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Geen Lidl
Natuurlijk in dit Wijknieuws onze reactie
op het bericht dat de Lidl niet in Bargeres
komt. Deze super is zeker niet zaligmakend, toch vinden we het jammer. Want de
periode van onzekerheid en afwachten
duurt al veel te lang en dat komt de wijk en
de winkeliers niet ten goede!
“Veel scheidingen in Bargeres”
Emmen.nu kopte onlangs op de voorpa-

gina met deze titel boven een artikel over
echtscheidingen in de gemeente Emmen.
Wat dacht u? “Help, ons huwelijk loopt
statistisch gezien gevaar in Bargeres, maken
dat ik wegkom!” Voordat u nu meteen een
‘Te Koop’-bord in de tuin zet of de huur
opzegt: het meten van cijfers is wat anders
dan het correct interpreteren. Het feit
dat in onze wijk veel gescheiden mensen
wonen, zegt niets over een mogelijk onveilig woonklimaat voor huwelijken! Het
vertelt ons vooral iets over de huizenvoorraad. Namelijk dat in deze wijk veel betaal-

Geen

lidl in Bargeres: wat nu?
Het nieuws dat de Lidl zich niet gaat vestigen in Bargeres kwam bij gemeente
en Wijkvereniging Bargeres hard aan. Jaap Bakker, voorzitter van Wijkverenigng Bargeres, reageert.

“Ik voel een grote teleurstelling na het verrassende bericht dat
er definitief geen Lidl
in de Bargeres komt,
omdat het leek dat de
deal rond was. De gemeente had wel steeds
een slag om de arm
gehouden, maar na alle
verrichtte inspanningen had ik de hoop
gevestigd op de komst van de Lidl. Zijn
deze inspanningen dan voor niets geweest?
De Lidl zou het oostelijk deel van het
winkelcentrum de o-zo-nodige boost hebben gegeven om de wijkvoorzieningen en
economie op peil te krijgen. Ik zag eindelijk
een einde aan de als maar toenemende
verpaupering.
Ik vraag de Gemeente Emmen om de aanpak van het openbaar gebied met de aanleg
van de nieuwe brug en het oostelijk plein
door te zetten. Deze aansluiting met het
gerenoveerde deel is noodzaak.
Ook roep ik de gemeente op snel te
komen met een oplossing voor het leegstaande pand, waarvan Lidl eigenaar is.

Daarbij is ons bestuur bereid om mee te
denken over een andere invulling. Ik daag
de gemeente uit om verder te denken dan
een traditionele invulling zoals een supermarkt, Action, of iets dergelijks. Verken de
mogelijkheid om te experimenteren met
het oprekken van regelgeving om andere
vormen van bedrijven, zoals bewonersbedrijven, wijkinitiatieven, e.d., mogelijk te
maken!”

bare woningen staan voor mensen die te
maken hebben met een terugval in het
inkomen, wat bij scheidingen doorgaans
het geval is...
Ondernemers in de wijk
De rubriek ‘Ondernemers in de wijk’ kan
weer aanmeldingen gebruiken. Mail voor
de voorwaarden naar redactie@bargeres.
com. Denk ook eens aan adverteren! Een
advertentie op visitekaartformaat kost
€50,-. Een jaar lang adverteren met korting
kan ook! Marlies Zeeman
Onderstaande plattegrond van het winkelcentrum is getoond tijdens de inloop die de
gemeente eind vorig jaar organiseerde i.v.m.
de aanpak van het openbare gebied.
Het grote donkerbruine vlak zou de Lidl
worden, de lichte lijnen geven de contouren
aan van de huidige panden. De brug zou op
verzoek van de Lidl in een rechte lijn op de
ingangen van de twee supers komen te liggen.
Handhaaft de gemeente dat? Gaat de aanpak nog steeds in maart beginnen? Zo hebben we nog veel meer vragen.Vragen waar de
gemeente de antwoorden nog op zal moeten
vinden.We houden u op de hoogte! MZ
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 3/2015
verschijnt rond 1 maart.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 17 februari bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

In Memoriam

Lambertus Hermannus Musters
* 8 april 1928
† 4 januari 2015
Onze markante buurtbewoner Bertus
Musters is niet meer. Op zondag 4 januari jongstleden is hij na een kort ziekbed
rustig overleden. We missen hiermee een
zeer betrokken en actieve wijkbewoner.
Zowel voor diverse projecten in de wijk
als voor zijn buren in de Ruinerbrink.
Bij Bertus vergat je zijn hoge leeftijd. Ze
zeggen toch wel: ‘oud van lijf en leden en
jong van geest in doen en laten’!
Bertus gaf niet graag toe aan het ouder
worden. Maar toen een paar maand terug
de rollator zijn intrede deed gaf hij aan:
“Had ik dat maar eerder gedaan”. Zijn
rollator, door hem ‘Marie’ genoemd, gaf
hem de nodige stabiliteit bij het lopen. Hij
deed graag zijn eigen boodschappen en
deed praktisch alles zelf in huis op wat huishoudelijke hulp na.
Na het overlijden van zijn vrouw Lena in
2007 is hij zijn activiteiten meer gaan richten op de wijk zelf.Via zijn buurman Fokke
Sanders raakte hij betrokken bij de Zonnebloem afdeling. Zijn hobby fotograferen
kwam zeer goed van pas. Bij uitjes en
speciale activiteiten knipte Bertus erop
los. Ook raakte hij zeer bedreven met de
computer en gebruikte deze tot aan zijn
eind toe.

Een leuk onderdeel georganiseerd vanuit
de Zonnebloem is wie de hoogste Zonnebloem kweekt. Bertus zorgde samen
met andere vrijwilligers voor het verdelen van de zonnebloempitjes in de kleine
zaadzakjes. Ook bij het opmeten van zeer
hoge zonnebloemen, met gebruik van een
vishengel, was hij nauw betrokken.
Rondom de renovatie van het winkelcentrum werd gevraagd of bewoners actief
wilden zijn in de klankbordgroep. Bertus
was er direct bij. Bewoners hadden zo
invloed op de plannen van de gemeente
voor het openbaar gebied rondom het
winkelcentrum. Bertus bleef pleiten voor
behoud van het eendenplat aan het kanaal.
In eerdere plannen was dit niet haalbaar
maar met de huidige aanpassingen blijft het
eendenplat voor kapper Bunsink toch gehandhaafd! Met dank aan Bertus.

Mooi winters tafereeltlje van de nieuwe hangplek voor meeuwen!
Foto Riekus Reinders
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Op vraag van de Wijkvereniging wie betrokken wilde zijn bij het komen tot een
invulling voor het Oranjekanaal in ’t hart
van de wijk, gaf Bertus aan dat graag te willen. De werkgroep Bargeres Verrast met
Kunst was zo met de diverse leden en hun
leeftijden een mooie vertegenwoordiging
van de wijk. Bertus was kritisch tijdens
alle zaken die rondom het project gingen
spelen. Zijn technische achtergrond hielp
daar erg aan mee.Vorig jaar hebben we op
zijn aanbod bij hem thuis vergaderd. Dat
was voor hem makkelijker maar ook de
grote eettafel werkte perfect. Gelukkig
heeft Bertus samen met familie de Plaatsing van ‘Ontmoeting op het Water’ helemaal mee kunnen maken. Hij was maar wat
trots! Voor de kerst hebben enkele werkgroepleden nog samen met hem naar de
film gekeken en liet hij foto’s zien die zijn
schoonzoon had gemaakt.
Zijn familie was sowieso erg betrokken bij
hun (schoon)vader en opa. Een warm gezin
die nu ook kan aangeven “Het is goed zo”.
Daar sluiten wij, ons ondanks het gemis,
graag bij aan.
Namens vele wijkbewoners,
Jacqueline Heringa
Fotobewerking: Ben Looijen

Huiskamer Bargeres

Het is elke dinsdag weer ongedwongen ‘binnenwaaien’ bij
Huiskamer Bargeres. In de soos in het Brinkenhoes (lange
gang door en trap op) creeëren de vrijwilligers elke week
weer een gezellig sfeertje.
Van harte welkom!
Sinds 4 november is Huiskamer Bargeres
open en vanaf de allereerste keer merken
we dat onmoeting bij een kop koffie of
thee in een behoefte voorziet!
U bent van harte welkom om (gratis) een
kop koffie of thee mee te komen drinken.
Lunchen kan ook voor €1,50. De lunch is
van 12.15-13.00 uur.
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 wenst!
Ruimere openingstijden
Het team vrijwilligers is inmiddels uitgebreid en dat biedt ons de mogelijkheid om
ruimte openingstijden te hanteren.
Huiskamer Bargeres is vanaf 3 februari elke week van 10.00-15.00 uur
open! Een ontwikkeling waar we heel blij
mee zijn!

Wat:

inloop-huiskamer voor een kop koffie of

Aanschuiven
thee, een praatje, even een krant lezen, etc.
Wat
we ook elke
leuk
vinden,
is dat
we
Wanneer:
dinsdag
van 11.00
- 14.00
uurop 10
februari
bezoek
krijgen
van
ambtenaren
Waar:
soos in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140
van
gemeentegeen
Emmen.
Zij gaan die dag de
Kosten:
kosten,
hort op en bezoeken
in
heeleenEmmen
lunch is mogelijk voor
klein prijsjebewonersinitiatieven.
We
vertellen
graag hoe
Facebook Huiskamer Bargeres
we tot dit initiatief
zijn
gekomen!
mail: bargeresdoet@bargeres.com

Info:

Graag tot ziens!
Coby, Lia, Marlies,
Pieter, Natasja en Wim

Bargers

doet! #3 in de steigers!
Bargeres doet! is vorig jaar een groot succes geweest. In
het voorjaar hebben we een eerste bijeenkomst belegd
met als doel bewoners met ideeën te laten komen ter
verbetering van de wijk. In het najaar hebben we het succes van deze initiatieven gepresenteerd.

Wat doet Bargeres in 2015?
Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Natuurlijk willen we verder met Bargeres doet!,
maar wat gaan we doen?
Als we terugkijken naar 2014, dan zien we
dat het concept van ‘biedt een platform
voor ideeën en laat het gebeuren’ heel goed
is geland. Ook zien we dat het kiezen voor
een jaarthema goed heeft uitgepakt. In
2014 lag de focus op ‘Bargeres verrast
met succes’. Dat hebben we ingevuld met
het interviewen van gewone en toch bijzondere bewoners. We hebben tevens
teruggeblikt op wat er de laatste jaren in
de wijk is gerealiseerd en georganiseerd
en van daaruit is een fotowedstrijd uitgeschreven met bijzonder resultaat!

Huiskamer Bargeres
nu elke dinsdag geopend
van 10.00-15.00 uur!
Lunch van 12.15-13.00 uur
voor 1,50
Ontmoetingsplekken in de wijk
Huiskamer Bargeres is één ontmoetingsplekje in de wijk. We weten dat er meer
initiatieven zijn, zoals het lunchen in De
Opgang op maandag en de koffie-ochtend
op donderdag in het Brinkenhoes.
Om met elkaar af te stemmen wat er allemaal te doen is, heeft Wijkvereniging
Bargeres het initiatief genomen om met
al deze organisaties en initiatieven een bijeenkomst te beleggen. Deze is op 5 februari, om 13.30 uur in Holtingerhof,
Holtingerbrink 62.
We hebben allerlei organisaties uitgenodigd. Mocht u als organisatie ook graag
bij dit overleg aanwezig zijn, mail dan
naar bestuur@bargeres.com. Of bent u
een bewoner die zelf zijn/haar huis open
stelt (of wilt stellen) voor buurtbewoners,
voel je vooral van harte uitgenodigd! Mail
naar bestuur@bargeres.com om je aan te
melden of voor meer informatie.
Marlies Zeeman
‘Bargeres Onderneemt’ organiseert
voor de zesde maal een bijeenkomst
voor ondernemers en ondernemende inwoners van Bargeres.

Motto 2015
Het motto voor dit jaar is geworden:
Bargeres verrast het hele gezin!
Waarom? Bargeres is een kindvriendelijke wijk, er wonen veel gezinnen en de
wijk heeft deze veel te bieden! Dat willen we als Wijkvereniging Bargeres het
komende jaar uitdragen. Tegelijkertijd zijn
de gezinnen niet de bewoners waar we als
wijkvereniging gemakkelijk mee in contact
komen. Toch willen we ook van deze doelgroep weten wat ze vinden van de wijk en
wat er volgens hen beter kan. Bargeres
doet! #3 wordt dan ook een evenement
voor het hele gezin!
Bargeres doet! #3
We hebben leuke ideeën voor Bargeres
doet! #3 en in het volgende Wijknieuws
meer hierover. We hopen dan ook de datum te kunnen doorgeven.
Heb je zin om mee te doen en denken in
de werkgroep Bargeres doet! #3 geef je
dan op via bargeresdoet@bargeres.com!
Marlies Zeeman
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Op dinsdagavond 17 februari organiseert ‘Bargeres Onderneemt’
een open bijeenkomst. Aanvang is
om 20.00 uur in het Brinkenhoes.
Deelnemers kunnen met elkaar,
onder het genot van koffie met iets
erbij en hapje met drankje, van gedachten wisselen en met elkaar nader kennis kunnen maken. Kortom,
netwerken!
De verdere invulling van de avond
zal afhangen van de aanwezigen.
Voor deelname meld je je aan via
bargeresonderneemt@bargeres.com
Kosten voor deelname bedragen
€7,50 per persoon, te voldoen bij
binnenkomst.
Aag van der Zanden
Lynn Coleman
Peter Leenhouts
Marcel Ederveen
M: bargeresonderneemt@bargeres.
com

Interview

met Marlies Zeeman
In 2014 verraste Bargeres met succes! Vorig jaar hebben we Bargeressers in
het zonnetje gezet die succesvol zijn. Niet maatschappelijk, in de zin van een
topbaan met een grote auto, maar in de manier waarop ze omgaan met de
hobbels in hun leven.
De geïnterviewden waren: Marianne in de Holtingerhof. Deze partijen zijn bij
Enninga, Hannie IJzer, Aly Muller, elkaar gebracht en zijn toen dezelfde prijSabrina Becirovic, Frannie van Dui- zen gaan hanteren en hebben hun cursusnen en ook ikzelf, Natasja van Dijk. sen niet op dezelfde dag aanboden. Als
En ik vond ’t wel op z’n plaats om wijkvereniging heb je een helicopterview
de interviewster zelf eens aan het over de wijk en kun je makkelijker met
woord te laten.
partijen om tafel gaan om de werkzaamDe meesten van ons kennen Marlies heden beter op elkaar afstemmen.”
Zeeman wel van de Wijkvereniging
en Wijknieuws.
Natasja: “Je maakt ook Wijknieuws, waar de
- door Natasja van Dijk
meeste mensen de wijkvereniging van zullen
kennen. Schrijven?”
Natasja: “Hoe ben je er bij gekomen om voor Marlies: “Ik schrijf eigenlijk al m’n hele lede wijkvereniging aan de slag te gaan?”
ven en Wijknieuws vond ik altijd heel aarMarlies: “In Wijknieuws las ik dat er nieuwe dig, maar ik had wel ideeën over hoe het
bestuursleden gezocht werden, dus besloot beter kon. Dus toen ik in ’t bestuur kwam
ik me in mei 2009 bij hen te melden. Een was dat een klus die ik graag op me nam.
paar maand later nam ik plaats in het wijk- Ik ben kleur gaan gebruiken bij de opmaak,
team en dat gaf mijn werkzaamheden meer bijvoorbeeld en ik vond een goedkopere
‘body’. Samenwerken met andere organisa- drukker, waardoor we eens per maand uit
ties in de wijk vond ik een prettige ma- konden brengen. En we krijgen er erg posinier van werken: je bent gezamenlijk ver- tieve reacties op omdat we voordurend
antwoordelijk voor de wijk. Toen besloot communiceren met de wijk. Ook is het
ik in november 2009 het voorzitterschap een platvorm voor wijkbewoners zelf gete over te nemen.”
worden. in ’t begin schreef ik ’t meeste zelf,
nu leveren anderen ook materiaal aan.”
Natasja: “Kun je iets vertellen over je erva- Natasja lacht: “Ja, ik ben zo’n beetje ‘hofleringen?”
verancier’ geworden, inmiddels.”
Marlies: “De gemeente is een prominente Marlies: “Ja, jij hebt je weg daarin ook wel
partner waarmee we als wijkvereniging gevonden. Nu kan ik me meer richten op
samenwerken. Zo zijn we betrokken ge- het opmaken en redigeren, daar ben ik wel
weest bij de reconstructie van de groen- blij mee.
zone in de wijk en van het winkelcentrum. Voor mezelf houd ik ook een blog bij
Dat is de leuke kant van het verhaal.
waarin ik over meer persoonlijke dingen
De minder leuke kant is dat je soms tegen schrijf, marlieslaatvanzichhoren.wordpress.
hobbels aanloopt; dingen duren veel langer com. Ook in de kerk heb ik veel aan comdan je zou wensen, of de gemeente gaat municatie gedaan dus daar ben ik wel in
wel eens aan je voorbij en dan moet je gevoed en nu gebruik ik dat hier in de
opnieuw aan de bel trekken en moet er wijk.”
soms een stukje samenwerking gerepareerd worden. Dit leverde best wat frus- Natasja: “Heb je kerkgang van huis uit
tratie op, maar ik ben wel van de positieve meegekregen of heb je daar later voor geinslag: we komen er wel uit en ik laat me kozen?
daar niet door kisten.”
Marlies: Beide. Ik ben kerkelijk opgevoed,
maar heb later ook voor mezelf bewust die
Natasja: “Maar jullie hebben ook overleg met keus gemaakt. Het gaat natuurlijk niet om
andere organisaties in de wijk?”
de kerk maar om het geloof. Mijn man is
Marlies: “Ja, en het is leuk om voortdurend ook gelovig dus dan deel je dat ook samen.
op zoek te zijn naar hoe je dingen beter Voor mijn persoonlijk leven is mijn geloof
kunt laten lopen. Zo was er bijvoorbeeld het belangrijkste, mijn houvast.”
een tekencursus in het Brinkenhoes en
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Natasja: “Komt daar ook jouw sociale betrokkenheid vandaan, omdat je in de kerk dingen
deelde en er actief was?”
Marlies: “Als ik jouw vraag een beetje
filosofisch benader, denk ik dat mensen die
gelovig zijn, sowieso op een wat andere
manier in het leven staan en wat meer betrokken zijn bij de wereld om hen heen.
Zo zit ik zelf ook wel in elkaar. Mooi voorbeeld daarvan is één van mijn vroegste
herinneringen: er was op de basisschool
een jongetje dat bang was, dus ik nam hem
wel mee aan de hand naar school, zo van
“Marlies zorgt wel dat je op de goede plek
terecht komt”’, zegt ze lachend.
Natasja: “Je doet ook ander vrijwilligerswerk,
want wij zijn collega’s bij Huiskamer Bargeres.”
Marlies: “Ja, dat is ontstaan uit Bargeres
doet!, de bijeenkomsten voor wijkbewoners om hun wensen en ideeën kenbaar te
maken.
Iedere dinsdag is er een open huiskamer
waar bewoners goed gebruik van maken.
De sfeer is heel ongedwongen en we
nemen elkaar zoals we zijn en dat gaat erg
leuk. Het is echt iets waar mijn hart ligt.”
Natasja: “Misschien leuk om een beetje frivool
te eindigen, heb je nog hobby’s of vrolijke interesses?”
Marlies: “Ja, ik ben creatief met handwerken. Ik brei veel en sinds een paar maand
ben ik bezig met kantklossen. Dat laatste
is al een eeuwenoude techniek die waarschijnlijk verloren gaat door vergrijzing, als
jongere mensen dit niet gaan oppakken.
Dat doorgeven aan de nieuwe generatie
spreekt me aan omdat het in de lijn van
oude tradities ligt.”
Wilt u het volledige interview op video met
Marlies bekijken? Dat kan op het YouTube kanaal van Bargeres Bericht. (u kunt op YouTube
ook zoeken op Marlies Zeeman, dan vindt u
het ook).

Nieuws van
De Zonnebloem
Na een kort ziekbed is op zondag 4 januari jl. toch nog plotseling
overleden onze oudste vrijwilliger Bertus
Musters op de leeftijd van 86 jaar. Hij heeft
ruim 6 jaar met veel plezier en evenzoveel
enthousiasme en inzet medewerking verleend aan het vrijwilligerswerk ten aanzien
van De Zonnebloem in de wijken Bargeres/Noordbarge en gedeeltelijk Barger-

meer. Hij was o.a. onze vaste fotograaf
en zonnebloemmeter. Wij zijn hem veel
dank verschuldigd voor zijn raad en daad
en dat hij moge rusten in vrede. Elders in
Wijknieuws kunt u meer lezen omtrent
het leven van Bertus.
De regiovakantie is gepland van 6 t/m
10 juli naar de Moezel.
De kosten bedragen € 429,- per persoon.
(Krasreizen).
Ons regiobestuur heeft een z.g.
bloembollenreis georganiseerd en

wel op maandag 20 april a.s. Vertrek:
9.30 uur, kosten zijn €27,50 per persoon,
incl. lunch en diner. Ook rolstoelers zijn
welkom! (Aan deze tocht kan een beperkt
aantal personen mee.) Opgave bij: Coba
Horstman, tel: 851719 en/of Fokke Sanders, tel: 615769.
In de maand maart wordt er nog een
‘uitje’ gepland, Hierover meer in het
volgende wijknieuws.

Holtingerhof-nieuws

Bromtoon

Repair café Holtingerhof
Bewoners van de wijk Bargeres kunnen
elke woensdagmiddag tussen 13:00 en
16:00 uur langs komen met hun kapotte
huishoudelijke apparaten.
Vrijwilligers van woonwijkcentrum Holtingerhof repareren de spullen gratis voor
u. Een kleine financiële bijdrage is van harte
welkom. Klein huishoudelijke apparaten,
zoals strijkijzers, radio`s maar ook fietsen
zijn mogelijk ter reparatie.

Een bewoner van de Balingerbrink die in
de buurt van het winkelcentrum woont,
meldt het volgende: “Sinds begin december
heb ik vooral ‘s nachts last van een hinderlijke laagfrequent bromtoon van ongeveer
60Hz. Het klinkt alsof er buiten in de buurt
een dieselmotor stationair staat te draaien.
Alleen rijdt die diesel nooit weg!
Deze toon is in heel de woning aanwezig.
Ook buiten de woning hoor ik de toon.
Al meerdere keren heb ik geprobeerd de
bron te lokaliseren door een stuk te wandelen in de omgeving maar tot honderden
meters van de woning hoor ik de toon nog
steeds. De bron heb ik nog niet gevonden.
De toon is begin december plotseling
ontstaan. Voor die tijd was hij er niet. De
toon is vrijwel continu aanwezig en varieert alleen in sterkte, de toonhoogte
blijft gelijk. Ik vermoed dat de sterkte va-

rieert onder invloed van de wind.
Op dit moment is
de toon afwezig,
maar ik ben er niet
gerust op dat dit
definitief is.”
De bewoner vraagt zich af of er meer
mensen in onze wijk last hebben gehad van
deze hinderlijke bromtoon.
De bewoner heeft de vraag / klacht ook bij
de gemeente en de provincie neergelegd.
Bronnen van laagfrequent geluid zijn niet
eenvoudig op te sporen! Meer info is te
vinden op www.laagfrequentgeluid.nl
De bewoner geeft aan dat niet iedereen
deze tonen hoort, laat staan dat men er
last van heeft.
Mocht u de bromtoon ook gehoord hebben en hier last van hebben gehad, mail dan
naar redactie@bargeres.com

Yarden uitvaart in Holtingerhof
In het voorjaar van 2015 komt Yarden uitvaart met een 24-uurs kamer in Holtingerhof.
Deze afscheidskamer kan gebruikt worden
voor bewoners van de wijk Bargeres.
Binnenkort ontvangt u meer informatie
over deze service in de buurt.

in de wijk?

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.

Sinds oktober zijn Diane Eilering en Elsa
Koopman, naast hun baan als leerkracht
op een basisschool, begonnen met Kindercoach Emmen. Gevestigd in de Oude
Melkfabriek richten zij zich op gezinnen
die even wat hulp nodig hebben bij een
kind wat niet zo lekker in zijn of haar vel
zit. Kindercoaching is een kortdurende,
laagdrempelige vorm van begeleiding voor
kinderen vanaf 4 jaar.
Een kindercoach is geen therapeut, maar
werkt oplossingsgericht. Dat houdt in dat
er wordt gekeken naar de weg naar de oplossing, in plaats van lang stil te staan bij

het probleem. Dit door te kijken naar de
kwaliteiten en mogelijkheden die het kind
heeft. Hierdoor veranderen inzichten en
dat maakt ruimte voor een nieuw pad!
Om bij de oplossing te komen en het inzicht te veranderen maken we gebruik van
verschillende gesprekstechnieken (aangepast op de leeftijd van het kind),
diverse kindercoachmaterialen, rollenspellen en creatieve middelen.
Naast het helpen bij bijvoorbeeld concentratieproblemen, weerbaarheid, onzekerheid, veelvuldig boos zijn, angst of problemen rond echtscheiding, rouw en verlies,
is Kindercoach Emmen gespecialiseerd in
Leren Leren en gecertificeerd ‘Ik leer leren
coach’.
De cursus ‘Ik leer leren’ helpt kinderen
(vanaf 11 jaar) in 5 lessen hoe zij zelf kunnen leren. Ze krijgen zelfinzicht in hun eigen leerstijl en tools om zelf hun huiswerk
op een goede manier te maken.Voor meer
informatie zie www.kindercoachemmen.nl
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Het bestuur

Aanbieding voor
wijkbewoners:
In de maanden februari en maart hanteren wij geen kosten voor de intake.
Daarnaast krijgt u bij aanmelding voor
de training ‘ik leer leren’ het werkboek
(€32,50) gratis.
Op donderdag 19 februari a.s. organiseren
wij een open avond waarin wij geïnteresseerden meer informatie zullen geven in
de vorm van een workshop over kindercoaching. Daarnaast zal er meer informatie
worden gegeven over de training ‘Ik leer
leren’.
Is uw interesse gewekt en komt u graag op
19 februari langs? Meld u dan aan via info@
kindercoachemmen.nl. Na uw aanmelding
ontvangt u meer informatie over de open
avond.
Praktijkadres Kindercoach Emmen:
Ermerweg 88H
7812 BG Emmen
www.kindercoachemmen.nl

Activiteitencommissie Brinkenhoes

De activiteiten in januari zijn weer goed bezocht. In de maand februari hebben weer leuke activiteiten op het programma staan.
Voor kinderen:
11 februari
Bling Bling speciaal voor Valentijnsdag.
Je eigen shirt op pimpen met strass
steentjes! Neem je eigen shirt mee.
Tijd: 13.00 tot 15.00 uur. Kosten €3.50 met
een gratis glas limonade.
Elke woensdagmiddag is er een leuke
kinder activiteit.
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur. Kom gezellig met
je vriendin of vriendje langs. €2.00 per persoon. De limonade is gratis.
Ben je binnenkort jarig en wil je een speciaal feest? Kom dan eens langs en bekijk
de mogelijkheden.
Voor kinderen en volwassenen:
Heb je altijd al willen darten? Dit kan nu
binnenkort bij ons in ‘t Brinkenhoes zowel
voor kinderen als volwassenen.
Voor info bel 0591-855280 of kom gerust
langs.
Voor volwassenen:
10 februari
Bling Bling voor Valentijnsdag. Neem uw
eigen shirt mee en maak er wat moois van.
€7.50 inclusief een kopje koffie.

19 februari
4 seizoenen bingo met prachtige prijzen!!
Er zijn twaalf rondes en op elke kaart is er
3x prijs. De kosten zijn €7.00.
De zaal is open vanaf 19:00 uur. De bingo
begint om 19:30 uur.
Tot ziens op de meest gezellige bingo van
het seizoen!
24 februari
Lezing over Oud Emmen door Menno
Nicolai, ondersteund door beelden.
Terug naar het begin van de vorige eeuw,
toen Emmen nog heel eenvoudig was.
Velen van u zullen zich sommige plekjes
nog wel kunnen herinneren!
Tijd: 14.00 uur
Iedere dinsdag Huiskamer Bargeres van
10.00 - 15.00 uur (nieuwe openingstijden!)
Iedere woensdagochtend is er van 9:30
uur tot 11.30 uur zingen in ons koor “De
Oldtimers”.
Donderdag is er inloopochtend van 8:45
- 11.45uur.Voor een kop koffie, spelletje of
gewoon lekker kletsten.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
855280 of mail naar ac@brinkenhoes.nl

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder
de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar
redactie@bargeres.com.

Expositie’s CBK
Stop < Pause ;Play 4
Digigrafie van Eelco Brand t/m 22 maart
2015
“Hier ben ik”
Fotografieproject van Anneke Hilhorst t/m
6 april 2015
Centrum Beeldende Kunst Emmen
De Fabriek - Ermerweg 88b Noordbarge
Open van woe t/m zo 13.00 – 17.00 uur,
toegang gratis.
Nieuwe expositie De Bleerinck
Tot maandag 9 maart 2015 exposeren de
heer Adriaansen van het Nivon uit Emmen
en mevrouw De Leeuw met divers kralenwerk, onder andere Groenlands kralenwerk in de expositie-ruimte Bellevue.
Verpleeghuis De Bleerinck, Spehornerbrink, dagelijks open van 09.30 tot 19.30
uur

website + hosting =
MansMedia.nl

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

Infopunt Bargeres
in de praktijk

Infopunt
Bargeres

Waarvoor kun
je terecht bij
Infopunt
Bargeres?
Marga Vonk, Infopuntmedewerkster
vertelt:
“U vindt het Infopunt Bargeres in het
Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140.

Telefoonnummer is 0634496708 of via
e-mail infopunt@bargeres.com.
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld zorg,
of over welke scholen er zijn in de wijk,
sportverenigingen, of wat ook maar, dan
kunt u contact opnemen met het Infopunt.
Ik zal dan samen met u gaan kijken wat de
mogelijkheden zijn. Maar ook als er een
klein klusje gedaan moet worden, of u wilt
een keertje een wandelingetje maken met
iemand of boodschappen doen, dan kunt
u zich hier aanmelden. Of u wilt zich aanmelden als vrijwilliger om b.v. bij iemand
een klein klusje te doen, kom dan langs bij
het Infopunt!”
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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

