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Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Deadline Wijknieuws januari
De eerste wijkkrant van 2017 komt nog 
vóór kerst uit en zal uiterlijk tot en met 28 
december bezorgd worden. Wellicht inte-
ressant voor ondernemers die gebruik wil-
len maken van advertentieruimte vanwege 
acties rond de jaarwisseling! 

Activiteitenkalender
Elke maand kon u op verschillende plekken 
in Wijknieuws aankondigingen van activitei-
ten aantreffen, omdat elke organisatie een 
eigen plekje had. We hebben besloten om 

hierin verandering aan te brengen, door 
alle activiteiten mooi overzichtelijk in 
één tabel te zetten. Deze maand voor het 
eerst.  We zoeken nog een beetje naar de 
goede vorm. We hopen dat het u bevalt. 
Het overzicht is samengesteld op basis van 
kopij dat is aangeleverd. 

Bezoek
Ons bestuur heeft onlangs bezoek gehad 
van wethouder Otter in het kader van het 
jaarlijkse B&W-bezoek. Een wethouder 
die niet de EOP’s in de porteffeuille heeft, 
maar niettemin zich graag liet bijpraten 
over onze rol en bezigheden. We kijken 
terug op een waardevol bezoek. 

Van de redactie
Door Marlies Zeeman

Werkzaamheden in de Wijk
Terwijl u dit leest, zijn de werkzaamheden aan de Brinkenweg in volle gang. Tijdelijke overlast, die als het goed is vóór 
kerst is afgelopen. Heeft u vragen, meld ze bij het Infopunt of bel de gemeente. Inmiddels is ook begonnen aan de 
nieuwe waterspeelplaats aan de Rolderbrink. Bent u ook zo benieuwd naar het resultaat!? 
Foto’s Marlies Zeeman



actiViteitenkalender december
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   
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Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Aanmelden via Extra notities
za. 3-12 17.30 Buurtmaaltijd, Pinkstergemeente in Brinken-

hoes
1e en 3e zaterdag van de 
maand

di. 6-12 14.00-16.00 Huiskamer ‘Verhalen’ bij Wim Verbaan,
Mantingerbrink 152

Wim Verbaan 614506 of bhinaeka@
gmail.com

do. 8-12 15.00 Zanger Andre de Klein in Holtingerhof  €5,00 receptie Hh

do. 8-12 18.30-22.00 Kerstworkshop in Holtingerhof   opgaveformulier 
voor mantelzorgers

max.30 mantelzorgers

za. 10-12 13.00-18.00 Kerstmarkt en Open Huis bij Noorderbrug, 
Mantingerbrink 23

zie artikel pag. 4

wo. 14-12 13.00-17.00 Kerstmarkt in de Bleerinck, Spehornerbrink 1
do. 15-12 14.30 Zangmiddag dhr. Warntjes in Holtingerhof  €1,50 receptie Hh

za. 17-12 14.30 Musica E in Holtingerhof receptie Hh
za. 17-12 10.00-15.00 Kerstmarkt in ‘t Brinkenhoes zie advertentie pag. 6
zo.18-12 15.00 Kerst Bingo in Holtingerhof  €5,00 receptie Hh
ma. 19-12 16.00 Kerstviering Zonnebloem in De Opgang opgave bij bestuur zie artikel pag. 5
za. 24-12 15.-00 borreluurtje in Holtingerhof  €5,00 receptie Hh

Onder de projectnaam ‘Regtop’ is onlangs 
in onze wijk aandacht gevraagd voor toe-
slagen en voorzieningen om het inkomen 
aan te vullen. In ‘Regtop’ werken Wijk-
vereniging Bargeres, Lefier, Domesta, ge-
meente Emmen, Leger des Heils, Sedna en 
Humanitas samen met als doel een huis-
aan-huis onderzoek te organiseren in de 
twee genoemde brinken. Deze actie vond 
eind september plaats.

Er is heel wat aan vooraf gegaan, voordat 
de vrijwilligers-koppels op stap gingen. Uit 
onderzoek is gebleken dat 17% van alle 
huurders in Drenthe die recht op huur-
toeslag hebben, hier geen aanspraak op 
maken. Hoe kan dat? Kan dat anders?  En 
laten we het bij deze vragen of komen we 
in actie? Dat laatste dus: een werkgroep 
werd gevormd van mensen uit genoemde 
organisaties die al pionierend kwamen tot 
actie. Het resultaat was: twee actieweken 
waarin 632 huizen werden bezocht door 
ruim 30 vooraf getrainde vrijwilligers die 
met een door de werkgroep opgestelde 
vragenlijst alle bewoners bij langs gingen. 
En dat allemaal onder de creatief bedachte 
naam ‘Regtop’.

Dan nu het antwoord op de vraag: “Laten 
Emmenaren geld liggen?” Het líjkt erop dat 
dit niet het geval is. De actie heeft niet heel 
veel huurders in beeld gebracht die huur-

toeslag laten liggen. Er waren veel bewo-
ners niet thuis, een deel wilde niet meewer-
ken, of had de zaken al prima voor elkaar. 
Tegelijkertijd waren er ook bewoners die 
de vrijwilligers meteen in huis uitnodigden 
om de lijst door te nemen of vanwege een 
acute hulpvraag. Bij 10% van alle mensen 
waar we contact mee hadden, was een 
financiële of maatschappelijke hulpvraag. 
De belangrijkste cijfers: 269 niet thuis, 232 
geen interesse / niet van toepassing en 31 
bezoekjes met een vervolgafspraak. Dan 
waren er nog mensen die zelf een afspraak 
wilden maken en waar een formulier ach-
ter is gelaten Ook is bij alle dichte deuren 
een niet-thuis-folder door de bus gedaan. 
Al met al is het te kort door de bocht om 
te concluderen dat Emmenaren geen geld 
laten liggen, want hoe zit het bij de mensen 

die niet thuis waren? 
Na afloop van de actieweken zijn alle re-
sultaten verwerkt. Er zijn meteen follow 
up-acties geweest richting bewoners die 
een vervolgafspraak wilden. Mensen zijn 
doorverwezen naar hulp bij de thuisadmi-
nistratie (Humanitas), naar het mantelzorg-
contactpunt, naar de participatiewebshop, 
naar het inloop-spreekuur schuldpreventie 
van het Leger des Heils, etcetera. Cijfer-
matig gezien lijkt de opbrengst klein. Kijk 
je naar de passende hulp die geboden is 
aan bewoners, dan is de werkgroep heel 
blij met het resultaat.
Ook de reacties van de vrijwilligers waren 
erg positief. Tijdens de waarderings-avond 
die na afloop is georganiseerd, werd met 
veel enthousiasme ervaring uitgewisseld. 
Het gebaar dat medebewoners uit Emmen 
e.o. hun tijd steken in het huis-aan-huis 
aanbieden van hulp bij het verkrijgen van 
toeslagen, werd door veel bewoners (h)er-
kend en gewaardeerd! Werkgroep Regtop 
wil dan ook graag in 2017 een vervolg aan 
deze actie geven.

Heeft u de vrijwilligers gemist en/of wilt 
u alsnog dat iemand met u de vragenlijst 
doorneemt om te kijken of u recht op 
toeslagen heeft? Ga langs bij het Infopunt 
in Holtingerhof (tel. 06-34496708) of bij 
welzijnsorganisatie Sedna in ‘t Brinkenhoes 
(tel. 632937) en maak een afspraak. 

eValuatie huis-aan-huis onderzoek in rolder- en balingerbrink
In september kopte Wijknieuws met de vraag: “Laten Emmenaren geld liggen?” Toen de vraag, nu het antwoord.
Door Marlies Zeeman
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Cor remde af en vroeg: ‘U kent mij? Ik ken 
u niet’. De vrouw met het hondje herken-
de Cor aan zijn stem. Stem? Waarvan? 
Als u intikt radio.duivenstraat.net, dan kan 
het zomaar gebeuren dat u de stem van 
Cor hoort. Cor heeft een goeie babbel en 
internetradio is één van zijn hobby’s.
Wij kennen Cor vooral als hoffotograaf 
van Wijknieuws Bargeres. 

Terug naar het begin. 10 oktober 2015 was 
het officiële begin van Radio Duivenstraat. 
Eigenlijk moeten we nog heel wat verder 
terug. Als jongetje van vier jaar hoorde 
Cor bij zijn buren voor het eerst een disc-
jockey muziek presenteren en hij was ver-
kocht. Cor is nu bijna zestig en hij heeft het 
hele wereldje doorlopen: disco’s, aan het 
mengpaneel, piratenzender, ziekenomroep, 
lokale omroep. Hij is een natuurtalent 
en volgens de website maakt Radio Dui-
venstraat een stormachtige ontwikkeling 
door. Deze internetradio verzorgt uitzen-
dingen van populaire muziek uit de jaren 
vijftig tot negentig. Ook korte info’s, maar 
altijd nieuwberichten met weerbericht op 
gezette tijden.

Ik luister geboeid naar het verhaal dat Cor 
mij vertelt. Er ontsluit zich voor mij een 

wereld die ik niet ken: internetradio. Het 
zal liggen aan mijn leeftijd en mijn bele-
vingswereld. Achter het werk van Cor ver-
bergt zich een groep van vijftien amateurs, 
zeg maar hobbyisten, die vaak niet onder-
doen voor professionals. Ze wonen in heel 
Nederland en één in Manilla en komen één 
keer per jaar bij elkaar in een huis in de 
Duivenstraat in Hilversum, een Dudokhuis 
nog wel. Ze praten elkaar bij over tech-
nische en programmatische zaken in een 
ontspannen sfeer.

De techniek staat voor niets en als bewijs 
daarvan heeft Cor zijn ap-
paratuur meegebracht: een 
condensator-microfoon en 
een klein mengpaneel. De 
microfoon staat bij hem 
thuis in de Balingerbrink - 
als hij een uitzending ver-
zorgt - in een soort kist 
bekleed met geluidswe-
rend materiaal. Hij maakt 
programma’s van 55 minu-
ten. Het werk dat zij doen 
is volkomen legaal en de 
rechten hebben zij via BU-
MA-Stemra. 

Hoe weten zij of hun werk aanslaat? Wel, 
de serviceprovider geeft info over het 
aantal luisteraars en de tijd die luisteraars 
besteden aan het beluisteren van de pro-
gramma’s. Luisteraars kunnen reageren via 
de website, facebook ‘radioduivenstraat’. 
Een App is er ook.   

Cor raakt eigenlijk nooit uitgepraat en is 
zeer gemotiveerd en enthousiast. Ik ben 
inmiddels wel uitgeschreven en klap mijn 
notitieboekje dicht. Cor gaat huiswaarts 
met een plastic zak vol waardevolle spullen. 
Het was een mooi en informatief gesprek.

de Wijk, de brinken en de beWoners (1)
‘In de krochten van het gemeentehuis’
Door Wim Verbaan

Het Nationaal Archief staat in Den Haag 
en over een eeuw of zo moet dat op de 
Veluwe staan.  De diepe kelders in Den 
Haag zullen het door het wassende water 
niet houden. 
Zo diep zijn de kelders van ons gemeen-
tehuis niet en wij hebben ook weinig was-
send water.
Voor een diepte-onderzoek moet ik als 
reporter in de archieven van de gemeente 
duiken of in ieder geval met iemand praten 
die daar verstand van heeft. In die krochten 
heb ik dan ook een gesprek met de heer 
Peter Kraan. Vanaf de zeventiger jaren is hij 
werkzaam als archiefbeheerder bij de ge-
meente. Wat heeft zo iemand wel niet aan 
zich voorbij zien gaan? 

Maar eerst – voordat u als lezer daar naar 
vraagt – waarvoor ik de wijkgrenzen van 
Bargeres oversteek om mij te wagen in de 
grote Emmense wereld. Ik heb een idee. 
Over de brinken en bewoners in Bargeres.  
Wat zijn de typische kenmerken van een 
bepaalde brink? Droog en stoffig? Wacht 
maar af, beste lezer.

En hoe bekend bent u in Bargeres?  Stel 
u woont in de Hesselterbrink en iemand 
vraagt u de weg naar  - zeg maar - de De-
verbrink.  ”Huh? Deverbrink? Nooit van 
gehoord. Ah, bij wijze van uitzondering 
moet u in Angelslo zijn, naast de Hietbrink”. 
Zo kan dat gaan en zo gaat het vaak. Ieder-
een die Wijknieuws Bargeres leest weet 
van de Ruinerbrink, de Slenerbrink en nog 
een paar brinken die nogal in het nieuws 
zijn (geweest). Maar evenzoveel brinken 
roepen bij  vele Bargeressers een glazige 
blik op. Goed, terug naar de heer Peter 
Kraan.

Je zult toch meer dan veertig jaar bij één 
en dezelfde baas werken, zullen jonge 
mensen denken. Ik ben er ook zo eentje, 
zij het op verschillende locaties voor een 
grote Baas. Je hebt dan wel een vracht aan 
ervaring en kennis in de zaak waarvoor je 
staat . En dat heeft hij dan ook. Hij heeft 
heel Emmen-Zuid vanaf de eerste steen 
zien groeien en alles wat bedacht en ge-
realiseerd werd ging via zijn handen de ar-
chieven in. Al koffie drinkend kwamen de 

verhalen. Stoffig? Nou nee, misschien in de 
letterlijke zin, maar archieven kunnen heel 
spannend materiaal opleveren.

Enige jaren geleden stond in Wijknieuws 
een bijzonder mooie artikelenreeks over 
Bargeres: geschiedenis, de bouw, de oude 
landschapskenmerken die er nog zijn, met 
medewerking van Geert Rabbers, Marlies 
Zeeman en Peter Kraan. Dat ga ik natuur-
lijk niet overdoen, maar wel een andere 
insteek. Natuurlijk worden het positief 
gestemde verhalen, voor problemen zijn 
andere kanalen.  Als het even kan dan kunt 
u in ieder wijknieuws een aflevering lezen 
van ‘De wijk, de brinken en de bewoners’. 
In dit nummer een bewoner uit de Balin-
gerbrink aan het woord en wel Cor Vort-
man, ook de fotograaf in onze redactie.

de Wijk, de brinken en de beWoners (2)
De stem: “Mevrouw, wat hebt u een mooi hondje”. Mevrouw: “Cor!?”
Door Wim Verbaan
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Van 13.00 tot 18.00 uur is er een gezellige 
kerstmarkt waarbij u langs verschillende 
kraampjes in de kerstsfeer kunt komen. En 
als u toch langs komt, neemt u dan ook 
een kijkje in het wooncentrum? Naast de 
kerstmarkt is het op 10 december ook 
Open Huis. Bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers laten u graag zien hoe zij leven 
en werken in het wooncentrum. 

Wat doet Noorderbrug?
De Noorderbrug is ruim 45 jaar specialist 
voor mensen met niet-aangeboren hersen-
letsel, doofheid met complexe problema-
tiek, een chronische neurologische aan-

doening en de ziekte van Huntington. We 
bieden behandeling, begeleiding en 24-uurs 
ondersteuning. We doen dit thuis, bij acti-
viteiten overdag en buitenshuis, bij werken 
en meedoen of in een wooncentrum zoals 

Wooncentrum Emmen bij u in de wijk. 

Vrijwilligers gezocht
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zelf 
een steentje bijdragen? De Noorderbrug 
is altijd op zoek naar betrokken vrijwilli-
gers die willen bijdragen aan de kwaliteit 
van leven van cliënten. De inzet en inbreng 
van vrijwilligers en mantelzorgers zijn een 
waardevolle en onmisbare toevoeging aan 
de specialistische dienstverlening van De 
Noorderbrug. 

We zien u graag op 10 december bij de 
kerstmarkt en Open Huis!  

zaterdag 10 december kerstmarkt en open huis bij de noorderbrug
Op zaterdag 10 december staan de deuren van Wooncentrum Emmen van 
De Noorderbrug aan de Mantingerbrink 23 voor u open.

Het wordt weer kouder en de dagen wor-
den korter. Rond de tijd dat de klok een 
uur wordt teruggezet, trekt korfballend 
Nederland weer de zaal in. Korfbal kent 
twee competities, de veldcompetitie en 
de zaalcompetitie. Laatstgenoemde kent 
doorgaans meer prestige; het spel is snel-
ler en aantrekkelijker en spelers en publiek 
vormen een knusser en meer betrokken 
geheel. Voor korfballend Emmen betekent 
dit de jaarlijkse trek van sportpark Zwa-
nenveld (Rietlanden) naar sporthal Bargeres.

Korfbal is weer enkele maanden terug 
in onze wijk. Op diverse zaterdagavon-
den speelt de selectie van korfbalvereni-
ging EKC 2000 haar wedstrijden in onze 
sporthal. Bijvoorbeeld op zaterdag 19 
november tegen Elburg – kampioens-
concurrent van vorig seizoen – en op 
zaterdag 26 november 18u45 tegen 
Emmeloord. Kijk voor het uitgebreide 
programma op ekc2000.nl. 
Bent u nieuwsgierig naar de korfbalsport - 
in Emmen - neemt u dan gerust eens 

een kijkje in de sporthal tijdens eerder ge-
noemde wedstrijden.

‘s Middags wordt er vrijwel elke zaterdag 
gekorfbald door jeugd. Lijkt het je leuk 
eens vrijblijvend mee te trainen met een 
van onze (jeugd)teams, dan kan dit natuur-
lijk! Op ekc2000.nl vind je meer informatie 
over onze vereniging.

korfballend emmen terug in bargeres
Door Erwin Kort

Ja, tweemaal kwam er een artikel bij u 
binnen over de huiskamer van kapitein 
Lia, Slenerbrink 222. In het eerste artikel 
filosofeerde ik over de mogelijkheid van 
meerdere huiskamers. En ik beweerde ook 
dat dit bij mij thuis niet zo goed uitkwam.
Ik ga verder met filosoferen. Een huiska-
mer oprichten kun je ook doen met een 
bepaald en welomschreven doel. Wel, dat 
ga ik doen voor de duur van een beperkte 
tijd. Kan iedereen dan komen? In principe 
wel, maar dan moet u wel een verhaal wil-
len schrijven.
Hè? Een verhaal willen schrijven? Ja, u leest 
het goed. Ik schrijf ook verhalen, repor-
tages en eigenlijk kan haast iedereen dat. 
Sommigen heel goed, anderen met veel 
moeite met de tong uit de mond. Je hebt 
verhalen die uit twee zinnen bestaan. Een 
voorbeeld: “Vanmorgen werd ik later wakker 
dan anders; ik had onrustig geslapen, zweterig, 
paracetamol ingenomen. Steunend stond ik op 
en zette mij met koffie aan het schrijven voor 
Wijknieuws”. Nou, is dat een verhaal of niet? 
Mijn uitnodiging! Dinsdag 6 december 
a.s. van 14.00–16.00 uur bent u als lezer 

welkom bij mij thuis. Er is koffie of thee en 
er zijn slagroomsoesjes. Eén voorwaarde: 
u moet zichzelf wel aanmelden voor het 
geval dat honderden zich melden én u doet 
mee aan het schrijven van een verhaal bij 
mij aan tafel.  U bent dan ook bereid om 
het verhaal – kort of wat langer – voor te 
lezen. Papier en schrijfgerei is aanwezig, 
maar u kunt ook uw tablet meenemen. 
Verder geeft u toestemming om uw ver-
haal te gebruiken voor publicatie in het 
Wijknieuws (na keuring door de redactie).

Eerlijk gezegd sta ik paf van mijzelf; ik weet 
niet wat ik over mijzelf heen haal; ik ben 
gewoon niet uitgeslapen genoeg en straks 
word ik echt wakker. Of ik blijf zitten met 
al die heerlijke soesjes of ik wordt over-
stroomd door al die schrijvers die zich tot 
nu toe verborgen hebben gehouden. Ik ga 
het  liefst voor maximaal vijf gasten. Meer-
dere sessies kunnen volgen bij voldoende 
belangstelling. O ja, ik woon op de Man-
tingerbrink 152 (boven de apotheek) en 
aanmelden via 614506 of bhinaeka@gmail.
com. 

de huiskamer, afleVering 3, ‘de Wondere Wereld Van Verhalen’
Door Wim Verbaan

creatief bargeres
In het kader van ‘ruimte voor wijk-
talent’ een foto-gedicht van Facebook 
Natasja’s Poëtische Productjes.
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Meer aandacht voor inbrekers
Zodra het vroeger donker wordt vergroot 
de politie de aandacht voor de boeven die 
het avond- en nachtduister gebruiken om 
ongezien buit te pakken. De politie surveil-
leert meer in de wijk, houdt preventieve 
acties, bekende inbrekers worden intensie-
ver in de gaten gehouden, er is extra toe-
zicht op plekken waar relatief veel wordt 
ingebroken. De kans dat je criminelen in de 
boeien kunt slaan, neemt echter aanzienlijk 
toe als de burger ook wordt gemobiliseerd. 
Het is onmogelijk voor de politie om over 
tegelijk te zijn. Wist u dat meer dan 80% 
van de aanhoudingen op heterdaad gedaan 
worden na meldingen van burgers?We 
hebben jullie dan ook hard nodig!

Signaleren verdacht gedrag
U ziet iemand in uw buurt die met veel 
belangstelling bij verschillende huizen naar 
binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, 
komt weer terug, maakt een rondje om het 
huis. Een beetje raar, maar misschien is het 
wel gewoon een schilder die een offerte 
wil maken? U voelt dat het niet klopt. 

Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. 
Want de politie komt liever een keer te 
veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de 
politie inbraken voorkomen. 

Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. U kunt daarom 
het beste letten op het gedrag van perso-
nen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat 
normaal is in uw wijk. U weet wanneer er 
bekende of onbekende mensen langslopen. 
Welke routes normaal gesproken gere-
den en gefietst worden. Plekken waar het 
logisch is om stil te staan of waar je juist 
doorloopt. Afwijkend gedrag kan beteke-
nen dat er een inbreker op onderzoek uit 
is. Bel dan meteen de politie op 112. 

Wat kunt u zelf doen?
Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes te-
gen de deur, papiertjes tussen de deur of 
een foldertje dat dagenlang uit de bus bljift 
steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers 
mogelijk achterlaten om te bepalen of ie-
mand al dan niet thuis is. 
Ziet u een verdacht persoon, spreek hem 

dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp 
nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan 
het voorbereiden op een inbraak, dan zal 
die persoon zich mogelijk bedenken nu hij 
zich betrapt voelt. Durft u dit niet, bel dan 
112. U geeft door wat en wie u ziet.

Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de perso(o)
n(en) die u heeft gezien. Daarom is het be-
langrijk om op het uiterlijk en op bepaalde 
kenmerken te letten (lang, dik, kaal, kleur 
kleding), welk vervoersmiddel, etcetera. 

Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag: 112 
(voor doven en slechthorenden 900-8112).
Geen spoed: 0900-8844 (voor doven en 
slechthorenden 0900-1844)

Wij zijn een groepje actieve tuinierders 
die op zoek zijn naar mensen die het leuk 
vinden om zelf een moestuin te hebben 
en hier hun eigen groente e.d. in te ver-
bouwen. De grond is in eigendom van een 
bedrijf en is door ons in bruikleen. Hier-
door kunnen deze tuinen tegen een kleine 
vergoeding gehuurd worden.

Er is geen wachtlijst is. Mensen kunnen 
voor het volgende seizoen direct een tuin 
toegewezen krijgen. De maximumgrootte 
van de percelen is 100m2. Grotere perce-
len zijn bespreekbaar, 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Henk Peters via 06-22004010.

donkere dagen offensief politie Weer Van start
Door Aart IJzerman, wijkagent

Volkstuintjes beschikbaar
Door Henk Peters

Allereerst een correctie. De Kerst-
viering in De Opgang op 19 decem-

ber a.s. begint niet om 15.00 uur maar 
om 16.00 uur. U kunt zich hiervoor nog 
steeds aanmelden. Het belooft een mooie 
middag te worden met o.a. medewerking 
van Dubbel Vier. Opgave graag uiterlijk 15 
december in verband met de inkopen die 
wij voor de broodmaaltijd moeten doen. U 
kunt zich opgeven bij Melanie van Dijk, tel. 
763814 of Geb Bril, tel. 632106.

Op 17 december kunt u genieten van 
een Kerstconcert, gegeven door Mu-

sicaE. Dit vindt plaats in de Kapel van de 
Holtingerhof. Toegang is gratis. U moet zich 
wel even opgeven bij de receptie van de 
Holtingerhof via 228436.

Het duurt nog even, maar op 4 janu-
ari 2017 kunt u een nieuwjaarsrecep-

tie bijwonen, ook weer in de Holtingerhof. 
Opgave graag bij genoemde personen.  Zo-
wel het Kerstconcert als de Nieuwjaars-

receptie wordt in nauwe samenwerking 
georganiseerd met de Holtingerhof.

Bent u geïnteresseerd in het werk als 
vrijwilliger bij de Zonnebloem, neem 

dan gerust contact op met één van boven-
staande bestuursleden. We kunnen altijd 
(nieuwe) vrijwilligers gebruiken.

Met vriendelijke groet, De Zonnebloem
afd. Bargeres / Noordbarge / deel Barger-
meer.

nieuWs Van de zonnebloem

opening lidl
Foto Cor Vortman

Woensdag 26 oktober, bijna 8.00 uur in de morgen. Onze fotograaf is vroeg uit de veren 
om een uniek moment mee te maken: de tijdelijke Lidl gaat open! 
Wat voor de wijk en winkeliers vooral belangrijk is: er is weer reuring 
aan Balingerbrinkse kant van het winkelcentrum!



Terublik 2016
Het was een jaar van grote veranderingen 
voor het Infopunt Bargeres; hierbij doel ik 
op onze verhuizing naar woonwijkcentrum 
de Holtingerhof waar we heel hartelijk zijn 
ontvangen, de nieuwe baliemedewerkers 
die dit jaar vol enthousiasme zijn begonnen 
en de start van het Mantelzorg Contact-
punt Emmen-Zuid wat nu ook onder het 
Infopunt hangt.
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige 
editie van wijknieuws hopen we ons team 
vanaf volgend jaar nog verder uit te brei-
den, zodat we u als bewoner nog beter van 
dienst kunnen zijn.
De medewerkers van het Infopunt willen u 
bedanken voor alle input die u als bewoner 
aan ons heeft gegeven. Tevens hopen wij 
dat wij u goed van dienst hebben kunnen 
zijn bij het beantwoorden van uw vragen 
en het doorgeven van meldingen.
Bij deze willen wij u laten weten dat het 
Infopunt tussen kerst en oud en nieuw 
gesloten is. Vanaf 2 januari zitten wij weer 
voor u klaar.

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen 
en een heel gelukkig nieuw jaar! Tot vol-
gend jaar.

Mantelzorg Contactpunt
In de week van de mantelzorg zijn wij met 
ruim 30 mantelzorgers naar Wildlands ge-
weest, voor een compleet verzorgde dag. 
We hebben gezien dat er leuke contac-
ten gemaakt zijn tussen de mantelzorgers 
en dat ze deze dag echt hebben kunnen 
genieten. Dat is waar we het voor doen! 
We hopen dat de kerstworkshop voor de 
mantelzorgers op 8 december weer net 
zo’n groot succes zal worden!
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nieuWs Van infopunt bargeres   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Hierbij alweer het laatste bericht van het Infopunt van dit jaar.
Door Nicole Hendriks, coördinator Infopunt Bargeres

Adverteren in Wijknieuws? Een advertentie kost €50,- 
(formaat visitekaartje). Info: redactie@bargeres.com

Medisch pedicure praktijk
Voeten in balans

Mantingerbrink 146 e
7812 MH Emmen

voeteninbalans@gmail.com
06-52391068

Maak nu online een afspraak op www.voeteninbalansemmen.nl

Marianne Enninga
M e d i s c h  p e d i c u r e

De medewerkers van het Infopunt met de 
klok mee: Coby Broersen, Elza Omvlee, Nicole 
Hendriks, Danitsja Slomp 

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX  Emmen
Openingstijden:
Elke maandag, woensdag en vrijdag 
van 10.00-14.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Infopunt
Bargeres

In Bargeres
Verzorging, verpleging, 

begeleiding, 
specialistische handeling 

en alarmering.
24 uur per dag

 T (0591) 68 74 10 • TANGENBORGH.NL

Oude Zuidbargerstraat 12 Emmen
(voormalige HAKA boerderij)

Kraamhuur €12,50 pw tot 1 januari

0591-201123

website + hosting = 
MansMedia.nl 

Diverse sfeervolle kraampjes
Een kerstverhaal
Heerlijke versnaperingen
Live muziek en veel gezelligheid.

Kom de kerstsfeer proeven, 
entree gratis.

Er zijn nog een paar plaatsen over op 
de kerstmarkt. Heeft u belangstelling, 
bel dan naar telnr 855280 of bij geen 
gehoor 610201.


