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succes!

met

Van

de redactie

Winkelcentrum
Er wordt voor en achter de schermen
inmiddels flink gewerkt aan het winkelcentrum aan de Balingerbrinkkant. De gemeente probeert in december nog een inloop te organiseren m.b.t. de inrichting van
het openbare gebied. Houd berichtgeving
in de kranten in de gaten.

Wijkvereniging Bargeres
Ons bestuur houdt zich bezig met tal van
onderwerpen die spelen in de wijk. Geïnteresseerd in wat dat zoal is? Vraag eens
een gesprek aan met onze voorzitter, Jaap
Bakker - voorzitter@bargeres.com.
Kerstdiensten
Elk jaar organiseren de kerken in de wijk

Bargeres

doet! #2
In maart dit jaar was Bargeres Doet! #1, een dag waarop
bewoners en professionals uit de wijk elkaar ontmoetten
en met elkaar in gesprek gingen over wat er zoal gaande is
in onze wijk en wat er mis of waar behoefte aan is.
- door Natasja van Dijk

Dit leidde tot de vorming van enkele werkgroepen die ideeën verder gingen uitwerken en uitvoeren. Een aantal daarvan zijn:
- de ondernemers: zij hebben een aantal
bijeenkomsten gehad om te zien wat hun
behoefte is en hoe ze meer kunnen samenwerken, elkaar kunnen versterken.
-de ruilbeurs: die heeft inmiddels twee
edities beleefd.
- er was behoefte aan een wijkhuiskamer: die draait inmiddels een paar weken,
elke dinsdag tussen 11.00-14.00 uur in ’t
Brinkenhoes, waar bewoners de weg naar
toe weten te vinden.
-Er is een YouTube kanaal voor Bargeres:
Bargeres Bericht. Hierop staan korte
video’s van activiteiten in de wijk, gefilmd
door bewoner Natasja van Dijk.
- het initiatief 4US in de Slenerbrink, waarbij bewoners zelf een deel van de brink onderhouden.

Tijdens Bargeres doet! #2 werden deze
en andere successen in het zonnetje gezet.
Maar dat was pas ’s avonds.
De middag werd geopend door de voorzitter van de Wijkvereniging, Jaap Bakker.
Daarna nam Peter Leenhouts het over om
het Lagerhuisdebat te leiden. Hierbij werd
de zaal in twee groepen verdeeld, de ene
groep was vóór de stellingen die aan bod
kwamen, de andere was tegen. De kunst
was dus om niet vanuit je eigen standpunt
te reageren, maar vanuit het standpunt van
de groep waarin je zat. Dat was was een
behoorlijke uitdaging!
Onderwerpen die aan bod kwamen waren
onder andere: veiligheid, speeltoestellen en
de zorg van de overheid en voor elkaar.
(korte video’s van deze debatjes zijn terug
te vinden op YouTube: Bargeres Bericht).
Na zo’n anderhalf uur intensief debatteren

veel diensten rondom Kerst. In deze editie was geen plek om al deze info op te
nemen. Bij het Infopunt ligt op de balie een
overzicht van alle kerkdiensten in de wijk.
Kerstvakantie Infopunt
Het Infopunt is tegelijkertijd met het
Brinkenhoes gesloten van 22 december tot
en met vrijdag 2 januari. Marlies Zeeman

stond er een fantastisch stamppotbuffet
klaar, bereid door Hessel & Monique De
Ruig en vrijwilligers, waarvan een kleine 90
(!) personen lekker hebben gesmuld.
Na het eten konden bezoekers in groepjes een toer door het Brinkenhoes doen
waarbij ze langs alle aanwezige initiatieven
kwamen om ons, bewoners zo met elkaar
in contact te brengen. Naast eerder genoemden waren ook de kerken aanwezig,
de nieuwe Activiteitencommissie van het
Brinkenhoes en bij Bargeres date! kon
iedereen zijn/haar ideeën kwijt. Er was volop gelegenheid om met elkaar in gesprek
te gaan.
Tegen 9 uur kwam iedereen weer in de
grote zaal en werd de avond afgesloten,
met nog een klein woordje van wethouder
Bos van Wakker Emmen die de hele bijeenkomst aanwezig was. Daarna werd er nog
even gezellig nageborreld en teruggekeken
op een leuke, succesvolle middag en avond.
Hartelijk dank aan iedereen die deze
mooie dag mogelijk heeft gemaakt, er zijn
weer veel mooie ideeën en suggesties binnengekomen die vast een vervolg krijgen!
Tot volgend jaar bij Bargeres doet! #3

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopunt@bargeres.com
Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter, voorzitter@bargeres.
com), Mia Stulen (penningmeester), Elly Platel,
Marlies Zeeman (red. Wijknieuws, redactie@
bargeres.com).
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 1/2015
verschijnt rond 1 januari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
donderdag 11 december bij ons binnen
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Uitslag

en prijsuitreiking fotowedstrijd
Deze zomer is er een fotowedstrijd voor de wijk uitgeschreven door de werkgroep Bargeres in Beeld. De winnaars zijn inmiddels bekend!

De werkgroep, bestaande uit hobby- en
professionele fotografen, zocht naar een
manier om onze wijk verrassend in beeld
te brengen.Via het uitschrijven van een fotowedstrijd rond de thema’s Kleur, Beweging, Nacht en Toen & Nu is het uitstekend
gelukt om de variëteit in de wijk goed in
beeld te krijgen!
De wijk kon stemmen, zowel bij de Boni
als bij het Brinkenhoes, waar de genomiBeweging, Harm Weitering
neerde foto’s hingen. Er zijn maar liefst 371
Kleur, Mike Emmen
stemmen uitgebracht!
Alle winnaars hebben een dinerbon t.w.v.
€50,- ontvangen en een mooie bos bloemen. De prijsfoto’s blijven nog een tijd
hangen in het Brinkenhoes.

Nacht, Jordi van der Werf
Toen & Nu, Geert Rabbers

Het verhaal achter de winnende foto van Geert Rabbers.
Wat zou de associatie zijn met toen & nu bij de wijkbewoners die op deze foto gestemd
hebben? De herkenbare eikenwallenstructuur? De toelichting die Geert Rabbers meestuurde
brengt ons op het juiste spoor: “Dit is het fietspad tussen de Slenerbrink en de vijver. Eerder
liep hier een zandweg die Stroetenweg heette, vanaf de Rietlanden over het spoor richting het
Oranjekanaal, waar nu het winkelcentrum is. De oude wallen met de eiken lopen dicht langs
elkaar.Teken dat daar dus al heel lang een weg loopt. Het laatste officiële stukje Stroetenweg
is nog te vinden in Noordbarge.”

Ruilbeurs #2

Eind mei was Ruilbeurs #1, een initiatief dat was ontstaan als gevolg van
Bargeres doet! #1 in maart dit jaar en in samenwerking met de dames van
de Facebookpagina Ruilhandel Emmen Bargeres: Kim Jonker, Damay Jonker
en Gea Jonker.
- door Natasja van Dijk
Tijdens Bargeres Doet! #2 op 29 oktober
was er al een klein standje te zien met
spullen die geruild konden worden op de
tweede ruilbeurs: speelgoed, boeken, CD’s,
DVD’s, games en herfst- en winterkleding.
Hierbij werd mede initiatiefnemer, Natasja
van Dijk geïnter viewd
door Ineke
Kemper van
RTV Drenthe.
Op de avond voor de ruilbeurs konden er
alvast spullen worden ingebracht en dat
leverde al heel wat materiaal op.
Zaterdag aan ’t eind van de ochtend waren
de dames er om de zaal in te richten en
vanaf een uur of 1 kwamen er mensen binnen die hun spullen kwamen ruilen. Voor
elk ingebracht item werd een muntje verstrekt dat gebruikt kon worden om zelf
iets uit te zoeken. Er werd dan ook niet alleen veel ingebracht, ook vonden veel spullen nieuwe eigenaren. Er zijn zeker 60 personen geweest die kwamen ruilen, meer

dan bij de eerste
editie.
Eén van de bezoekers, Lia Kaptein, schreef op Facebook: ‘Een
heel goed initiatief voor mensen met een
krappe beurs’ en ‘Bezoekers konden op
hun gemak kijken wat zij wilde aanschaffen voor hen zelve of voor hun kinderen.
Perfect toch!!!!!’
We hopen dat er bij de derde ruilbeurs, in
’t voorjaar, nog meer mensen de weg zullen vinden om hun spullen een tweede leven te geven. Muntjes die bij de tweede (of
eerste) beurs niet zijn gebruikt, zijn dan
gewoon weer geldig.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft
meegedaan en er een leuke, vruchtbare
dag van heeft gemaakt!
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inloop-huiskamer
voor een kop koffie of
HWat:
uiskamer
Bargeres
thee, een praatje, even een krant lezen, etc.
Huiskamer
is nu een maand open
Wanneer: Bargeres
elke dinsdag van 11.00 - 14.00 uur
en
voorziet
in
een
behoefte!
Waar:
soos in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140
Elke dinsdag is de soos in het Brinkenhoes
Kosten: geen kosten,
ingericht als gezellige huiskamer. Van 11.00
lunch is mogelijk voor een klein prijsje

tot 14.00 uur Facebook
bent u Huiskamer
van harte
welkom om
Bargeres
(gratis) een kop
koffie
of
thee
te drinken.
mail: bargeresdoet@bargeres.com
Lunchen kan ook voor €1,50.
De regionale krant is te lezen, evenals interessante tijdschriften; er kunnen spelletjes
gedaan worden, of gewoon babbelen over
weer, politiek of wat ook. Verder willen
we qua programma en activiteiten vooral
datgene doen wat u als bezoeker wil en
wenst!
Graag tot ziens!
Coby, Lia, Marlies,
Natasja en Wim

Info:

Nieuws van
De Zonnebloem
Donderdag 13 november hebben we
een gezellige middag gehad met o.a.
een paar bingo- en lopende bandspelletjes.
Hierbij waren leuke prijsjes te winnen. Het
was een geslaagde en gezellige middag.
Maandag 15 december a.s. hopen
we onze traditionele Kerstviering te
vieren gevolgd met een gezamenlijke Kerstbroodmaaltijd. Medewerking wordt ver-

Kort

nieuws

Tijdelijke verhuizing
Bakkerij Van Veenen
Vanwege een ingrijpende verbouwing verhuizen wij vanaf 17 november tijdelijk naar
Balingerbrink 239.
Op 20 december openen we de winkel
weer op ons vertrouwde adres.
In de tussenliggende periode zijn wij niet
te bereiken via het gewone mailadres en
niet via de fax. Mailen kan tijdelijk naar
nevels@kpnmail.nl. De telefoon werkt wel
gewoon, 615590.

Holtingerhof-nieuws
Kerstmenu
Alle wijkbewoners zijn van harte welkom
om op 1e en 2e Kerstdag te komen dineren
bij Holtingerhof. De prijs voor een 4-gangen menu is €14,65 excl. dranken. Heeft
u interesse om te komen genieten bij ons
in een gezellige kerstsfeer? Reserveer dan
snel via 0591-228436.
Verkoop
Binnenkort ontvangt u een brief met een

leend door de cantorij Laudate en organist
Pieter Flens. Zoals gewoonlijk wordt deze
Kerstmiddag gehouden in De Opgang, aanvang 16.00 uur. De toegang is gratis, bij de
uitgang is een collecte. U bent van harte
welkom! Gaarne opgave vóór 4 dec. bij
Grietje Stap, 642486 of bij Coba Horstman, 851719.
De Regiovakantie van De Zonnebloem gaat in 2015 naar Mechelen
(Limburg) en is van 30 mrt. t/m 4 april. Dit
is de z.g. één op één vakantie. De kosten

zijn € 550,-.
De Krasvakantie is gepland van 6 t/m/
10 juli en gaat naar Dieblich aan de
Moezel. Deze vakantie is bedoeld voor personen die goed mobiel zijn. Hiervoor zijn
de kosten € 429,-. Uw opgave is welkom,
ook bij eerdergenoemde personen.

De Astrilde wordt
Pets&Co de Astrilde
Vanaf 24 november wordt de Astrilde een
Pets&Co-winkel. De Pets&Co Dierenspeciaalzaken zijn hèt adres voor alles wat u
voor uw huisdieren nodig heeft. Honden,
katten, knaagdieren of vogels: bij Pets&Co
is alles te vinden voor hun verzorging.
Pets&Co is op het moment de snelst groeiende organisatie voor dierenspeciaalzaken
in heel Nederland.
De uitstraling aan de buitenkant is veranderd en ook in de winkel wordt langzaamaan alles naar Pets&Co omgezet.

5-jarig bestaan Taaltrein in Emmen
Ter ere van het 5-jarig bestaan van de
Taaltrein vierde Kentalis op 26 november
haar jubileum. Er werd feest gevierd met
de peuters en hun ouders op de groepen.
’s Avonds werd een workshopavond georganiseerd voor jeugdartsen, logopedisten,
pedagogisch begeleidsters en andere geïnteresseerde zorgaanbieders uit heel Emmen en omstreken.
Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) biedt de Taaltrein intensieve
behandeling. Zo kan het jonge kind zich
optimaal ontwikkelen en een goede start
maken op school.
De Taaltrein is gevestigd in het schoolgebouw van de Barg, Mantingerbrink 203.

opgavestrook voor oliebollen. Holtingerhof wil namelijk graag voor Oud & Nieuw
oliebollen bakken en verkopen aan de
wijkbewoners in Bargeres.
De opbrengst gaan wij besteden aan het
verbeteren van de entree van Holtingerhof, waarbij rekening gehouden wordt met
u en onze bewoners. Meer informatie volgt
binnenkort.

eigen winkeltje, ook u bent hier van harte
welkom. Het assortiment komt van Jumbo,
dus voor de kleine boodschap komt u naar
Holtingerhof. Elke dag van 08:30 tot 16:00
uur geopend.

Winkeltje OM
Geen zin om voor een kleine boodschap
ver te gaan reizen? Holtingerhof heeft een

Activiteitencommissie Brinkenhoes
Onze activiteiten in november zijn goed bezocht. We zijn zo enthousiast dat
we de volgende activiteiten voor de maand december alweer klaar hebben!
Voor de kinderen
Tijd: 19.30-22.00 uur. Kosten: €12,50. OpAlle woensdagen is er van 13.30-15.30 geven voor 12 december, vol is vol.
uur een kinderactiviteit in het Brinken- 15 december ‘Bling bling. Neem uw eigen
hoes. Kosten: €2,- per keer. Opgave vooraf! shirt mee en pimp het met strass-steentjes.
3 december gezellig pepernoten bak- Mooi voor kerst! Tijd: 19.30-22.00 uur.
ken om 13.30 uur. De kosten zijn €2,- p.p.. Kosten €7,50. Graag opgeven, vol is vol.
Graag van tevoren opgeven. Wie weet
komt Zwarte Piet ook pepernoten proe- De opgave
ven....
Opgeven kan via telnr. 855280, via de
17 december ‘Bling bling’. Neem je eigen mail: ac@brinkenhoes.nl of via facebook:
shirt mee en pimp het met strass-steentjes. Activiteitencommissie Brinkenhoes
Mooi voor kerst! Aanvang 13.30 uur.
Kosten €3,50. Graag opgeven van te voren. We wensen alle wijkbewoners alvast fijne
kerstdagen en een creatief 2015 toe.
Voor de volwassenen
Tot ziens bij één van onze activiteiten!
15 december een mooi kerststuk maken
onder proefessionele begeleiding.
Activiteitencommissie Brinkenhoes
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Namens het bestuur en alle vrijwilligers,
alvast fijne Kerstdagen gewenst en straks
een voorspoedig 2015!

Activiteiten
Woonwijkcentrum Holtingerhof organiseert wekelijks activiteiten, deze zijn ook
toegankelijk voor wijkbewoners. De weekagenda kunt u afhalen bij de receptie Holtingerhof en bij het Infopunt in ’t Brinkenhoes!

Bargeres
succes!

verrast met

In heel 2014 hebben we Bargeressers
in het zonnetje gezet, die succesvol
zijn. Niet maatschappelijk succesvol
in de zin van een topbaan met een
grote auto, maar succesvol in de
manier waarop deze bewoners omgaan met de hobbels in hun leven.
Het laatste interview - met wijkbewoner Frannie van Duinen - dat
onder de noemer ‘Bargeres verrast
met succes!’ valt.
- door Marlies Zeeman
- foto’s Ellen Jacobs
Als je Frannie van Duinen tegenkomt in
Bargeres, dan valt ze op als frêle jonge
vrouw met een innemende lach. Dat zij
een zware rugzak te dragen heeft, zie je
niet aan haar af. Dat zij met haar 33 jaar
inmiddels geleerd heeft om deze rugzak
te accepteren èn te hanteren, maakt haar
levensverhaal bijzonder en de moeite
waard om te delen.
Waar begint voor jou je verhaal?
“Dat was tijdens mijn opleiding voor docent Drama. Ik was 21 jaar toen bij mij
de ziekte SLE (Systemische Lupus Erythematodes) is vastgesteld. In de volksmond
wordt het Lupus genoemd. Het is een
auto-immuunziekte. Dat betekent dat het
afweersysteem zich keert tegen het eigen
lichaam. Er ontstaan daarbij allerlei ontstekingen in de gewrichten en organen.
Bij mij kwam de eerste uiting in het laatste
jaar van mijn studie: een ontsteking bij mijn
hartzakje. Ik heb daardoor mijn studie niet
af kunnen maken.
Na deze aanval kwamen er nog vele. De
klachten waar ik voortdurend mee te maken heb, zijn chronische vermoeidheid en
pijn.
Hoe zag je leven eruit toen je moest stoppen

met je studie?
“Tijdens mijn middelbare schooltijd
leerde ik Ronald, mijn man kennen. We
trouwden nadat ik gestopt was met mijn
studie en gingen in Bargeres wonen. Al
gauw werd ik zwanger van onze zoon
Job. Tijdens de zwangerschap ging het heel
goed. Helaas kwam de ziekte in alle hevigheid terug toen Job vijf dagen oud was.
Het bleek het begin van een achtbaan,
met drie maanden na de bevalling het
hoogtepunt qua ontstekingen. Er volgde
ziekenhuisopname na ziekenhuis-opname,
met als vervelende bijkomstigheid vaak
allergische reacties op de medicatie.
Toen mijn lichaam vervolgens Godzijdank
enigszins tot rust kwam, kon ik toekomen
aan het verwerken van alles wat mij was
overkomen: ziekte, afbreken van de studie,
huwelijk, de geboorte van mijn zoon, alle
onderzoeken en ziekenhuisopnames. Na
deze periode van stilstand, probeerde ik
langzaamaan uit wat ik nog kon. In die
tijd begon mijn vrienin Wendy van Schaik
met het theaterprojectenbedrijfje ‘Plots’.
Ik ging achter de schermen meedoen
met het schrijven, regisseren en later
ook lesgeven en spelen. Het was heerlijk om te doen en een euforie-stemming maakte zich van mij meester.
De sky begon steeds meer de limit te
lijken!”
Hield je je lichaam voor de gek?
“Ja, behoorlijk! Ik forceerde, ging dóór! Ik
zag in ‘Plots!’ mijn toekomst en vond dat
een volle agenda daarbij hoorde. Het was
erg moeilijk het evenwicht te vinden. Maar
ik kwam mezelf tegen, ik viel regelmatig.
Dan kom je vanzelf op het punt dat je zegt:
“Dit wil ik niet meer.””
Wat was voor jou de oplossing?
“Ik kwam steeds weer uit op stilte. Alleen
had ik geen sleutel om dat concreet toe te
passen. Totdat ik een artikel las in het blad
van de patiëntenvereniging over aandachtstraining
(mindfulness). Dat zette mij
op het juiste spoor.
Ik kwam in contact met een
arts die een training geeft
die ontwikkeld is voor
chronische patiënten. Ik
ben meditatie vervolgens
gaan toepassen in mijn
dagelijks leven en sindsdien is er veel veranderd.
Het klinkt misschien raar,
maar ik heb geleerd liefdevol naar mijn zieke lichaam
te kijken. Vroeger was mijn
lichaam mijn grote vijand,
want het hield mij af van de
hoge doelstellingen die ik
had met mijn leven.
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succes!

met

De ommekeer is
radicaal, want nu
zeg ik: “Ik had mijn
ziekte niet willen missen!” Mijn
geloof in God is
daarbij heel belangrijk. Samen
met Hem heb
ik geleerd mijn
ziekte welkom te heten.”
Bijzonder! Hoe ga je nú met je ziekte om?
“Mijn trainer en ik hebben ontdekt wat ik
aankan, hoeveel energie ik op een dag heb.
De conclusie was heftig: mijn tempo is echt
laag! Mijn grens heb ik snel bereikt. Gelukkig ben ik heel gedisciplineerd. Ik hou me
aan mijn tax. Ik weet wanneer ik die bereik
en nog voordat mijn batterij leeg is, laad
ik mij via mediatie en oefeningen weer op.
Dan vraag ik me heel concreet af: “Hoe
gaat het?” Ik geef aandacht aan mijn adem
en dat is voor mij hetzelfde als aandacht
geven aan God. Hij is immers degene die
adem, leven geeft! Bij Hem kom ik tot rust.
Juist door het verschil in energie met de
wereld om mij heen, heb ik geleerd dat ik
veel voor anderen kan betekenen. Want
schildpadden kunnen je meer vertellen
over de weg dan hazen!”
Wat houdt dat in, dat je wat voor anderen
kunt betekenen?
“Ik heb inmiddels een eigen bedrijfje dat
Via Via heet. De basis van Via Via is de stilte
die ontstaat wanneer we kijken naar de
onnoembare grootheid van onze God.
Stilte vanuit ontzag en nederigheid voor
onze grote Vader. Vanuit die stilte probeer
ik Via Via een eindje met mensen mee te
lopen.
Mijn passie is om mijn ontdekkingen te
delen met andere mensen. Dat mag ik
doen in onze kerk, maar ook voor ieder
ander die geïnteresseerd is in stiltetraining. Zo geef ik in december de training ‘In
stilte naar kerst’. In 2015 mag ik ook medepatiënten een training geven. Daar ben
ik heel blij mee. Want als ik lotgenoten kan
helpen de focus te verleggen van de ziekte
naar de mens, dan heb ik tóch een hele
hoge doelstelling bereikt!”
www.via-viavia.nl
www.facebook.com/viastilteviatheater

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Bloem&Zo kinderworkshop
Zaterdag 13 dec vanaf 13.00 uur kunnen
kinderen vanaf 4 jaar een leuke kerst/
sneeuwbal komen maken bij Bloem&Zo.
Graag even opgeven. Kosten: € 5.00 per
kerst/sneeuwbal.
Ruinerbrinkse akoestische
huiskamer carrousel
Zaterdag 13 december, 20.00 uur.
3 huiskamers, 3 bands. De bands blijven,
het publiek rouleert. Kaarten 12,50 incl.
drankjes. Opgave ruinerbrink@gmail.com
NatuurlijkBewust
Lichtmeditatie - met helende klank
Voel je welkom om samen het Licht te
ervaren en te vieren op
◊ Vrijdag 19 december 19:30-21:00 uur
◊ Maandag 22 december 14:00-15:30 uur
◊ 1e Kerstdag 10:30-12:00 uur
inclusief koffie/thee en meer…
Kosten: vrije bijdrage naar draagkracht
Locatie: praktijkadres Borgerbrink 100,
7812NG Emmen
Aanmelding vóór 17 december
Telefonisch 06-20852259 of via het aanmeldingsformulier op de website-agenda:
www.praktijknatuurlijkbewust.nl
Wacht niet te lang met aanmelden, de
ruimte is beperkt (max. 10 personen).

Seniorenmiddag in de Bron
De werkgroep senioren in de Bron (Hesselterbrink 2) nodigt alle 60+ uit voor een
gezellige middag.
Wat: workshop kerstkrans maken, tekenen en schilderen, leren bridgen. sjoelen of
andere spelletjes.
Aanvang: 15.00 uur. Om 17.00 uur is er een
maaltijd. De kosten zijn incl. koffie, thee,
warme maaltijd en deelname aan de workshop €10,-.
Opgave voor 7 december i.v.m. de inkoop.
Mail naar tavandenberg@home.nl

WINTERFAIR
13 december
BARGERES

Kom allemaal zaterdag 13 december van 16.00-20.00 uur naar winkelcentrum
Bargeres, want wij organiseren een gezellige winterfair in de buitenlucht met
overdekte kraampjes, om vast lekker in de kerstsfeer te komen.
Tijdens deze winterfair hebben onze winkeliers LEUKE ACTIES/AANBIEDINGEN
voor u, veelal met een kraam buiten.

* KERSTSTUKJES *
* KINDERWORKSHOP KERST/SNEEUWBALLEN MAKEN *
* WIN LEUKE PRIJZEN * KERSTMAN *
* EIGEN GEMAAKTE HANDWERKSPULLEN *
* KNIEPERTJES * MUZIEK *
* VEEL DIVERSITEIT AAN KRAMEN *

Activiteiten Commissie Brinkenhoes
voorheen B.C.O.

Presenteert
Op DONDERDAG 15 Januari 2015

LIEDJES van TOEN

deelnemende winkels: Rue Savaron, Bloem&zo, Primera, Smulwereld, Boni, Ter Stal, Home & Toys, Astrilde, Mister Hu,
Bakkerij van Veenen, de Boeketerie, Voeten in balans

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

Liedjes uit de jaren 50/60 met tekst
zodat u mee kunt zingen.
van

14:00 uur tot 16:00 uur

in `t “BRINKENHOES”
Entree en een kop koffie gratis
Tevens een nieuwjaars borrel

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.

website + hosting =
MansMedia.nl

Aanbieding voor
wijkbewoners:
Wie er voor 1 januari een filmpje
aanvraagt, betaalt alleen de montagekosten. Dus alle kosten op locatie
zijn dan gratis!
Bedriijven die een filmpje aanvragen,
ontvangen tevens gratis een websitelink op www.werfproductions.nl

Mijn naam is Jordi van der Werf, ik ben 22
jaar oud. Sinds kort ben ik gestart met mijn
eigen onderneming Werfproductions. Na
een opleiding bij het TV College in Hilversum besloot ik dit bedrijf te starten, omdat
het steeds belangrijker wordt om mensen
te overtuigen aan de hand van beeldmateriaal. Bijvoorbeeld een filmpje voor op een
website van de sportclub om nieuwe leden
enthousiast te maken. Samen met mijn
neefje Lars Boerrigter die zeer betrokken meehelpt, ben ik met filmen begonnen
als hobby. Door de vele aanvragen die ik
kreeg, besloot ik een bedrijf op te richten.
Nu kan iedereen tegenwoordig een mooie
camera kopen en gaan filmen. Maar wat

ons uniek maakt is dat we naast het filmen
met goede HD-kwaliteit en de creatieve
montage ook de camerapresentatie verzorgen. Dit maakt een film nog duidelijker,
bijvoorbeeld met interviews of voice-over.
Elke film is daarom uniek, we leveren per
opdracht maatwerk. Ons doel is om de opdrachtgever tevreden te stellen. Een productie gaat dan ook altijd in goed overleg
met de opdrachtgever.
Wat we voor de inwoners van Bargeres
kunnen betekenen is dat het voor iedereen mogelijk is om een film te laten maken.
Vergeleken bij andere bedrijven hanteren
wij een zeer voordelig tarief. Dit doen we
omdat we ons vooral richten op de kleine
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ondernemers: verenigingen, scholen, of
evenementen enzovoort.
Naast het produceren van films kunt u ons
ook boeken als acteur/publiekspresentator
of theater. Ik heb veel ervaring, zowel voor
tv, film als commercial. Deze ervaring komt
goed van pas voor opdrachten, want hierdoor sta ik garant voor kwaliteit !
Jordi van der Werf
Druwerbrink 408
7812TT Emmen
www.werfproductions.nl
Info@werfproductions.nl
Tel: 0634255375

Yin
Mentaal evenwicht yoga
Vanaf woensdagavond 28 november in het Brinkenhoes
19.30 . 21.00 uur
Aanmelden kan via info@oosterscentrumdrenthe.nl
Grenzen verkennen en verleggen
In deze vorm yoga worden posities langer vastgehouden, zo heb je meer tijd om je
grenzen te verkennen en te verleggen. Je gebruikt je lijf niet om in een houding te
komen, maar je gebruikt de houding om je lijf beter te voelen. Het heeft dan ook een
relatief rustige karakter van dat de meeste cursisten aanspreekt.
´De les is juist zo lekker doordat je even niet heel intensief hoeft te bewegen, maar
juist lang in een pose blijft!´

Infopunt Bargeres
in de praktijk

Infopunt
Bargeres
Waarvoor kun
je terecht bij
Infopunt Bargeres?
Marga Vonk,
Infopuntmede-

kijken bij degene die hulp aanbiedt wat
u voor een ander kunt betekenen. Als u
hulp vraagt, proberen we zo goed mogelijk in kaart te brengen wat voor hulp
u zoekt.
Ik werk hierbij nauw samen met de Activiteitencommissie van het Brinkenhoes,
die druk bezig is met het werven van vrijwilligers voor hun activiteiten.
Het Infopunt is in het Brinkenhoes en
open van maandag t/m donderdag van
9.00-15.00 en vrijdag van 9.00-13.00 uur.”

werkster vertelt:
“Heeft u wat tijd over en u denkt: “Ik wil
wel iets voor een ander doen, zoals kleine
klusjes in huis, een keertje boodschappen
doen met of voor iemand, een keertje met
iemand wandelen of fietsen of gewoon
voor de gezelligheid een kopje koffie
drinken?!” Geef u dan op bij het Infopunt!
Maar ook als u hulp nodig heeft en dus iemand zoekt voor kleine klusjes in huis, een
keertje met iemand boodschappen doen
of met iemand wandelen of gewoon een
keer iemand die op de koffie komt voor
een uurtje gezelligheid, kom dan ook even
langs 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

Wij hebben een databank voor vrijwilligers opgezet. Als deze goed gevuld is met
vrijwilligers, kunnen wij met één klik
mensen aan elkaar koppelen. Als u zich
aanmeldt als vrijwilliger of hulp nodig
heeft, dan volgt er een intakegesprek. Wij

Openingstijden:

Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrij.:
9.00-13.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com
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