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Van

de redactie

Boordevol van en voor de wijk
Acht pagina’s Wijknieuws maar liefst deze
maand! De twee pagina’s extra is mede
mogelijk gemaakt door onze adverteerders. Steun onze wijkeconomie en maak
gebruik van de diensten die de ondernemers in de wijk aanbieden!

Infopunt gesloten in kerstvakantie
Van 23 december tot en met 5 januari is
Infopunt Bargeres gesloten.
Positief 2014
Ondanks dat we de ogen niet sluiten voor
enkele wijkontwikkelingen die ons zorgen
baren i.v.m. dichtgedraaide geldkranen,
bekijken we alles wat het nieuwe jaar zal

brengen, door een positieve bril.
Ook het wijkteam Bargeres straalt dat
enthousiasme uit., zoals je kunt lezen op
pagina 3.
2014 wordt het jaar van ‘Bargeres verrast met succes’! En dat zul je vanaf de
allereerste Wijknieuws in januari meteen
al merken!
Marlies Zeeman

Bargeres

in beeld
Terugblik op twee hele verschillende Bargeres-momenten de afgelopen maand.

Ja-woord
Niels Smit (11 jaar) en Fabianne van Luyt
(10 jaar) - beide woonachtig in Bargeres
- hebben op 3 november ‘ja’ tegen elkaar
gezegd. In bijzijn van familie, klasgenootjes
en veel belangstellenden beloofden ze

Lekkage

waterleiding
Water in overvloed in de kelder van de
Holtingerhof - en géén water bij 800
huishoudens in Bargeres en Noordbarge.
Dat was de situatie op 18 november. De

elkaar eeuwige vriendschap in het Trouwpaviljoen van het gemeentehuis. Dit was
in het kader van de Open Bedrijvendag
mogelijk gemaakt.
Niels en Fabianne gaan naar CBS Het
Palet en zitten in groep 7 bij meester Piet

in de klas.
Er zijn opnames gemaakt door het Jeugdjournaal. Kijk hiervoor op:
www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1377153#0

uitgifte van flessen water en informatievoorziening via internet en brieven huisaan-huis was gelukkig adequaat geregeld.
De WMD geeft toe dat de leidingen van

het waterleidingnet in slechte staat zijn
en vindt dat Bargeres snel een nieuwe
hoofdwaterleiding moet krijgen...
MZ 		
Foto’s: Paul Barelds
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 1/2014
verschijnt rond 1 januari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
donderdag 12 december bij ons binnen
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Waarom

Bargeres
Kunst?

project

verrast met
Het lijkt ons goed nog eens uit te
leggen waarom dit project. Wellicht
denkt u: “Hoezo kunst in de wijk?”

Wijkvereniging Bargeres was in een eerder stadium bezig met het plan voor een
fontein in het Oranjekanaal. Na onderzoek bleek dit niet haalbaar. Toch is doorgezet met het idee invulling te geven aan
een verrassend kunstobject in het hart
van de wijk, vooral nu het hele winkelcentrum wordt gerenoveerd. Een oproep in
Wijknieuws heeft geleid tot de werkgroep
‘Bargeres verrast met Kunst’. Na voorbereidingen vanaf begin dit jaar is eind mei
door een flink aantal bewoners een keuze
gemaakt uit 3 schetsontwerpen. Deze
werden gepresenteerd door de werkgroep tijdens de opening van het Infopunt
in het Brinkenhoes. Het kunstwerk ‘Ontmoeting op het water’ van kunstenaar
Willem Kind won het van de andere twee
inzendingen.
Vanaf die tijd trekt Willem Kind samen

Infopunt
Bargeres
Infopunt Bargeres

in de

praktijk
Elke maand een voorbeeld van hoe
een bewoner bij Infopunt Bargeres
is geholpen met zijn of haar vraag.
Medewerkster Marga Vonk vertelt:
“Er komen regelmatig nieuwe wijkbewoners naar het Infopunt. Ze zoeken een
beetje wegwijs in de wijk en ik help hen

Tekeningen
Kinderen van de basisscholen is gevraagd een tekening te maken van het beeld dat zij hebben
bij ‘Ontmoeting op het Water’. De mooiste inzendingen worden geplaatst in Wijknieuws. De
tweede inzending is van Jet van Dijken, groep 4 van CBS Het Palet. Bedankt voor je inzending!
met de werkgroep op om het kunstwerk
gerealiseerd te krijgen.
Eind september werd de ludieke actie
‘dieptemeting Oranjekanaal’ gehouden
waarover u eerder in Wijknieuws kon
lezen.

natuurlijk graag! Zo kwam er onlangs een
mevrouw vragen naar sportverenigingen
in Bargeres. Ze zocht een ‘soort van karate-sport’. Ik heb voor haar op internet
gezocht en kon in Bargeres niet de sport
vinden die zij bedoelde, maar uiteindelijk
wel een karatesportvereniging in de buurt
en heb haar daar het telefoonnummer van
gegeven.
Verder heb ik voor haar de meest ganbare
sporten in Bargeres opgezocht, via de
digitale kaartenbak die ik in beheer heb
en waar alles op en over Bargeres in staat.
Een dag later had ik een mevrouw aan de
balie met bijna dezelfde vraag.Toevallig...”
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De aandacht van de werkgroep ligt nu
volledig op het lopende traject rondom
financiën. Een pittig proces en een grote
uitdaging om het voor onze wijk voor
elkaar te krijgen. Fondsen zijn aangeschreven en naast mooie toezeggingen zijn er
helaas ook afwijzingen binnen gekomen.
De maand oktober stond in het teken van
het benaderen van sponsoren. Ondernemers die betrokken zijn bij de wijk hebben daar bericht over gehad. Een bijdrage
binnen de eigen mogelijkheden maakt het
slagen van ons bewonersinitiatief weer
groter. Spannend!
Twee fondsen nemen hun besluit eind november en begin december. We zitten nu
met de reeds toegezegde bedragen ruim
over de helft van het begrootte bedrag.
De werkgroep wacht nog af alvorens te
beoordelen of het project daadwerkelijk
door kan gaan. Meer nieuws hierover in
de volgende Wijknieuws.
Jacqueline Heringa
werkgroep ‘Bargeres verrast met Kunst’
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

Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van woningcorporaties
Domesta en Lefier, welzijnsorganisatie Sedna, wijkvereniging Bargeres
en de wijkcoördinator.
Het wijkteam komt elke maand bij elkaar
om te bespreken hoe het staat met de
verschillende projecten in Bargeres.
We praten elkaar bij en waar nodig
ondernemen we actie. We stimuleren
elkaar en kijken of er nieuwe onderwerpen opgepakt moeten worden. Het
wijkprogramma 2009-2014 is daarbij ons
spoorboekje. Eens per twee maanden
schrijft het wijkteam een stukje in het
wijknieuws om de bewoners te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen. Bargeres definiëren - een stip op de horiDit is onze laatste bijdrage ‘oude stijl’.
zon - maar daarnaast willen we werken
met een prioriteitenlijst. Hier staan acties
Wijzigingen Emmen Revisited
op voor het komende jaar die de prioriU heeft het al in de krant kunnen lezen,
teit hebben van het wijkteam en waarde stuurgroep van Emmen Revisited
voor bij de betrokken partijen energie is
heeft een besluit genomen om Emmen
om het op te pakken.
Revisited toekomstbestendig te laten zijn.
Door de flexibeler opstelling en de jaarAlle partijen voorzien dat de werkwijze
lijkse prioriteitenlijst kunnen we sneller
van Emmen Revisited, het samenwerken
en adequater handelen. Het stelt ons in
tussen professionele partijen met bewonstaat om meer te kunnen inspelen op
ers in de toekomst alleen maar belangactualiteiten en ontwikkelingen. Voor drie
rijker wordt. Daar wordt dan ook niet
peilers, fysiek, sociaal en economie gaan
aan getornd. Wel is er besloten om het
we de samenwerking opzoeken, voor
programmabureau aan de Angelsloërdijk
zover we deze nog niet hebben, met de
op te heffen. De wijkcoördinator gaat in
partners die op dat terrein actief zijn in
de wijk werken. Waar de wijkcoördinator
Bargeres. Dit zal betekenen dat de samen(Jolanda Lubberts) komt te werken is op
stelling van het wijkteam per thema zou
dit moment nog niet duidelijk, maar de
kunnen veranderen. Ook daar willen we
wens is om in het Brinkenhoes of in de
dus flexibeler mee omgaan.
nabije omgeving van het Brinkenhoes een
plek te vinden.
Voor het bepalen van deze prioriteitenlijst
hebben we uw hulp nodig. Wat vindt u
2014
belangrijk? Wat zou u graag willen doen
Ondertussen gaat het plannen maken gevoor Bargeres of welke ideeën heeft u
woon door. Het wijkteam heeft besloten
voor bestaande problematieken? Daar zijn
om het voor de toekomst anders aan te
we erg benieuwd naar! Daarom organgaan pakken. We willen een visie voor
iseren we begin volgend jaar ‘Bargeres
Ontmoet’ waarin we met elkaar deze
maatschappelijke agenda, de prioriteitenlijst voor Bargeres, vormgeven. Houdt u
dus uw Wijknieuws en facebook (Bargeres verrast) in de gaten voor de uitnodiging en/of andere mogelijkheden om uw
stem uit te brengen.
Successen vieren
Naast het maken van toekomstplannen
willen we de successen die afgelopen
3

jaren zijn bereikt met het huidige programma niet ongevierd voorbij laten gaan.
Het wijkteam wil daarom, samen met u,
in 2014 de Bargeresser successen vieren
onder de noemer ‘Bargeres verrast met
succes’! Waar bent u trots op in uw brink/
buurt? Wat is uw mooiste plekje van de
wijk? Binnenkort hoort u hier meer over!
Houd ook hiervoor de facebookpagina
van Bargeres en/of Wijknieuws in de
gaten.
Participatiesamenleving
Het is het woord van 2013 geworden, zo
is afgelopen weekend besloten door het
Onze Taal-congres.
De participatiesamenleving in Bargeres
heeft de aandacht van het wijkteam. We
zoeken daarom naar een gezonde balans,
in wederkerige respectvolle communicatie
met de diverse organisaties. Heeft u
hierover ideeën, kunt u ons altijd bereiken.
Samen werken we aan de toekomst van
Bargeres!

Contactgegevens wijkteam:
Jolanda Lubberts, wijkcoördinator,
68918, j.lubberts@emmen.nl
Marlies Zeeman,Wijkvereniging,
voorzitter@bargeres.com
Mia Stulen, Wijkvereniging,
penningmeester@bargeres.com
Johan Ottens, Sedna, 632324,
j.ottens@welzijngroepsedna.nl
Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324,
y.brandenburg@welzijngroepsedna.nl
Karin Smeekens, 69 78 41,
k.smeekens@lefier.nl
Karin Lubbers, 650225,
k.lubbers@domesta.nl

Afval

anders
Zoals in de vorige editie van Wijknieuws aangekondigd, waren we van plan
een brief naar het college van B&W te sturen met onze bezwaren als het
gaat om ‘Afval Anders’, het nieuw bedachte concept van 3-wekelijks afval
inzamelen.
een informatiebijeenkomst te organiseren
Deze brief hebben we geschreven en
in Bargeres. De afvalcoach zou dit meeneverstuurd en is te downloaden via
men.
www.bargeres.com (kijk onder ‘actueel
Als bestuur lijkt het ons prima om een
nieuws’).
open gesprek over dit onderwerp te hebben, waarin Area op grond van feiten kan
Ik kreeg vervolgens onverwacht bezoek
uitleggen waarom 3-wekelijks inzamelen
aan huis: Gerrit Baron, de afvalcoach van
wel kan. Bewoners kunnen dan hun beArea Reiniging wilde wel graag met het
zwaren op tafel leggen.
bestuur in gesprek naar aanleiding van
onze brief. Als afvalcoach is meneer Baron Mocht deze bijeenkomst er komen, dan
laten we dat via Wijknieuws, facebook en
betrokken bij de inzamelingsproef in de
posters in de wijk weten!
Rietlanden, waarvan de uitkomst volgens
Area overwegend positief is.
Het evaluatierapport van Area is te vinden
De bezwaren uit onze brief herkende de
op
afvalcoach wel, want hier kwamen bewoners van het Eendenveld (waar de proef is www.areareiniging.nl/images/AfvalAnders/
gehouden) aanvankellijk ook mee.
eindevaluatieafvalanders.pdf

Ik heb de gedachte aan de afvalcoach
meegegeven om als Area te overwegen

Marlies Zeeman

Voedselbank

Bargeres

digitaal

Naar aanleiding van de Social Mediaworkshop van Emmen Revisited is de
facebookpagina ‘Bargeres verrast’ aangemaakt. Meerdere beheerders kunnen hier
berichten op plaatsen, zodat we van verschillende kanten informatie van en over
de wijk via deze pagina kunnen delen.
We willen graag zoveel mogelijk ‘likes’,
zodat we snel kunnen communiceren met
de wijk! Dus: ‘like’ Bargeres verrast!

op zoek naar vrijwilligers
Sedert enkele maanden is er in de Opgang ook een uitgiftepunt van de
Voedselbank. Speciaal voor nieuwe aanvragen zijn er medewerkers nodig.
De Protestantse Gemeente Emmen
voedselbank dan is daar vaak al heel wat
Zuid (De Opgang) heeft op verzoek van
aan vooraf gegaan. Zo’n vraag doe je niet
Baptistengemeente de Bron een flink
zo maar. Daarom is het bij een dergelijk
aantal adressen overgenomen. Het aantal
verzoek belangrijk dat snel, binnen een
mensen dat hulp nodig heeft, was zo sterk paar dagen, wordt gereageerd door iegestegen dat het voor de Bron alleen
mand die namens de voedselbank contact
niet meer te doen was. De aanvragen om
op neemt. Om de werkzaamheden te
gebruik te kunnen maken van de voedkunnen verdelen en omdat niet iedereen
selbank nemen nog steeds toe.
altijd beschikbaar is willen we graag tenAls iemand een aanvraag doet, vindt er
minste 2 mensen hebben die in Bargeres
namens de voedselbank een gesprek
dit werk willen doen.
plaats om de financiële situatie te bespreken.Voor dat werk, het voeren van
Wilt u meer weten of wilt u zich aandeze gesprekken, zijn we dringend mensen melden als medewerker, neem dan connodig. Mensen die gemiddeld een dagdeel
tact op met Harry Hemmen via
per week aan dit werk kunnen besteden.
hemmen-louissen@home.nl
Belangrijk werk is het. Als iemand vraagt
om gebruik te kunnen maken van de
Bron: www.emmen-zuid.nl

Nieuw gezicht
Savaron

Burenhulp, hoe

Opbrengst

regel je dat?
Burenhulp is precies wat het woord zegt: hulp voor u uit uw eigen omgeving.
Hulpvaardige vrijwilligers van Buren voor Buren geven wat van hun tijd en
hun hartelijkheid aan u als bewoner van de wijk Bargeres.

Waarvoor is Buren voor Buren?
Sommige mensen zien er bijvoorbeeld
tegenop om alleen naar de dokter te
gaan en vragen om begeleiding. Handige
vrijwilligers helpen met een klusje zoals
het ophangen van een schilderijtje of het
verwisselen van een plafondlamp.
Weer andere vrijwilligers gaan naar iemand toe voor gezelschap en gezelligheid,
want er zijn mensen die veel alleen zijn.
Zou u zelf wel eens voor deze zaken hulp
willen, zonder het gevoel te hebben daarmee een belasting voor een ander te zijn?

bij

Rue

Sinds 19 november jl. is Simone Trip ons
team komen versterken als nagelstyliste!
Zij heeft ons voormalige nagelstyliste
Anna vervangen. Simone is sinds 2006
actief in de ‘nagelwereld’ en heeft bij ons
in de salon weer een nieuwe uitdaging
gevonden! Wilt u hier meer over weten of
een afspraak maken met Simone, dan kunt
u altijd bellen 0591-618847
Mogelijkheden:
* Nieuwe set gelnagels
* Bijvullen gelnagels
* Nailart
* Manicure
* Gelpolish

collecte

Meld u zich dan bij Buren voor Buren!
Informatie
Voor meer informatie over Buren voor
Buren kunt u contact opnemen met
Marga Vonk van Infopunt Bargeres, tel.nr.
06-34496708 of infopunt@bargeres.com
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De collecte in Bargeres t.b.v. Alzheimer
Nederland heeft € 2103,80 opgebracht.
Dank aan alle gevers en collectanten!
Organisator van deze collecte is Wim
Verbaan, telefoon 0591614506 en emailadres bhinaeka@gmail.com.
De volgende collecte wordt in november
2014 gehouden. Er zijn nog collectanten
nodig, dus meld u aan!

Nieuws van
De Zonnebloem
Op maandag 16 december a.s.
organiseert De Zonnebloem weer
haar traditionele Kerstviering. Zoals
gewoonlijk wordt deze gehouden in het
kerkelijk centrum De Opgang aan de
Mantingerbrink. De aanvang is om 16.00
uur.

Aan deze viering zal het Chr. Mannenkoor
“Valerius” haar medewerking verlenen.
Aansluitend aan deze viering wordt een
Kerstbroodmaaltijd aangeboden.
Aan het geheel zijn geen kosten verbonden, bij de uitgang wordt de mogelijkheid
geboden voor een vrije gift. Uw opgave
gaarne vóór 12 december bij Grietje Stap,
tel: 642486 of Fokke Sanders, tel: 615769.
U bent van harte welkom !

Preek

van de Leek groot succes!
In november waren er in De Opgang 3 bijzondere diensten te beleven.

Aleid Rensen (oud-directeur dierentuin)
envoor
burgemeester
Cees Bijl de preekstoel
Speciaal
inwoners van Emmen-Zuid.
om aan de hand van een Bijbelverhaal te
vertellen over hun relatie met kerk en
geloof. Het waren boeiende, persoonlijke
verhalen die ze vertelden en die stof tot
nadenken gaven. Een geslaagd project met
Op 3, 10 en 17 november hielden in
drie keer een vol bezette kerk, zeker voor
speciale middagdiensten geen dominees
herhaling vatbaar! Wilt u hier meer over
de preek, maar werd deze door leken verlezen, kijk op de website van de Proteszorgd. Op uitnodiging van de Protestantse
tantse wijkgemeente Emmen – zuid: www.
wijkgemeente Emmen – Zuid beklommen
emmen-zuid.nl
sportverslaggever Evert ten Napel, mevr.

Anje Mensi
kAn kiezen
glAsvezel.
Op 16 januari 2014 wordt in samenwerking met de B.C.O. een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze wordt
gehouden in het Brinkenhoes, aanvang
14.00 uur. Zie hiervoor ook pagina 8. Ook
dan ben u welkom !

Met glasvezel kunt u net als Anje Mensinga gaan profiteren van een bu
van deze
diensten
zijn terug
datOpnames
glasvezel er komt?
Sluit dan
vóór 22 december
een te
glasvezelabonn
serviceproviders.
kunt u in de glasvezelwinkel
terecht voor een pe
vinden en teOok
beluisteren
via
andere de keuze uit onderstaande serviceproviders. Ga naar www.ein

www.kerkomroep.nl/#kerk.hp?mp=10933

Mobiele glasvezelwinkel.

Speciaal voor inwoners van Emmen-Zuid.

Op dinsdag en donderdag bij Winkelcentrum Bargeres.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag bij Winkelcentrum Rietlanden.
Op zondag bij Parc Centrum Sandur.
Kijk voor de openingstijden op onze website.

glasvezel.
hebt u al gekozen?

Wilt u net als Jeroen Fuhler gaan profiteren van supersnel internet met de hoogste uploadsnelheid? Sluit dan vóór 22 december een glasvezelabonnement af
bij een van de serviceproviders. Wilt u weten welk abonnement het beste bij u past? In de glasvezelwinkel kunt u terecht voor een persoonlijk advies en het
afsluiten van een glasvezelabonnement. U hebt onder andere de keuze uit onderstaande serviceproviders. Ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/emmen voor
een volledig overzicht. Op onze website kunt u ook direct een abonnement afsluiten.

Sluit vóór
22 december

glasvezel.
hebt u al gekozen?
Mobiele glasvezelwinkel.

Op dinsdag en donderdag bij Winkelcentrum Bargeres.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag bij Winkelcentrum Rietlanden.
Kijk voor de openingstijden op onze website.

Wilt u net als Jeroen Fuhler gaan profiteren van supersnel internet met de hoogste uploadsnelheid? Sluit dan vóór 22 december een glasvezelabonnement af
bij een van de serviceproviders. Wilt u weten welk abonnement het beste bij u past? In de glasvezelwinkel kunt u terecht voor een persoonlijk advies en het
afsluiten van een glasvezelabonnement. U hebt onder andere de keuze uit onderstaande serviceproviders. Ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/emmen voor
een volledig overzicht. Op onze website kunt u ook direct een abonnement afsluiten.
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een
abonnement
af.

Aangepaste openingstijden:
V.a. 17 december zijn we bijna alle
dagen van 9.00-21.00 uur open.
Bel vroegtijdig voor een afspraak
om teleurstelling te voorkomen
Kapsalon Rue Savaron
Balingerbrink 249
7812 SJ Emmen tel.: 0591 618847

DECEMBERMAAND VERWENMAAND!!
In de maand december geldt voor alle gezichtsbehandelingen

10% korting
Na afloop ontvangt u een leuke kerstattentie
info@labellebeaute.nl
www.labellebeaute.nl

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.

Zwep Fotografie
Mijn naam is Zwaantje Huizinga, ik woon
sinds 2001 in Bargeres en ben sinds 2011
bezig om van mijn hobby mijn werk te
maken. Ik fotografeer inmiddels meer
dan 10 jaar en heb meerdere cursussen
gevolgd bij de Volksuniversiteit.

Fotograferen is inmiddels een uit de hand
gelopen hobby geworden. Ik verzorg al
enkele jaren trouwreportages, portretten,
fotoshoots, buikfoto’s, newborn shoots en
verder verhuur ik foto’s aan bedrijven en
particulieren. Ook fotografeer ik bijv. bij
kinderfeestjes en vrijgezellenfeestjes.
Ik heb een eigen studio waarin ik fotoshoots maak.
Ik laat mijn foto’s hoogwaardig afdrukken
op bijv. canvas, glas, vinyl of aluminium.
Ook voor een cursus fotobewerking
voor beginners en workshops voor

Actie

Henriëtte Buwalda
Schoonheidsspecialiste
Oringerbrink 174, Emmen

Voor de maand december
en januari 10% korting
op alle fotoshoots.

portretfotografie kun je bij mij terecht.
Ik beleef heel veel plezier aan fotograferen
en vind alles een uitdaging. Ik hou van
fotograferen met een ongedwongen en
gezellige sfeer zodat de modellen, kinderen en/of bruidsparen zich op hun
gemak voelen.
Heeft u een feestje of een evenement? Ik
kom dit graag voor u vast leggen. Wilt u
gewoon een mooi cadeau voor (o)ma en/
of (o)pa? Laat uw gezin op de foto zetten
op een locatie naar eigen keuze of in de
studio!
Zwaantje Huizinga
Bruntingerbrink 45
7812 VG Emmen
06 15 58 25 22
zwaantje@zwep.nl
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Kerst-agenda

liederen onder de luifel van het gebouw.
05 januari
Zondag 01 december
10.00 uur
Een overzicht van de kerkdiensten
Eerste advent
korte dienst + nieuwjaarsbegroeting
die rondom Kerst georganiseerd
10.00 uur samenkomst, van Schaikweg 42 ds. Fischer
worden in (of bijna in) Bargeres.

Zondag 08 december
Kinderkerstmiddag en kerstsamen‘De Opgang’
zangavond in de Opgang door ESE
Mantingerbrink 199
Tweede advent
Op zondagmiddag 22 december - de laat- 10.00 uur samenkomst, van Schaikweg 42
www.emmen-zuid.nl
ste adventszondag - organiseert de ESE in Kerstochtenddienst
samenwerking met kindertheater Plots!
Op 1e
zal om 10:00 uur de
Kerst bij Levend evangeliegemeente
Zaterdag
14kerstdag
december
een kerstmiddag voor kinderen in de bagezinsdienst
plaats
vinden
in
de
Bron.
de Oase
Kerstmarkt 9.00 uur - 12.00 uur
sisschoolleeftijd en hun ouders en andere Albatrosstraat
Het thema is ‘We
hebben
een
(k)Koning!’.
1, 7821 AM Emmen
familieleden. De middag begint om 15.30
Het wordt een feestelijke dienst waarin
uur in De Opgang, Mantingerbrink 199Zondag
te
we15
hetdecember
verhaal horen en zien over twee
Emmen. De zaal is open vanaf 15.00 uur.
koningen.
Derde advent GEEN ochtendsamenkomst!
Iedereen is van harte welkom. De toegang Aansluitend aan de dienst is iedereen uit13.00 uur Kerstopenlucht op de markt
is gratis.
genodigd om te blijven voor een Konink17.00 uur Candlelightmiddag, van Schaikweg 42
lijke Koffietafel.
Op de avond van zondag 22 december
Dinsdag
17 december ‘De Bron’
organiseert de ESE in De opgang tevens
Ontmoetingscentrum
Wijkcentrum ‘t Brinkenhoes
10.00
uur - 11.30
van Schaikweg
42
een kerstzangavond, een bijzondere avond Hesselterbrink
2 uur koffie- inloop in ‘kerstsfeer’
Mantingerbrink
140
met veel muziek en kerst(samen)zang.
www.debronemmen.nl
Kijk op de website voor actuele informaZondag 22 december
Medewerking wordt verleend door Muztie: oaseemmen.nl
Vierde
advent
iekvereniging Laus Deo en door gospelKerst in
De Opgang
10.00 uur samenkomst van Schaikweg 42Kerst bij Leger des Heils
koor Share uit Emmen. De avond begint
Kerstzangdienst in de
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 ESE: kindermiddagprogramma én ’s avonds
24 december
uur. Iedereen is hier van harte welkom en Opgang!
22.30 uur
de toegang is gratis.
Kerstnachtdienst in de Zuiderkerk m.m.v.
SBE en gospelkoor Share
Dinsdag 24 december
22.30 uur Kerstnachtdienst in de Zuiderkerk
25 december 1e Kerstdag
m.m.v. SBE en gospelkoor Share

10.30 uur - 12.30 uur
e
Van
harte
wil
de
Protestantse
wijkgeKerst - INN…
Woensdag 25 december 1 Kerstdag
meente Emmen – Zuid iedereen uitnodiOngedwongen in en uit gaan, ontmoeten,
10.30 uur - 12.30 uur Kerst - INN…
gen voor de vieringen rondom Kerst en
gezelligheid met een kerstboodschap,
Ongedwongen in en uit gaan, ontmoeten, gezelligheid met een
de jaarwisseling. De diensten in kerkelijk
Van Schaikweg 42
kerstboodschap, van Schaikweg 42
centrum De Opgang aan de Mantingerbrink 199 zijn als volgt:
ESE
De ESE is een samenwerkingsverband van
het Leger des Heils in Emmen, de Baptistengemeente De Bron, de Baptistengemeente Het Baken, de Gereformeerde
Kerk (Vrijgemaakt) en de Christelijke
Gereformeerde Kerk. Naast de zangdiensten met Kerst organiseert de ESE ook
regelmatig een Alpha-cursus, een kennismakingscursus met het christelijke geloof,
en een Beta-cursus als vervolg hierop.
www.evangelisatiesamenwerkingemmen.nl
Kerst in De Bron

22 december
10.00 uur kerkdienst
4e zondag van advent
ds. Fischer
24 december
18.30 uur kinderkerstfeest,
m.m.v. kinderkoor ‘Cantiamo’
24 december
22.00 uur kerstnachtdienst		
ds. Fischer / ds. Kajim
25 december
10.00 uur kerstdienst,
m.m.v. cantorij ‘Laudate’
ds. Kajim / ds. Fischer
29 december
10.00 uur kerkdienst			
ds. Kajim

Kerstavonddienst om 22.30 uur met voorganger ds. Chris Eijer uit Amersfoort.
Na de dienst zingen we nog 2 kerst-

31 december
19.30 uur kerkdienst op oudjaarsavond
ds. Kajim
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website + hosting =
MansMedia.nl

Adverteren in Wijknieuws?
Een advertentie kost €50,-.
Dat is formaat visitekaartje.
Meer info:
redactie@bargeres.com
of bel 06-23924960.

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Oud papier inzameling Holtingerhof
De schuur achter de Holtingerhof is op
zaterdag 8 en 22 december van 10.00 tot
13.00 uur weer open om uw oud papier
in ontvangst te nemen.
Namens de Cliëntenraad alvast hartelijk
bedankt voor uw medewerking.

Kennismaking met klank op 3 december en 10 december
Ervaar wat klank met jou doet, hoe het je
frequentie kan verhogen, je kan openen
voor hogere (bewustzijns)delen van jezelf
en de trillingsfrequenties van je lichaam
kan harmoniseren. Of je nou ziek of
gezond bent, klanken werken rustgevend
en helend. Hoor en ervaar hoe het is om
klank te laten resoneren in je lichaam en
ontdek wat jouw lichaam nodig heeft op
dit moment. De kristallen klankschaal
zorgt voor de benodigde energetische
afstemming.Voorafgaand doen we een
aardingsmeditatie. Of je nou alleen de
klanken van de klankschaal binnen laat
komen en laat resoneren, of dat je zelf
klanken voortbrengt, voel je hier helemaal
vrij in.
Data: dinsdagochtend 3 december en 10
december van tien tot elf uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Meld
je wel even aan per email of per telefoon,
dit vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen.
NatuurlijkBewust, Borgerbrink 100,
7812NG Emmen
info@praktijknatuurlijkbewust (onder
vermelding van ´kennismaking klank´)
tel. 06-20852259
Ontspannen de kerstdagen in!
Yogacursus van 2 weken ‘Rug - Nek Schouders’ voor €30,-.
Ontdek hoe je in 2 weken de pijn in je rug
- nek en schouders kunt verminderen.

Winkeliersactie

kerst!
Doe mee en zoek vanaf 6 december
letters in winkelcentrum Bargeres
en raad het woord! Prijsuitreiking ‘s
avonds 19 december.
Vanaf 6 december zal er in elke winkel
die meedoet een letter hangen. Maak daar
een woord van en kom op donderdagavond 19 december naar winkelcentrum
Bargeres en ontdek of je het juiste woord
had gevonden!
Vanaf 18.00 uur kun je die donderdag-

De workshop is voor iedereen toegankelijk.
Data: donderdag 12 december en donderdag 19 december. Beide avonden van
19:30 - 20:30 uur
Locatie: ‘t Brinkenhoes
Aanmelden:
info@oosterscetrumdrenthe.nl
www.oosterscentrumdrenthe.nl
Serieus Request-concert
Ruinerbrink
Zondag 22 decemer om 12 is er een
speciaal concert in de Ruinerbrink in
het kader van Serious Request: ‘Dotan
lunchconcert’
inclusief lunch
en drankjes
en de nieuwste CD van
Dotan. Al het
geld gaat naar
Serious Request, dus strijk over je hart en reserveer!
Wordt natuurlijk weer super gezellig net
als altijd!
Een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Prijs voor een kaartje is €20,-.
Aanmelding via facebook of ruinerbrink@
gmail.com tel 0591 610634
Meer op facebook/feestboek.ruinerbrink
CBK tentoonstelling ‘Goed gemutst’
Amateur Kunstenaars Emmen t/m 12
januari 2014
Op deze tentoonstelling is een gevarieerd aanbod te zien van nieuw werk van
een groot aantal leden van de AKE. Het
thema van de tentoonstelling van dit jaar
is ‘Goed gemutst’. De gepresenteerde
werken laten zien dat op velerlei manieren uitdrukking is gegeven aan dit thema.
Net als voorgaande jaren is er werk te
zien in vele verschillende technieken.
De Amateur Kunstenaars Emmen zetten
met deze expositie een jarenlange traditie
voort. Al sinds 1973 presenteren de leden
van deze Emmense amateurvereniging
avond op de foto met de kerstman.
Er is warme chocolademelk te koop
(voor een klein prijsje) en er is muziek. Ook zal dan de prijsuitreiking
plaatsvinden van de letterspel-actie!
Dus, vanaf 6 december letters
zoeken en 19 december volop kerstsfeer in winkelcentrum Bargeres!
Tot ziens!
De deelnemende winkeliers
van winkelcentrum Bargeres
8

hun werk in het Centrum Beeldende
Kunst Emmen.
Expositie in Verpleeghuis
De Bleerinck
Tot en met maandag 20 januari 2014
wordt in het Emmer Verpleeghuis De
Bleerinck een verzameling grote en kleine
dinky toys tentoongesteld van de heer
de Jonge uit Emmen en schilderijen van
het boerenleven van de heer Rabbers uit
Emmen.
Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot
19.30 uur, Spehornerbrink 1.
Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie BCO en Zonnebloem
Op 16 januari 2014 nodigen de BCO en
de ZONNEBLOEM u uit het nieuw jaar
te beginnen in het Brinkenhoes om 14.00
uur.
We hebben ‘Dazzwat’ bereid gevonden
voor ons te zingen en muziek te maken.
Muziek voor jong en oud, o.a liedjes van
Jan Smit en Walspotpourie.
Entree 1 euro,
koffie en glaasje
en iets lekkers
erbij inbegrepen.
Hartelijk welkom
en tot dan!
BCO
Zonnebloem
KVG Bargeres/Rietlanden zoekt
leden!
Wij zijn een gezellige vrouwengroep, die
iedere 3de woensdag van de maand bij
elkaar komt in het Brinkenhoes, van 19.30
uur tot 21.30 uur. Ons programma is
afwisselend en de moeite waard; van knutselen tot een presentatie van natuurfoto’s.
Voor elk wat wils!
De contributie is slechts € 25,-- per
seizoen (van september tot en met april).
Inlichtingen en/of aanmelden: ijkema@
ziggo.nl Of kom gewoon een keertje
kijken.
U bent van harte welkom!

