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Wijziging locatie Infopunt
Let u erop dat het Infopunt m.i.v. 1 februari
is verhuisd naar Holtingerhof?
Wijkfestival
Gaaf om te vernemen dat ons de komende
zomer weer een wijkfestival te wachten

staat. Een evenement uit de koker van Harry
Wegkamp dat op zaterdag 27 augustus
plaatsvindt. In Harry’s ‘eigen’ Ruinerbrink
wonen veel bewoners die iets kunnen en
dat graag laten zien aan de wijk.
In Dagblad van het Noorden stond onlangs
een leuk interview, dat u kunt nalezen
door te googlen op ‘ruinerbrink krijgt eigen festival’.

Winkelpand Lidl te huur!
Onze wijkreporter Natasja ontdekte dat
het pand van de Lidl te huur staat. Kijk hiervoor op de site vastgoed.lidl.nl. Onder
‘wij bieden aan’ staat het voormalige pand
van de Plus. Via vastgoedbeheer@lidl.nl
kunnen geïnteresseerden reageren. Welke
ondernemer durft? Warm welkom gegarandeerd!
Marlies Zeeman

Terugblik

wijkontwikkelingen Bargeres
Wijkvereniging Bargeres maakt de balans op van het voorbije jaar.

Als wijkbestuur hebben we ons onlangs
een dagdeel teruggetrokken ‘op de hei’
om te spreken over allerlei aspecten aangaande de wijk en ons bestuur. Natuurlijk
keken we terug op 2015. Graag delen we
enkele bevindingen met u.
Infopunt
M.i.v. maart vorig jaar hebben we Nicole
Hendriks aangetrokken als coördinator van
het Infopunt. Haar taken richten zich op
het uitbouwen van (de naamsbekendheid
van) het Infopunt en het werven van vrijwilligers. Nicole is met veel plezier en naar
volle tevredenheid van ons bestuur bezig
met haar taak.
Dat we dit najaar afscheid hebben moeten
nemen van Infopunt-medewerkster Marga
Vonk, vonden we jammer. Het Infopunt
gaat nu samen met Nicole verder met drie
vrijwilligers.
Speelvoorzieningen
Enkele bewoners van de Slener- en Hesselterbrink meldden zich n.a.v. een brief
van ons dat de waterspeelplaatsen in die
brinken alleen behouden kunnen worden
als bewoners het beheer overnemen van
de gemeente. Het voortbestaan van deze
waterspeelplaatsen is inmiddels voor de
komende jaren verzekerd.
In de Rolderbrink komt een nieuwe waterspeelplaats die in nauw overleg met

Infopunt Bargeres
in woonwijkcentrum Holtingerhof
Ma, wo, do: 9.00-12.00 uur
Di. en vrij: 13.00-16.00 uur
06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com

bewoners en gebruikers wordt ontworpen. Het beheer van deze speelplaats blijft
een taak van de gemeente.
Er is een nieuwe speelvoorziening geplaatst
in de Oringerbrink. Nadat het oude toestel
onverwacht verwijderd was, is ons bestuur
in overleg gegaan met de bewoners en
gemeente om te komen tot realisatie van
een nieuwe speelvoorziening waar de kinderen weer jaren mee vooruit kunnen.
Bargeres doet! #3
De derde editie van Bargeres doet! op 30
augustus was een geweldige wijkdag waar
we veel positieve reacties op hebben ontvangen. Als wijkbestuur zijn we aanjager
van
Bargeres
doet!. De dag
richtte zich op
het gezin met een
activiteitenprogramma en tegelijk was er voor
de hele wijk een
informatiemarkt.

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter, voorzitter@bargeres.
com), Samantha den Hertog, Peter Leenhouts, Mia
Stulen (penningmeester), Marlies Zeeman (red.
Wijknieuws, redactie@bargeres.com).
Mail bezorgklachten naar redactie@bargeres.com
In Brinkenhoes en bij Boni liggen losse nummers.
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Actieve bewoner
Vanaf Bargeres doet! #1 is bewoner Natasja van Dijk in de actie-stand gekomen.
Het afgelopen jaar mochten we haar
ondersteunen bij diverse initiatieven, zoals
de enquête rondom het pand van de Lidl
en - recenter - het initiatief ‘Bargeres handelt’.Ook als wijkreporter timmert ze aan
de weg via het YouTube-kanaal ‘Bargeres
Bericht’. Tenslotte laat Natasja de wijk ook
graag delen in haar kookkunst via Table
Natas.
Bestuur
Als bestuur kijken we met een positief
gevoel terug op 2015. Eén aandachtspunt is
niet voldoende gerealiseerd. Dat is de uitbreiding van het bestuur. Peter Leenhouts
is gekomen om het bestuur te versterken.
Maar meer enthousiaste Bargeressers zijjn
van harte welkom!
Bewonersfonds
Initiafrijke bewoners ondersteunen we
graag met onze kennis en ons netwerk.
Vaak is een kleine financiële injectie daarbij onmisbaar. In het Bewonersfonds van
de Wijkvereniging stoppen we jaarlijks
€5000,-. Ook voor 2016 is dit bedrag weer beschikbaar. Download het
voorwaarden- en opgaveformulier via
www.bargeres.com/geld-voor-initiatieven
Marlies Zeeman

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 3/2016
verschijnt rond 1 maart.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 16 februari bij ons binnen zijn
(mail naar redactie@bargeres.com).

Activiteiten Holtingerhof

januari 2016
Woonwijkcentrum Holtingerhof organiseert wekelijks
activiteiten voor wijkbewoners. U bent van harte welkom!

Dinsdag 2 februari
Winkelen in winkelcentrum Angelslo
Aanvang: 13:30 uur in de hal
Vervoer: Regiotaxi
Kosten: Taxikosten en de koffie/thee.
Dinsdag 9 februari
Modeshow + verkoop kleding Hen A mode
Tijd: 10:00 - 12:00 uur in de brink
Woensdag 10 februari
Optreden van het koor Almarach
Aanvang:19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Donderdag 11 februari
Bingo
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Zondag 14 februari
Valentijnsdiner (zie advertentie)
Donderdag 24 februari
Optreden van het koor de Notenkrakers
Aanvang:19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Donderdag 25 februari
Zangmiddag met muzikale ondersteuning
van accordeonist dhr. Warntjes
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: €1,50
Maandag 29 februari
Schrikkel-bingo
Aanvang:19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Voor alle activiteiten geldt; opgeven en
betalen bij de receptie van de Holtingerhof.

Kort

nieuws

Popkooremmen zoekt nieuwe leden
Popkooremmen is een gezellige club mannen en vrouwen, die op woensdagavond in
de K.A.School gezamenlijk popliedjes zingt.
Moderne nummers van o.a. Dotan, Kygo
en lady Gaga, welke Laura van Kessel (dirigente) 3-stemmig heeft uitgeschreven. Er
zijn nog een aantal plaatsen vrij (mannen
en sopranen), dus kom gerust een keertje
meezingen/kijken.
info@popkooremmen.nl
www.popkooremmen.nl
Vooraankondiging Ruilbeurs
Zet a.u.b. in uw agenda: op zaterdag 21 mei
is er al weer voor de 4e keer de Ruilbeurs,
in het Brinkenhoes, tussen 13.00 - 16.00
uur.
Het inleveren van spullen gaat deze keer
ietsje anders: die kunnen worden ingebracht op vrijdag 20 mei tussen 16.00 18.00 uur en op zaterdagochtend 21 mei

allerlei

Ook in Holtingerhof:
Eetkamer Bargeres
U bent elke woensdag welkom
vanaf 17.00 uur. We gaan gezamenlijk eten om ca. 17.30 uur.
Kosten slechts €3,50 p.p.
(Hoofdgerecht, dessert en een
kop koffie/thee)
Reserveren kan tot 13.00 uur bij
de receptie of bel 228436.
holtingerhof.receptie@treant.nl
REPAIR CAFÉ:Weggooien? Mooi niet!
Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur.
U kunt hier terecht voor de reparatie van
uw defecte apparaten, bijvoorbeeld een
defecte stofzuiger, snoerbreuken etc.
Kosten:vrijwillige bijdrage.
Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop tweede hands artikelen. Iedere eerste dinsdag van de maand
van 13.00 - 16.00 uur .
Voor vragen kunt u terecht bij Geeske
Olijve of Erika Maatje, tel. 228436.
Cateringservice
Op zoek naar een cateringservice? Ook
dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Voor meer info kunt u contact opnemen
met de receptie van de Holtingerhof.

tussen 10.00 - 12.00 uur.
Tijdens de beurs zelf, dus tussen 13.00 16.00 uur, nemen we geen spullen meer
aan.
Artikelen die ingebracht kunnen worden:
- zomerkleding: kinder, dames, heren
- boeken
- speelgoed
- cd’s / dvd’s (geen games deze keer)
- klein huisraad: servies, glaswerk, woonaccessoires, ed..
Voor elk ingebracht item krijgt u 1 muntje
waarvoor u weer 1 artikel kunt uitkiezen.
Gea, Kim, Damay en Natasja (en eventuele andere vrijwilligers) hebben er zin in en
zien u graag verschijnen! Tot dan :)
Zakken plastic afval bij de bakker
De zakken voor het verzamelen van plastic
afval zijn tegenwoordig ook verkrijgbaar bij
Versbakker van Veenen, Balingerbrink 245.
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Activiteiten voor kinderen
in Holtingerhof:
Woensdag 2 maart
Cupcake versieren
14:30 uur tot 16:00 uur
Kosten €2,50
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Vrijdag 4 maart
Frozen filmmiddag
14:15 uur tot 16:30 uur
Kosten €2,50
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Voor diegene die het allermooist verkleed
is, ligt er een cadeautje klaar.
Opgeven kan tot dinsdag 1 maart bij:
Samantha den Hertog
s.denhertog@treant.nl
0591-228436

Huiskamer Bargeres
Huiskamer Bargeres is
een plekje waar je gewoon langs kunt komen
voor een praatje. Waar
je jezelf kunt zijn en
niemand iets van je wil.
Kom ook een keer langs bij Huiskamer
Bargeres! Elke dinsdag van 10.00-13.30 uur
in de soos in het Brinkenhoes. Koffie en
thee staat klaar.
Zonnebloem in de Huiskamer
Dinsdag 16 februari hebben we een speciale gast. Fokke Sanders, voorzitter van de
Zonnebloem, komt vertellen wat de Zonnebloem allemaal doet.
Veranderingen
Om de positie van de Huiskamer in de wijk
te verbeteren en te versterken, zijn we bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband met een andere bewonersgroep. In de komende maanden hoort u
meer hierover!

Activiteitencommissie Brinkenhoes

Activiteitenagenda

Nieuwjaarsreceptie Brinkenhoes
Op 3 februari organiseert de activiteitencommissie in samenwerking met Sedna en
Emmen Revisited een nieuwjaarsreceptie,
met tevens gelegenheid om afscheid te nemen van Johan Ottens van Sedna.
De receptie begint om 16.00 uur tot 18.00
uur, u bent van harte uitgenodigd.

Centrum Beeldende Kunst
Expositie Werkplaats Emmen t/m 10 april
40 Emmer kunstenaars exposeren

Vanwege de ijzel ging de nieuwjaarsreceptie op 7 januari niet door. Maar niet
getreurd: op 3 februari is de herkansing!

Valentijns Bling Bling
Wil je een eigen Valentijnscreatie maken
met strass steentjes en zit je in groep 7 en
8? Dan kan dat op woensdag 10 februari
van 13.00 uur tot
15.00 uur voor
€3,50.
Neem wel je eigen kleding stuk
mee.
Van VOD tot VLOT
Op dinsdag 23 februari van 14.00 tot 16.00
uur komt mevrouw Jager uit Assen in
het Brinkenhoes. Zij laat ons zien hoe je
uit diverse oude
kledingstukken
nieuwe kunt maken. Hoewel deze
zaken misschien
niet meer zo in
trek zijn, is het
een
voorrecht
om zulke handen
zo kunstig bezig
te zien! Komt allen en kom ook met vragen. De entree is €1,- en de koffie is gratis.
Wekelijkse activiteiten:
Wandelen
Houd je ook zo van wandelen maar niet
alleen? Dan zijn wij op zoek naar jou op de
dinsdagochtend.
We starten om 9.00 uur met een wandeling vanuit het Brinkenhoes en we sluiten af
met een kopje koffie of thee €1,10.

Nieuws van
de Zonnebloem
Nieuwe aktiviteiten:
Bootreis 2016:
Op 26 mei a.s. gaan we met de Jan
Plezier vanuit Meppel een boottocht maken op de Friese meren. Hier kunnen 20
personen vanuit onze afdeling mee. Kosten
zijn €37,50 p.p.
Regiovakantie:
De één op één-vakantie van onze
regio is van 12 tot 17 juni en wel op het

Darts voor de jeugd
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je
leren darten of recreatief darten? Dan kan
dit elke maandag van 18.00
- 19.30 uur. Er
is begeleiding
aanwezig om
te helpen. De
inleg is €1,50
incl. een glas
drinken.
Naailes
Kleding leren maken of verstellen? Dat kan
elke maandag ochtend van 9.30 - 11.45 uur
in het Brinkenhoes.
Er is iemand aanwezig die u daarbij kan helpen en er zijn naaimachines aanwezig.
De kosten zijn €2,00 inclusief een kopje
koffie of thee.
Tweewekelijks:
Eetcafé Bargeres
Eetcafé Bargeres is een eetclub voor mensen met een licht verstandelijk of lichamelijke beperking. Eén keer in de twee weken
(op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur) komen
we bij elkaar om te eten in het Brinkenhoes in Bargeres. Na het eten is er tijd
voor een spelletje met een drankje (koffie,thee of frisdrank).
De kosten zijn per keer (exclusief dranken) € 5,50. Heb je interesse om mee te
eten, meld je dan aan.
Informatie
Voor deze activiteiten geldt opgave en info
bij Activiteitencommissie Brinkenhoes tel:
855280 of 610201.
Mail: ac@brinkenhoes.nl of
info@brinkenhoes.nl
Facebook Activiteitencommissie Brinkenhoes

Buitengoed Fredesheim te Steenwijk. Deze
vakantie is speciaal bedoeld voor hen die
verzorging nodig hebben. Kosten €495,-.
Bus(Kras)vakantie:
Voor hen die mobiel zijn, is dit jaar
een busreis gepland naar het Weserbergland te weten naar Stadt Odendorf. Dit
is voor vijf dagen vanaf 13 juni a.s. Kosten
voor deze zomerreis zijn €429,-.
Heeft u interesse in één van bovenstaande aktiviteiten, dan kunt u hierover nadere info krijgen bij Fokke Sanders,
tel: 615769.
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Mail uw activiteiten door naar:
redactie@bargeres.com.

Een traditie die in het jaar 2000 is begonnen laat in 2016 al weer voor de zesde
keer een gevarieerd beeld zien van de professionele kunstenaars uit Emmen. Onder
de titel Werkplaats Emmen presenteren
40 Emmer kunstenaars recent werk. U ziet
onder meer schilderijen, grafiek, beelden,
keramiek en fotografie.
Net als bij de vorige editie van Werkplaats
Emmen bieden we bezoekers de mogelijkheid om hun favoriet te kiezen. De publieksfavoriet krijgt de gelegenheid om een
tentoonstelling samen te stellen op De
Verdieping in de periode tot de volgende
Werkplaats Emmen.
In het weekend van 9 en 10 april organiseert het CBK Emmen de Kunstroute
Emmen. Deze route voert langs ateliers,
galeries en kunstenaarsinitiatieven in de
gemeente Emmen.
CBK, Ermerweg 88b
Open van wo t/m zo 13.00 – 17.00 uur

Welkom in
Bargeres

de kerken in

Holtingerhof Kapel, Holtingerbrink 62
Vrijdagavond 19.00 uur
Actuele info: www.rkemmen-erica.nl
De Bron, Hesselterbrink 2
Zondag 9.30 uur
Actuele info: www.debronemmen.nl
De Opgang, Mantingerbrink 199
Zondag 10.00 uur
Actuele info: www.emmen-zuid.nl
Levend Evangeliegemeente De Oase
Mantingerbrink 140
Zondag 10.00 uur
Actuele info: Facebook/Oase-Emmen
Ook uw opgave wordt z.s.m. bij eerdergenoemde verwacht !
16 februari is voorzitter Fokke Sanders te gast in Huiskamer Bargeres
om te vertellen over het werk van de Zonnebloem. De Huiskamer is in de soos van
het Brinkenhoes. De presentatie start om
10.30 uur, van harte welkom!
Onze afdeling van De Zonnebloem
is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Heeft u interesse in dit dankbare werk? U bent van
harte welkom!

website + hosting
=
MansMedia.nl

Gezondheidscentrum
“de Oranjerie”
Mantingerbrink 146e
7812 MH Emmen
06-52391068

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

Marianne Enninga
Medisch pedicure
Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

Verhuizing Infopunt Bargeres
Met ingang van 1 februari is het Infopunt
gevestigd in de centrale hal van woonwijkcentrum Holtingerhof. De vrijwillgers van
het Infopunt staan klaar voor al uw vragen
rondom wonen, zorg, vrijwilligerswerk, activiteiten etc. Heeft u lichte ondersteuning
nodig, maar durft u niet zo goed te vragen?
Kom gerust langs. Misschien heeft u wel
een heel goed idee voor in uw straat of in
de wijk? De vrijwilligers helpen u verder.
Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar

naar

Holtingerhof

de juiste instantie. Misschien kunnen we u
verder helpen. Wilt u zelf vrijwilligerswerk
doen? Dan verwelkomen we u graag voor
een gesprek!
Het Infopunt is op maandag-, woensdagen donderdagmorgen en dinsdag- en vrijdagmiddag geopend. Een email sturen kan
altijd op: infopunt@bargeres.com
“Infopunt bezoeken?
Even naar de Holtingerhof!”

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerhof 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Ma., wo en do.: 9.00-12.00 u
Di. en vrij.:
13.00-16.00 uur

Bereikbaar via:
Danitsja Slomp
Elza Omvlee
Coby Broersen
Nicole Hendriks
Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Coördinator Infopunt

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Infopunt
Bargeres
Ondernemers

in de wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te
steunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch fitale wijk.

Coachpraktijk Emmen
Ons leven lijkt wel een doolhof. Welke
kant ga ik op? Op het moment dat je een
richting kiest, weet je nog niet of het een
doodlopende weg is. Dat blijkt pas later.
Soms loop je lekker door. Maar soms loop
je toch steeds weer hetzelfde paadje in.
Het gaat bijna vanzelf. Iedereen heeft te
maken met dingen in zijn leven die niet
werken. Dingen waarbij je stééds weer tegen hetzelfde aan loopt:
* Je hebt je toch weer laten kwetsen, terwijl
je zó van plan was om je er niets van aan
te trekken.
* Je blaast jezelf op, om je onzekerheid niet
te laten zien. Aan de buitenkant lijk je zeker, maar diep van binnen voel jij nog de
kriebels, de angst en stress.
* Je hebt weer JA gezegd, terwijl je dat helemaal niet wilde.
Dat vreet energie en je denkt dat je er
niets aan kunt doen, zo zit je nou eenmaal

in elkaar.
Het goede nieuws is dat je
dit wèl kan veranderen! Als jij
bereid bent om met jezelf aan
het werk te gaan, als je de confrontatie met jezelf aan durft
te gaan, dan ben je bij Hennie
Jorritsma van Coachpraktijk
Emmen aan het goede adres!
Nieuwsgierig of ik iets voor je
kan betekenen?
Bel dan voor een gratis verkennend gesprek met:
Hennie Jorritsma
Coachpraktijk Emmen
Ronerbrink 100
7812LX Emmen
Tel: 06-29257477
info@coachpraktijkemmen.nl
www.coachpraktijkemmen.nl
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Aanbieding voor bewoners
van Bargeres:
Verkennend gesprek gratis.
Als u vervolgens een coachtraject
van vijf sessies aangaat,
krijgt u de laatste sessie cadeau!

