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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 3/2014 
verschijnt rond 1 maart. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 18 februari bij ons binnen zijn 
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar 
redactie@bargeres.com).
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Voor wie?
In het vorige Wijknieuws hebben we al 
iets verteld over Bargeres doet! op 5 
maart. Elke inwoner van Bargeres die 
ideeën, energie of kennis wil delen en die 
zijn steentje wil bijdragen aan een beter 
en mooier Bargeres is dan van harte 
welkom! Op deze middag en avond ont-
moet u enthousiaste actieve mensen uit 
Bargeres. Ook organisaties die actief zijn 
in Bargeres zullen deelnemen aan deze 
bijeenkomst. 

Wat?
We maken samen concrete plannen voor 

de toekomst van de 
wijk die passen bij alle 
maatschappelijke veran-
deringen die gaande zijn. 
Daarbij kijken we zoveel 
mogelijk naar kansen en 
mogelijkheden. Het wordt 
dus geen vergadering of 
traditionele conferentie, 
maar een doe-bijeen-
komst met uitkomsten 
waar we de volgende dag 
mee aan de slag kunnen.

Onderwerpen?
De afgelopen periode hebben we, naast 
de oproep in Wijknieuws, ons oor te 
luisteren gelegd in de wijk. 
Ideeën die we hebben ontvangen hebben 
te maken met:
- Versterken wijkeconomie met onder-
 nemend Bargeres. 
- Groen en grijs in eigen hand en hark.
- Bundelen van krachten van formele en 
 informele zorg in Bargeres.
- Verbeteren van sociale samenhang.
- De jeugd van Bargeres is onze toe-
 komst!

Wat kan ik doen?
Ideeën doorgeven kan nog steeds, of 
misschien heb je wel een vraag? Reageer 
via bargeresdoet@bargeres.com.  We ver-
zamelen het liefst zoveel mogelijk ideeën 
vooraf, zodat we op 5 maart meteen 
actief aan de slag kunnen!

Doe je mee?
Op 5 maart beginnen we om 16.00 uur 
en sluiten we af om 21:00 uur met een 
gezamenlijke (netwerk)borrel. Voor eten 
wordt gezorgd. Ben je ook aanwezig? 
Meld je aan via bargeresdoet@bargeres.
com dan weten we voor hoeveel eten er 
gezorgd moet worden. 

Peter Leenhouts, Jolanda Lubberts, 
Marlies Zeeman

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Rustige winter?
Leek het vooralsnog niet door te pakken 
met de winter, op moment van schrijven 
ligt er dan toch sneeuw. Goed moment 
om de zoutvaatjes onder de aandacht te
brengen. Her en der staan deze bij bewo-
ners in de wijk. Buurtsupport heeft ook 
nog enkele op voorraad. Woont u op een 
plekje waar goed begaanbare voetpaden 
voor veel bewoners en/of fietsers van be-
lang zijn, dan kunt u in aanmerking komen 
voor een zoutvaatje. Aanmelding via het 
Infopunt Bargeres, infopuntbargeres@
bargeres.com of bellen met 06-34496708.

Bewonersfonds
Ook dit jaar stelt Wijkvereniging Bargeres  
€5000,- beschikbaar voor initiatieven van 
bewoners. Uw aanvraag kunt u indienen 
door het downloaden en invullen van 
een aanvraagformulier. Dit gaat via www.
bargeres.com. Onder het kopje Wijkvere-
niging treft u ´Geld voor initiatieven´ aan 
met de downloadlink.
We hopen dat u de weg naar dit bewo-
nersfonds weet te vinden en met uw 
initiatief helpt de wijk leefbaar te maken!

Bargeres doet!
De wijkvereniging steunt het initiatief van 

het wijkteam van harte om te kiezen voor 
een andere, actievere wijkaanpak. We ho-
pen dat op die manier de betrokkenheid 
van bewoners versterkt kan worden.
We zien het als een mooie en uitdagende 
missie om de grote hoeveelheid kwaliteit
dat in de wijk aanwezig is ook te probe-
ren te mobiliseren ten gunste van de wijk! 
We zien de noodzaak om meer samen-
hang in de wijk te brengen, om sterke 
schouders te verbinden met zwakkere 
schouders. Voelt u zich positief aangespro-
ken en wilt uw mogelijkheden benutten 
t.g.v. de wijk, laat het weten via bargeres-
doet@bargeres.com!  Marlies Zeeman

Van de redactie

Bargeres doet!
Met elkaar de handen uit de mouwen voor een nog mooiere wijk! Dat gaan 
we doen in 2014! Doet u mee?

succes!met

BLIJ MET MIJN WIJK!



  

  

Het kunstwerk ‘Ontmoeting op het 
Water’ van Willem Kind zal niet alleen de 
bewoners in de wijk, maar ook vele an-
deren gaan verrassen. In combinatie met 
het vernieuwde winkelcentrum langs het 
Oranjekanaal wordt het een succesvolle 
ontmoeting voor iedereen!

Vorige maand hebben we in Wijknieuws 
een eerste oproep gedaan aan wijkbewo-
ners om een bijdrage te geven voor een 
deel van het totale budget. De eerste 
€ 450,- van de beoogde €2000,- is bin-
nen! Fantastisch! 
Maar.... we zijn er nog niet, dus blijven wij 

een beroep doen op de bewoners van 
onze mooie wijk Bargeres. Onder het 
motto: ‘Laat ontmoeting op het Water 
niet IN het water vallen’. 
Is het niet mooi om elkaar dit najaar te 
ontmoeten bij het Oranjekanaal en te zien 
dat het ons als wijkbewoners is gelukt?
Maak ‘Ontmoeting op het Water’ mede 
mogelijk door uw bijdrage over te maken 
op bankrekening NL76INGB0002834253 
t.a.v. Wijkvereniging Bargeres, o.v.v. Barger-
es Verrast met Kunst.

Achter de schermen werkt de werk-
groep hard door. Zij zoekt hierbij de 

samenwerking met de Winkeliers- en 
Wijkvereniging, de basisscholen en andere 
betrokkenen in de wijk. 

Met speciale dank aan onderstaande fond-
sen, sponsoren en bewoners voor hun 
toegezegde bijdrage:
Fonds Wonen met Cultuur voor Mensen
Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe
Rabobank Stimuleringsfonds
Gemeente Emmen Beeldende Kunst en 
Vormgeving
Doornbos Makelaars Adviseurs
Flory Asbestverwijdering
Hoornstra Aannemer mij.NV
Pedicure Praktijk Anje
Efficiënter produceren B. Mensinga
Kardinaal Alfrinkschool
NAM
Winkeliersvereniging Bargeres
Waterschap Vechtstromen
Theater de Muzeval (in natura)
Centr. Beeldende Kunst Emmen (advies)
Wijkbewoners

Namens de werkgroep Bargeres Verrast 
met Kunst, 
Jacqueline Heringa 
(contact via Infopunt Bargeres: 
06-34496708 of infopunt@bargeres.com, 
Brinkenhoes, Mantingerbrink 140)

Laat ‘ontmoeting op het Water’ niet in het Water VaLLen!
In het vorige Wijknieuws stond al geschreven Bargeres Verrast écht met Kunst!

   

Ontmoeting op het Water, 
getekend door Lian Zuidema, 11 jaar

Met ingang van 1 januari 2014 is Rue 
Savaron een gecertificeerd haarwerksalon. 
Wat houdt dat in? Ook voor het aanme-
ten van een pruik kunt u vanaf heden in 
uw eigen wijk, bij Rue Savaron terecht!

Rue Savaron
Balingerbrink 249 
tel.: 618847
Online afspraken via www.1kapper.nl

repair café eLke Week in hoLtingerhof
Elke woensdagmiddag van 13:00 - 16:00 uur is het Repair Café Bargeres 
geopend. Kom met uw kapotte apparaten (alleen die te tillen zijn)!

rue saVaron gecertificeerd

     ***Aanbieding!!***

50% korting bij een behandeling van onze schoonheidsspecialiste 
Rianne Snoeijing of bij een behandeling van onze nagelstyliste 
Simone!                           

    Acties geldig in de maand februari t/m maart. 
Maak snel een afspraak om teleurstelling te voorkomen.

                                   

                                                     

Hair Beauty & More



   

Kunstenaar Willem Kind is winnaar 
van de competitie die vorig jaar is 
gehouden bij het openingsfeest van 
Infopunt Bargeres. Zijn ontwerp 
‘Ontmoeting op het Water’ kreeg de 
meeste stemmen.
Een kunstwerk maken van wel 7 me-
ter hoog, hoe gaat dat? U leest het 
in dit interview met Willem Kind!

Als oud-inwoner van Emmen is Willem 
Kind nog regelmatig in onze gemeente, 
want hij heeft zijn werkplaats in Emmen. 
Misschien zelfs te zien vanuit Bargeres, 
want de werkplaats staat aan de andere 
zijde van het EMMTEC-terrein!
Sinds 2007 woont hij in het Duitse Neu-
enhaus en daarmee tussen Drenthe en 
Twente in: “Drie pareltjes onder elkaar!”
Willem kent Bargeres vanaf zijn allereer-
ste kennismaking met Emmen, op bezoek 
bij kennissen in de Asserbrink. Dat was 
in 1985. Met zijn gezin is hij vervolgens in 
Angelslo gaan wonen, tot aan zijn verhui-
zing naar Neuenhaus.
Meest kenmerkend aan Bargeres vindt 
hij het Oranjekanaal, dat volgens Kind 
door de inwoners niet echt als een kanaal 
beleefd wordt, maar meer als een singel 
(een water rond een binnenstad, red.). 
Kind vraagt zich af hoe bewoners het 
kanaal zouden intekenen op een platte-
grond van de wijk. Hij vermoedt dat het 
beeld dat mensen hebben afwijkt van de 
werkelijkheid.

Hoe heeft de locatie (het Oranjekanaal bij 
het winkelcentrum) je geïnspireerd bij het 
ontwerpen van het beeld ‘Ontmoeting op het 
Water’?
“Water is vaker inspiratiebron geweest
en kanalen in het bijzonder. Zowel in 
Geesbrug als in Erica staan bij het kanaal 
kunstwerken van mij die een verbinding 
hebben met de lokale geschiedenis. Deze 

historische inbedding is er minder in 
Bargeres, omdat deze wijk op de teken-
tafel is bedacht. Maar het unieke uitgangs-
punt van stedebouwkundige André de 
Jong, namelijk het in stand houden van 
het complete landschap, is voor Bargeres 
van grote waarde. De combinatie van de 
houtwalstructuur met de indeling van de 
wijk in kleine hofjes maakt Bargeres heel 
bijzonder. Echt, menig vinexbewoner is 
stikjaloers op Bargeres!
Kortom: een bijzondere wijk en een 
bijzondere plek vraagt om een bijzonder 
kunstwerk. Een combinatie en een resul-
taat waar de bewoners trots op mogen 
zijn!” 

Je hebt een paar kleine ontwerpen van het 
kunstwerk gemaakt. Hoe ga je het beeld nu 
in het groot namaken?
“Met deze vraag haal je me uit mijn slaap, 
want hier droom ik ‘s nachts over! Je 
moet weten dat het gaat om een gevaarte 
van 10 meter hoog (3 meter onder water, 
7 meter boven water)! Inderdaad heb ik 
een paar protoypes gemaakt van verschil-
lende grootte. Maar wat veel mensen zich 
niet zullen realiseren is dat ik voor zo’n 
groot beeld weer helemaal opnieuw moet 
beginnen met het uitdenken! Ik kruip als 
het ware in het beeld en begin bij het 
denkproces op het hoogste punt.” 

Bedoel je te zeggen dat het eindbeeld anders 
kan worden dan wat ons nu gephotoshopt 
gepresenteerd is?
“Dat klopt! Want het is niet zo dat ik op 
het ontwerp een wiskundige berekening 
loslaat en dat dan ‘tig keer’ groter exact 
namaak. Een ander formaat vraagt om 
andere oplossingen. Ik neem bijvoorbeeld 
mee in mijn gedachtengang dat verschil-
lende zichtlijnen andere visuele beelden 
opleveren. Het gaat mij bij het ontwerp 
om ‘de ontmoeting’ en dan van verschil-
lende kanten belicht. Trouwens, dit kunst-
werk heeft in feite drie beelden en dat is 
vrij uniek. Je hebt het echte beeld, je hebt 
de schaduw en je hebt de reflectie op het 
water.”

Hoe ga je praktisch aan de slag?
“Voor de opbouw van het kunstwerk 
begin ik met de rompen van de licha-
men. Dat is het centrale gedeelte van het 
kunstwerk. Ik wil deze zo snel moge-
lijk hangend hebben. Dat is belangrijk 
voor me, voor het visuele effect en het 
ontwerpproces van de armen en benen. 
Dit alles ga ik realiseren op een tijdelijke 
werkplek.
Ik geef mezelf een half jaar de tijd. Dat 
betekent niet dat er een half jaar aan
manuren gaan in dit kunstwerk. Maar... 

vergis je anderszins niet in het werk wat 
in zo’n kunstwerk gaat zitten! 
Ik heb geleerd mezelf de tijd te geven 
voor zoiets groots. Ik wil alles namelijk 
onder controle hebben. Daarbij werkt 
tijdsdruk wel goed: als de oplevering 
dichterbij komt, geeft dat een gezonde 
spanning op het creatieve proces.”

En dan... als het af is: ben je er dan zelf voor 
verantwoordelijk dat het beeld op de plek 
van bestemming komt?
“Ja. Het is een proces waarbij nu nog niet 
alles geregeld is, mede omdat de plek nog 
niet klaar is. Vanwege de herstructurering 
van het winkelcentrum ondergaat deze 
pnog een metamorfose. Maar ik heb vaker 
met dat bijltje gehakt, mij is geen berg te 
hoog en geen kunstwerk te groot!” 

We zullen de ontwikkelingen blijven 
volgen - ook via Wijknieuws en hopen op 
een succesvolle operatie en lang genieten 
van ‘Ontmoeting op het Water’!
Interview: Marlies Zeeman
Foto’s: Jaap Bakker

Willem Kind heeft een paar statements 
die hij graag in het interview terugziet.
Zo is hij het er pertinent mee oneens dat 
Emmen op de laagste plaats van de Atlas 
van Gemeenten staat. Kind maakt zich er 
druk over omdat in de openbare ruimte 
van onze gemeente veel kunstwerken van 
zijn hand staan en hij zich door de lage 
plaats behoorlijk geschoffeerd voelt.
Kind wil benadrukken dat hij de indruk 
heeft dat Bargeressers tevreden zijn met 
hun wijk en woonomgeving. Hij weet 
geen cijfers, maar in zijn beleving is de 
verhuisfrequentie laag. Kind wil het nog 
wel sterker zeggen: een huisartsentekort 
is in onze wijk niet nodig: vanwege de 
kindvriendelijkheid van de wijk zouden 
jonge artsen zich moeten verdringen om 
in onze wijk een praktijk te hebben!
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“ik droom ‘s nachts Van ‘ontmoeting op het Water’!”



   

   

Bargeres energiezuinig!
De afgelopen vijf jaar - de looptijd van het 
wijkprogramma - is er een hoop gebeurd 
op het gebied van het terugdringen van
energieverbruik in Bargeres. Zo hebben 
de corporaties in de wijk, Domesta en 
Lefier, bij een groot aantal woningen ener-
giebesparende maatregelen aangebracht. 
Ook hebben energiecoaches bewoners 
van de wijk tips gegeven over besparing 
op energielasten. Tenslotte kregen alle 
wijkbewoners, mits hun woning daar-
voor geschikt is, het aanbod voor een 
zonneboiler. Een mooi succes voor de 
wijk Bargeres, waarover Harriët Hof van 
Educohof graag meer vertelt. 

Emmen bespaart
In maart 2012 is het project ‘Emmen 
bespaart’ gestart in Bargeres. Dit is een 
samenwerking van de wooncorporaties 
Lefier en Domesta en het duurzaam-
heidspodium Educohof van de gemeente 
Emmen. 

Harriët, die haar functie bij Educohof 
omschrijft als een makelaarsfunctie die 
partijen op het gebied van duurzaamheid 
bij elkaar brengt, vertelt dat er in eerste 
instantie is ingezet op gedragsverande-
ring: “Dure investeringen zijn immers 

niet voor iedereen haalbaar, maar het 
anders neerzetten van een bankstel of het 
regelmatig schoon maken van de radiator 
(stof beperkt de overdracht van warmte, 
waardoor de verwarming minder efficiënt 
verwarmt) kan soms ook al energiebespa-
rend werken.
Om bewoners hierover te adviseren zijn 
er energiecoaches opgeleid en ingezet 
in de wijk. De bewonersavond in het 
Brinkenhoes trok destijds zo’n 40 geïnter-
esseerden. Uiteindelijk zijn er ongeveer 30 
keukentafelgesprekken gevoerd.”

Energiecoaches
“De vrijwilligers van Educohof die als 
energiecoaches zijn ingezet waren erg 
positief. Hoewel ze niet iedereen iets 
konden leren. Eén vrijwilliger kwam bij 
een stel dat zelf al heel serieus met duur-
zaamheid bezig was, maar zich toch nog 
afvroeg of ze nog iets konden verbeteren. 
De energiecoach was enorm onder 
de indruk van wat deze bewoners aan 
energiebesparende maatregelen hadden 
doorgevoerd.”
“In Bargeres is er interesse in energiebe-
sparing,” zo vertelt Harriët. “Vandaar dat 
het fijn was dat via het zonneboilerpro-
ject aan ‘Emmen bespaart’ een vervolg 
gegeven kon worden. In eerste instantie 
was het zonneboiler project een idee van 
de wooncorporaties voor hun huurwo-
ningen. Toen de verbinding werd gelegd 
met Educohof is besloten om ook de 
huiseigenaren in Bargeres de mogelijkheid 
te bieden om op dezelfde voorwaarden 
mee te liften.”

Keukentafelgesprekken
“Er zijn bewonersavonden georganiseerd 
en een kijkavond in een modelwoning. 
Vooral in de huurwoningen is er gebruik 
gemaakt van het aanbod. Domesta en 
Lefier hebben ruim 60 zonneboilers 
geplaatst.”Achteraf concludeert Harriët 
dat er voor de huiseigenaren meer nodig 
is dan een bewonersbijeenkomst.Kopers 
moeten echt investeren en willen dus 
goed weten wat het hen oplevert. Hier-
voor zijn keukentafelgesprekken nodig.

Project SAM&
We hebben Harriët uitgenodigd om sa-
men terug te kijken, maar tot onze ver-
rassing vertelt ze tot slot over een nieuw 
project met een pilot in Bargeres. Dit 
project heet SAM& en komt voort uit een 
coalitie van bedrijven uit Emmen die zich 
inzetten om particuliere woningen in de
gemeente te verduurzamen. De gemeente
stelt een lening tegen een lage rente be-
schikbaar voor woningeigenaren van een
woning, gebouwd tot 1991 en met een 
WOZ waarde van circa € 174.000. 
Dankzij de werkzaamheden die voortko-
men uit SAM& kunnen de deelnemende 
bedrijven bovendien meer jongeren aan-
nemen en leerling-werkplaatsen aanbie-
den. Hiervoor wordt nauw samengewerkt 
met het Opleidingscentrum voor de 
Bouw (OCB). Bijkomend voordeel is dat 
het project daardoor voor een lagere 
prijs kan worden uitgevoerd. In onder-
staand artikel leest u meer hierover.
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Bargeres Verrast met succes!
In Wijknieuws las u vorige maand in het kader van ‘Bargeres verrast met 
succes’ een verhaal van een bewoner. Deze maand komt het wijkteam met 
resultaten uit het afgeronde wijkprogramma. succes!met

SAM&. Zo heet het project van verschil-
lende bouw-gerelateerde bedrijven uit 
Emmen die zich inzetten om particuliere 
woningen in de gemeente te verduurza-
men. Huizen worden in hoog tempo 
gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt. 
Gemeente Emmen ondersteunt het 
initiatief van harte en stelt 3,9 miljoen 
euro subsidie beschikbaar. Het bedrag is 
bedoeld om woningeigenaren hiervoor 
de mogelijkheid te bieden een lening af te 
sluiten tegen een zeer laag rentetarief.

Bargeres eerste wijk in de gemeente 
Emmen
SAM& start in de wijk Bargeres. De 
eerste informatieavond vindt plaats op 
woensdag 12 februari. Bewoners van de 
Deverbrink zijn vanaf 19.30 uur welkom 
in het Brinkenhoes. Tijdens deze avond 
worden zij op de hoogte gebracht van de 
werkwijze van SAM&. Ook kan er een af-
spraak ingepland worden met één van de 
adviseurs. Die komt vervolgens thuis langs 
voor een energiescan. Dankzij deze scan 
wordt duidelijk wat de kansen van een 
huis zijn op het gebied van verduurzam-
ing. Maar ook de kosten van de benodigde 
aanpassingen komen aan bod. 

Collectiviteit loont
Dankzij de zogenoemde wijkaanpak van 
SAM& kunnen er meerdere woningen 
tegelijk aangepakt worden. Dit verkleint 
niet alleen de bouwoverlast voor de 

buurt, maar de kosten kunnen zo ook 
lager gehouden worden. Als de voorg-
estelde aanpassingen niet binnen het 
budget passen, dan biedt SAM& een lening 
tegen een zeer gunstig tarief. Er zijn ook 
subsidie-mogelijkheden en bovendien pro-
fiteren deelnemers nu van het verlaagde 
BTW tarief van 6% op de loonkosten.

Bezoek de website www.samenemmen.nl 
voor meer informatie.

duurzaamheid in Bargeres
Gemeente Emmen en SAM& pakken 
verduurzamen woningen aan en 
starten in Bargeres.



   

   

Veel mensen waren afgekomen op de 
buurtborrel in de Hesselterbrink. Eigenlijk 
al een jarenlange traditie, die door telkens 
andere bewoners van een deel van de 
Hesselterbrink georganiseerd wordt.
Eerder kreeg men van de wijkvereniging 
geld om 2 partytenten, verlichting en
verwarming te kopen. Die attributen 
worden door de bewoners nogal eens
gebruikt om b.v. in eigen tuin in de zomer  

een feestje te geven.
Zo rond 17.00 uur verzamelden zich de 
bewoners, gewapend met eigen stoel,
glas, drank en een hapje voor dit evene-
ment. Een gezellig samenzijn, waarbij
nieuwkomers werden welkom geheten en 
oude bekenden weer veel verhalen ‘uit
de Oude Doos’ ophaalden. Een activiteit 
die voor herhaling vatbaar is.
Al met al kijken we met elkaar terug op 
een geslaagde bijeenkomst.
NB Ook de beide partytenten, verlichting 
en verwarming lenen? Even een mailtje 

naar  joopvanluit@home.nl
Joop van Luit

Mijn naam is Jaap 
Bakker.
Ik ben lid van de 
wijkvereniging ge-
worden om mee te 
praten en mee te 
denken over actuele 
onderwerpen die 
in onze wijk spelen 
en wil mij daarmee 

actief inzetten voor de bewoners van 
Bargeres.

Op mijn 1e werd ik Bargeresser, nu 35 
jaar geleden. En dat voel ik mij nu steeds 
meer en meer. Met veel plezier woon ik 
in, wat voor mij het schoolvoorbeeld is 
van een mooi ontworpen leefomgeving, 
het speelse, groene Bargeres. Ik ben altijd 
werkzaam geweest als bouwkundig pro-
jectleider op een architectenbureau.

Een deel van mijn vrije tijd zette ik al 
in door een bijdrage te leveren via de 
klankbordgroep vernieuwing winkelcen-

trum Bargeres, waarvoor ik mij spontaan 
had aangemeld 2 jaar geleden. En sinds 
een jaar ben ik actief in de werkgroep 
Bargeres Verrast met Kunst. Een logische 
vervolgstap voor mij is dan ook zitting te 
nemen in de wijkvereniging. De rest van 
mijn vrije tijd vul ik graag in met lekker 
koken (en daarna opeten) en van Lego 
mijn eigen creaties maken.

Ik ben bevlogen, energiek, creatief en denk 
oplossingsgericht en hoop door de inzet 
van mijn kwaliteiten een waardevolle 
toevoeging te zijn voor de wijkvereniging 
en voor Bargeres.

eVen VoorsteLLen:
Het bestuur van Wijkvereniging 
Bargeres heeft een nieuw bestuurs-
lid. Hierbij een nadere kennismaking!
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nieuWs Van 
de zonneBLoem

  

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 kwam een mijnheer aan de balie met 
een lepeltje die hij gevonden had in een 
kringloopwinkel in Duitsland. Op het 
lepeltje zit een wit plaatje met daarop 
een groen bloemetje met de tekst ‘De 
Bargeres’. Zijn vraag was of ik wist waar 
dit lepeltje vandaan komt. Ik ben dat uit 

gaan zoeken. Ik stuurde een mail naar de 
Holtingerhof en kreeg al snel antwoord 
terug. Een medewerkster bevestigde mijn 
vermoeden, dat het om bejaardentehuis 
De Bargeres ging, nu dus bekend als Hol-
tingerhof. 
De Bargeres is gebouwd in 1976 en be-
trof een Rooms Katholieke stichting voor 
bejaardenzorg, zoals dit toen nog heette.”

Bejaardentehuis De Bargeres 
bij de bouw in 1976.

Activiteitenoverzicht nu af te halen bij Infopunt Bargeres!
Holtingerhof Bargeres organiseert elke week activiteiten voor de bewoners van het woon-wijkcentrum. Maar wist u dat deze acti-
viteiten toegankelijk zijn voor iedereen in de wijk? Bij het Infopunt kunt u nu elke week een overzicht afhalen met alle activiteiten die 
Holtingerhof wekelijks organiseert.

gesLaagde oudjaarsBorreL 
in hesseLterBrink

16 januari hebben wij als Zonnebloe-
mers gezamenlijk met de leden van 

de B.C.O. een gezellige Nieuwjaarsvisite 
gehouden in het Brinkenhoes. Er moesten  
tafels en stoelen bij gezet worden in ver-
band met de toegestroomde gasten. Door 
Douwe, afkomstig uit Nieuw-Amsterdam, 
werd leuke muziek voor jong en oud ten 
gehore gebracht. In de pauzes werden de 

gasten verrast op een drankje met een 
lekker hapje. Een érg geslaagde middag.

De vijfdaagse Kras Zonnebloem 
regio-vakantie voor personen die 

mobiel zijn, is van 26 t/m 31 mei a.s. Deze 
keer is deze reis naar de Lunerburger-
heide in Duitsland. Kosten per persoon is 
€ 399,==. Vol is vol ! (opgave zie onder)

ÉEN-OP-ÉÉN VAKANTIE is gepland  
van 8 t/m 13 september.

Deze is speciaal georganiseerd voor 
personen die niet mobiel zijn en hulp 

nodig hebben en is in een hotel te Ceder-
Deinze in Belgié. Kosten p.p. € 490,==.
Opgave voor beide vakantiereizen vóór 8 
febr. a.s. bij Fokke Sanders, tel. 615769 of 
Grietje Stap, tel. 642486.

Onze dag-busreis wordt gepland en 
gaat hoogstwaarschijnlijk naar De 

Orchideenboerderij in Luttelgeest. 
Hierover leest U meer in de volgende 
Wijknieuws. 
Tot dan !

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

website + hosting = 
MansMedia.nl 



ondernemers in de Wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onder-
steunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.
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actiViteitenagenda
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Terug naar de natuur-workshop
Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether 
Het is een intense workshop, waarbij 
we steeds een stapje verder gaan. We 
beginnen bij aarde (stevigheid, stabiliteit) 
en gaan via water (speels, vloeibaar) naar 
vuur (dynamische en actief) en via het ele-
ment lucht (adem en ruimte) naar ether 
(het gebied van meditatie met klankscha-
len waar u een diepe rust ervaart)
ZATERDAG 8 MAART
9:00 - 13:00 uur, Brinkenhoes 
Aanmelden of meer informatie: 
info@oosterscentrumdrenthe.nl
Belinda Koffeman 06-13242427

NatuurlijkBewust: Klank maar dan 
anders…
Licht-en-Klankmeditatie – diep bij jezelf 
komen, een enorme boost voor je im-
muunsysteem! Klanken werken rustge-
vend en helend en brengen je heel dicht 
bij wie je in wezen bent.    

Dinsdag 9:30 – 10:30 uur: 
4 februari – 4 maart – 1 april - 6 mei
Donderdag 13:30 – 14:30 uur: 
6 februari – 6 maart – 3 april – 8 mei
Vrijdag 19:30 - 20:30 uur: 21 februari - 
21 maart - 25 april - 23 mei
Je kunt op elk moment instappen
Kosten: Je bepaalt zelf wat je geeft 
voor wat je hebt ontvangen, wat je 
kunt missen of wat het je waard is. 
Aanmelding en info: 06-20852259 of 
www.praktijknatuurlijkbewust.nl/agenda
Locatie: Borgerbrink 100, Emmen

Nieuwe expositie in De Bleerinck
T/m17 maart expositie in De Bleerinck 
van objecten, sieraden en urnen van glas-
fusion,  gemaakt door Annemarie Elberse 
uit Sleen. Dinie Plas uit Schoonebeek 
exposeert met haar abstract / figuratieve 
schilderijen in acrylverf. Openingstijden: 
dagelijks van 9.30 uur tot 19.30 uur. 

Via deze weg 
wil ik mij even  
voorstellen. Mijn 
naam is Claudia 
Zuidema, ik ben
pedicure en mijn
praktijk is geves-
tigd aan de Rold-
erbrink 26.
In mijn vak ben je 

altijd bezig met voeten en voetproblemen. 
Voor mij is het echt een uitdaging om een
voetprobleem op te lossen. Mijn motto is: 
“voor elk voetprobleem is er een oplos-
sing te vinden.” Dat is ook het mooie van
mijn vak. Mensen komen met pijnlijke voe-
ten en na behandeling is het probleem 
opgelost!
                                              
Ik vind het belangrijk dat mijn kennis 
op peil blijft. Hiervoor volg ik meerdere 

keren per jaar cursussen en bijscholingen. 
Op deze manier kan ik u steeds goed van 
dienst zijn.

Heeft u diabetes of reuma? Dan 
wordt een groot gedeelte van de behan-
deling vergoed door de zorgeverzekeraar.                                                                                                                    
Mocht u niet in staat zijn om naar de 
praktijk te komen, dan is het ook mogelijk 
dat ik naar u toe kom.
Klachten zoals likdoorns, wratten, blau-
we nagels, ingroeiende nagels, kalk/schim-
melnagels en eelt? Hier kunt u behoorlijk 
last van hebben. Informeer vrijblijvend 

naar wat ik voor u kan betekenen.
Sport u veel? Eén van mijn specialisaties 
is de sportvoet!

Werktijden:  
Maandag : 9.00 – 15.30 werkzaam als 
pedicure bij Holtingerhof.  Voor bewoners, 
aanleuners en wijkbewoners. Afspraken 
via mijn telefoonnummer of bij de recep-
tie van Holtingerhof (Holtingerbrink 62).
Maandagavond 18.30 – 20.30 uur                                                      
Dinsdag t/m donderdag 8.30 – 12.00 / 
13.00 – 15.30 / 18.30 – 20.30 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur
Graag tot ziens bij Salon Claudia Emmen, 
uw adres voor complete voetverzorging!              
Heeft u vragen? Bel dan : 06-222 528 18.
www.salonclaudiaemmen.nl
salonclaudiaemmen@gmail.com                                                                                                                                            

Makkie seniorencomputer
Gebruiksvriendelijke computer 
met grote letters en knoppen, 

speciaal voor senioren!

Vragen? Bel 0611734944

Nieuwsgierig? Kom naar de 
demonstratie in het Brinkenhoes 

Woensdag  12 februari 19:00

Het is nooit te laat om te leren!

Adverteren in 
Wijknieuws? 
Een advertentie 
kost €50,-. 
Dat is formaat 
visitekaartje. 

Meer info:  
redactie@
bargeres.com 
of bel 
06-23924960.

A
ct

ie In februari en maart krijgt u 
10% korting op een pedicure-
behandeling.


