
res.

Spelregels
Spullen die u wilt ruilen, kunt u inbrengen 
op 21 april tussen 16.00 en 18.00 uur en 
op 22 april tussen 10.00 en 12.00 uur.
Hiervoor krijgt u een Brinkenhoes-muntje 
die u op de ruilbeurs kunt gebruiken.

Mevrouw Jannie Dijks - Naber stelt de fo-
to’s van wijlen haar broer, de heer H. Naber, 
beschikbaar voor de nieuwe expositie in 
de Bleerinck die tot 19 april te bezichtigen 
is. De heer Naber heeft tot voor kort  in 
verpleeghuis De Bleerinck gewoond en is 
helaas onlangs onverwacht overleden. Heel 

jammer dat hij deze expositie nu niet meer 
kan meemaken. Voor de familie is het mooi 
dat de expositie ingericht wordt ter nage-
dachtenis aan de heer Naber en zijn vrouw. 
De heer H. Naber was vroeger, evenals zijn 
vrouw, een verdienstelijk amateurfotograaf. 
Zij hebben bijvoorbeeld een serie gemaakt 
van oude rouwstoeten; deze serie heeft 
al in veel crematoria gehangen en is uit-
eindelijk gekocht door het crematorium 
in Meppel. Nu hebben zij ook nog een se-
rie foto’s van de Kruisheuvel in Litouwen. 
Deze hebben al een aantal keren in kerken 
gehangen. Deze foto’s zijn nu te bewonde-
ren in Bellevue.

Mevrouw A. Prins uit Oosterhesselen ex-
poseert met Brocante in de vitrinekasten 
in Bellevue. Haar winkeltje aan huis heet 
“Het Kroontje”. Alle Brocante is te koop.

Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot 
19.30 uur, Spehornerbrink 1.

Kom je ook paaseieren zoeken? Het ei is 
verstopt in de winkels die lid zijn van de 
winkelliersverenging Op het ei staat een 
letter. Verzamel ze allemaal en puzzel het 
woord. Lever je antwoorden papiertje in 
bij 1 van de winkels en wie weet win jij …..
Let op, er kan meer dan 1 ei in de winkel 
zijn!
De actie loopt van 11 t/m 14 april
Zaterdag 15 april is de prijs uitreiking!
Deelnamelijstje ligt bij alle winkels.

ruilbeurs in brinkenhoes

nieuwe expositie in 
bleerinck

Paas        Puzzel   

Kom je ook paaseieren zoeken? 
Het ei is verstopt in de winkels die lid zijn 

van de winkelliersverenging 
Op het ei staat een letter. 

Verzamel ze allemaal en puzzel het woord. 
Lever je antwoorden papiertje in bij 1 van 

de winkels en wie weet win jij ….. 
Let op er kan meer dan  1 ei in de winkel zijn 

Actie is geldig van 11 t/m 14 april 

Zaterdag 15 april is de prijs uitreiking!  

Deelname lijstje liggen bij alle winkels. 

 

Leden zijn te herkennen aan het logo op het raam ! 

paaspuzzel 
winkeliersVereniging

de huiskamer, deel 8
Afscheidslunch met Wim Verbaan en vrijwilligers van de Huiskamers
Door Natasja van Dijk & Marlies Zeeman, foto’s door Cor Vortman

Zoals menigeen inmiddels misschien weet, 
zal Wim Verbaan niet lang meer bij ons zijn.
Het afgelopen jaar hebben we zijn sfeer-
volle artikelen over Huiskamer Slenerbrink 
en over wijkbewoners en hun bijzonderhe-
den in dit blad kunnen lezen.
Ook heeft hij een aantal verhalenmiddagen 
in zijn eigen woonkamer gehad en hij was 
één van de medewerkers bij de Huiskamer 
in Het Brinkenhoes.  
Lia Kaptein, bij wie Huiskamer Slenerbrink 
thans thuis gehouden wordt, vond het dan 

ook een goed plan om iets gezamenlijks te 
doen ter afscheid en zij organiseerde een 
lunch in Hotel Ten Cate met vrijwilligers 
van de huiskamers en Wim.
Hans Ten Cate zelf, eigenaar van het hotel, 
vond dit zo’n mooi gebaar dat hij besloot 
ons deze lunch te schenken en ook haalde 
hij Wim thuis af met de kleurige limosine 
van het hotel.
Er werd een uitgebreide lunch met soep, 
kroketten en lekkere broodjes geserveerd 
die we in een ontspannen sfeer hebben 

genuttigd. Lia hield een kleine dankbetui-
ging voor Wims bijdragen en inzet en hij 
bedankte ons op zijn beurt en zei dat hij 
het fijn heeft gevonden om zo’n actieve 
rol te spelen in het vrijwilligersgebeuren in 
onze wijk.
Bij mij (Natasja) heeft Wim een paar keer 
aangeschoven bij Table Natas en ik vond 
hem altijd een gast met levendige en be-
wogen verhalen.
Dag Wim, fijn dat je bij ons was en mee 
deed de afgelopen jaren!
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Me Coaching en Me Therapy zijn samen 
één praktijk voor zowel coaching als thera-
pie. De praktijk is er ten eerste voor ieder-
een die lekkerder in z’n vel wil zitten. Voor 
volwassenen en kinderen. Je kan persoon-
lijk worden gecoacht in het omgaan met 
allerlei issues, ook in Hooggevoeligheid, 
Autisme en ADHD. 
Tevens gespecialiseerd in omgaan met 
Paniek, Angsten en Fobieën en Prikkelbaar 
Darm Syndroom therapie. 
Ook is er coaching in Ondernemend ge-
drag.
De praktijk wordt gerund door Mariëlle 
Janssen, Beweginswetenschapper, Maat-
schappelijk ondernemer, Integraal Psycho- 
en Hypnotherapeut. Als oprichter van het 
Entreprenasium en Leerparadijs (www.

entreprenasium.nl en www.leerparadijs.nl) 
heeft ze ervaren dat veel ondernemende 
mensen autistisch zijn. Coachend en thera-
peutisch kan juist deze groep veel groei en 
versterking gebruiken in de persoonlijke 
ontwikkeling. 

Mariëlle Janssen 
Geuzingerbrink 94
06-22034603
marielle@metherapy.nl 
www.metherapy.nl / www.mecoaching.nl

Aanbieding 
voor wijkbewoners: 
de eerste 2 sessies 

gratis !

In oktober vorig jaar was mijn eerste ruil-
marktje in Holtingerhof en daarna zijn er 
nog een stuk of vier geweest. Ondertussen 
ben ik op zoek naar mogelijkheden om de 
marktjes en de Natas (de munt) op andere 
manieren onder de aandacht te brengen en 
misschien andere vormen te vinden om te 
‘ruilen’ met gebruik van de munt.

Op 17 juni wordt de Natas zo goed als 
zeker gebruikt op het Leef In De Straat 
Festival in de Ruinerbrink als consump-
tiemunt. Op die dag, en alleen op die dag, 
koop je daar de munten die je gebrukt 
voor de consumpties. Aan het eind van 
de dag kun je de munten die je over hebt 
weer inleveren en ontvang je je geld terug, 
want na 17 juni hebben ze niet meer de 
waarde in euro’s die je er op het festival 
voor betaalt. Daarna hebben ze gewoon 
weer als waarde 1 artikel. 
Dit is een heel mooie gelegenheid om de 
munt bij een breder publiek te introduce-
ren en ik ben daar erg blij mee!

Een andere vorm van ruilen met de munt 
kan zijn om vanuit  huis aan de slag te gaan:  
als je bijvoorbeeld een kamer of andere 
ruimte over hebt je kan die gebruiken als 
‘winkeltje’ voor twedehands spullen. Als er 
een aantal van die ‘winkeltjes’ in de wijk 
ontstaan met misschien wat ‘specialisaties’, 
een type artikel waar je hart bij ligt zoals 
boeken, muziek, woonaccessoires... kunnen 
we de munt gebruiken om onze tweede-
hands spullen een nieuwe ronde te geven. 
Dit is nu vooral een gedachte, maar als je 
belangstelling hebt kunnen we altijd ‘s af-
spreken om het erover te hebben.
Een voordeel hiervan is dat er een aantal 
vaste locaties komen die in de wijk bekend
zijn, nu is het elke keer 
weer ergens anders wat 
het lastiger kan maken om 
mee te doen. Ondertus-
sen blijf ik doorgaan met 
zoeken naar gelegenhe-
den om maandelijks een 
marktje te organiseren!

ruilmarktjes met de natas, een klein half jaar Verder
Door Natasja van Dijk

nieuws Van de zonnebloem

De afdeling Bargeres van De Zonne-
bloem is voornemens om in de week 

van 24 tot en met 29 april a.s. een Lente-
activiteit te organiseren. De exacte datum, 
kosten en locatie zijn op dit moment nog 
niet bekend. Zodra dit bekend is wordt dit 
kenbaar gemaakt door middel van affiches 
bij o.a. Boni, Brinkenhoes en Infopunt Bar-
geres in de Holtingerhof. U mag  echter 
nu al reserveren bij Melanie van Dijk, tel. 
763814.

Na het Paasweekend komen we 
weer bij u langs met de welbekende 

Zonnebloemloten. Door een lot te kopen 
steunt u onze afdeling. Ook dit jaar krijgt 
u er weer een zakje zonnebloempitten bij. 
Deze kunt u gebruiken voor de wedstrijd 
“Wie kweekt de hoogste zonnebloem?”

Op verzoek van enkele gasten volgt 
hier het bankrekeningnummer van 

onze afdeling. Dit is: 

NL27RABO0368446115 ten name van 
Nat.Ver. De Zonnebloem te Emmen.

Voor verdere informatie met betrek-
king tot de Zonnebloem kunt bellen 

met Jan Remmerswaal, tel. 630106, Mela-
nie van Dijk, tel. 763814 of Geb Bril, tel. 
632106.

Bestuur De Zonnebloem, afd. Bargeres/
Noordbarge/deel Bargermeer

ondernemers in de wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te ondersteunen. Dat draagt bij aan een levendige en 
economisch gezonde wijk.



Alweer een nieuwe maand, we komen 
steeds dichter bij de zomer!
Als Infopunt krijgen we regelmatig vragen 
en opmerkingen van de mensen uit onze 
wijk. Natuurlijk zijn we hier erg blij mee! 
Wij als Infopunt hebben ecthter ook een 
vraag aan u als wijkbewoner. We vragen 
uw aandacht voor het volgende:

Hondenpoep…
Er komen klachten binnen dat er te veel 
honden worden uitgelaten bij de speel-

plaatsen van de kinderen. Onze vraag is of 
u daar rekening mee wilt  houden. Mocht 
de hond toch zijn behoefte ruim het dan 
A.U.B even op, zodat de kinderen lekker 
kunnen spelen.

Plasticzakken
Bent u toe aan nieuwe zakken voor uw 
plastic afval? Deze kunt u tijdens openings-
tijden afhalen bij het Infopunt. 
Buiten openingstijden kunt er even naar 
vragen bij de receptie van Holtingerhof. 

Actie ‘Nieuwe bewoners’
Het team van Infopunt wil graag nieuwe 
wijkbewoners welkom heten. Hiervoor 
hebben ze uw hulp nodig! Want u als inwo-
ner 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!

Vrijwilligers
Als laatste hebben we nog één vraag... 
Heeft u wel eens een uurtje over om iets 
te doen voor uw medemens? Dit kan een 
boodschapje zijn, een wandeling maken, 
een bakje koffie drinken of iets anders. 
Meld u zich dan aan bij het Infopunt. Wij 
zijn op maandag en vrijdag van 10.00 tot 
14.00 aanwezig bij de balie in de Holtinger-
hof, Holtingerbrink  62 te Bargeres.

Wij hopen u te zien bij het Infopunt!
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Centrale hal Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX  Emmen
Openingstijden:
Elke maandag en vrijdag van  
10.00-14.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Infopunt
Bargeres

nieuws Van infopunt bargeres   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Danitsja Slomp en Marlies Zeeman

actiViteitenkalender februari
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  

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

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
ma 3-4 10.00-11.00 LichtKlankmeditatie - Borgerbrink 100 vrij 06-20852259 www.praktijknatuurlijkbewust.nl

di 4-4 17.00-20.00 Inloop stadsboerderij ‘t Nije Hoff Zie pag. 1

di 4-4 19.30-20.30 Klankschaal en energie healing sessie €10 06 1109 3287 Meer info bij Anu de Rooden

vrij 7-4 19.30-20.30 LichtKlankmeditatie - Borgerbrink 100 vrij 06-20852259 www.praktijknatuurlijkbewust.nl

di 11-4 10.30-12.00 Workshop bloemstuk maken, Holtingerhof €15 receptie Hh Door Bloem&Zo
di 11-4 12.00-13.30 Luxe lentelunch in Brinkenhoes €4,50 tel.nr. 855280 Opgeven en betalen vooraf

di 11-4 13.30-16.30 Bingo in Brinkenhoes tel.nr. 855280

do 13-4 15.00 Kerkdienst in de Kapel van Holtingerhof I.v.m. Witte Donderdag

za 15-4 19.00-20.30 Paasborrel in Holtingerhof €3 receptie Hh

di 18-4 14.00-16.00 Bekkema Mode in Holtingerhof receptie Hh

wo 19-4 19.00 Optreden koor in Holtingerhof €5 receptie Hh BargerCompascuumer Klanken

do 20-4 15.00 Zangmiddag in Holtingerhof €1,50 receptie Hh Met dhr. Warntjes

za 22-4 13.00-16.00 Ruilbeurs in Brinkenhoes tel.nr. 855280 Zie pag. 4

ma 24-4 10.00-11.00 LichtKlankmeditatie - Borgerbrink 100 vrij 06-20852259 www.praktijknatuurlijkbewust.nl

ma 24-4 19.30 Bingo in Holtingerhof €5 receptie Hh

wo 26-4 15.00 Optreden Oltimer koor in Holtingerhof €5 receptie Hh

vrij 28-4 15.00 Duo Anneke & Peter €1,50 receptie Hh

vrij 28-4 19.30-20.30 LichtKlankmeditatie - Borgerbrink 100 vrij 06-20852259 www.praktijknatuurlijkbewust.nl

za 29-4 14.00-16.30 Kristalworkshop - Borgerbrink 100 €10 06-20852259 www.praktijknatuurlijkbewust.nl

za 13-5 div. tijden Moederdag Kinderworkshop Bloem&Zo €5 tel.nr. 642 902 t/m 11 jaar, vol = vol

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, biljarten, 

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

formatie over de activiteiten van de Hol-
tingerhof kunt u krijgen via de receptie of 
terugvinden in het huisblad van de Holtin-
gerhof, ‘de Hofleverancier’.


