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Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

De wijk als dorp
Toen ik de kopij voor deze editie aan het 
doornemen was, bekroop mij even het ge-
voel: “Heeft alles bijelkaar wel voldoende 
nieuwswaarde?” Maar bij het interview 
met Betty Struis (pag. 5) schoot me ook 
een andere gedachte te binnen: “Onze wijk 
is een dorp!” Een uit de kluiten gewassen 
dorp - dat zeker - maar zeg niet dat omzien 
naar elkaar alleen gebeurt in de dorpjes op 
het platteland! Ook in onze ‘stades’ wijk 

gaat het om het kleine gebaar, om ‘wie het 
kleine niet eert, is het grote niet weert.’ Ik 
hoop dat u al lezend herkent wat ik bedoel.
We ruimen in onze ‘dorpskrant’ graag plek 
in voor het kleine gebaar in allerlei vormen 
en maten. Bijvoorbeeld door creativiteit 
van wijkbewoners een podium te geven. 
We hebben als redactie hierin een aantal 
voorbeelden gegeven (ook ik ontkwam er 
niet aan, zoals is te lezen op pag. 4), maar 
nu is de beurt aan u!
Schildert of fotografeert u? Schrijft u bij-
voorbeeld gedichten of bent u op een an-
dere manier creatief en wilt u het tonen in 

Wijknieuws? Laat het weten via redactie@
bargeres.com

Bewonersfonds
Ook dit jaar stelt Wijkvereniging Bargeres 
weer budget beschikbaar voor bewoners-
initiatieven die een duwtje in de rug kunnen 
gebruiken. Heeft u samen met buurtbewo-
ners een plan bedacht ter verbetering van 
de leefbaarheid? Neem contact op met 
Jaap Bakker (voorzitter@bargeres.com) 
om het door te spreken. Geld is niet het 
enige dat we te bieden hebben, ook ons  
netwerk en onze kennis delen we graag!

Van de redactie
Door Marlies Zeeman

Winter in Bargeres
Foto’s Coby Broersen en Cor Vortman



actiViteitenkalender feBruari
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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de Wijk, de Brinken en de BeWoners (4)
“Hé kijk eens; wat zijn dat voor vogels?”
Door Wim Verbaan, foto Marcel Vos (kleinzoon)

Wij slenterden over de brug tussen twee 
halve winkelcentra. De brug heeft geen 
naam, zover ik weet. Een soort Raadhuis-
plein, een verbinding tussen drie brinken: 
Alerderbrink, Balingerbrink en Mantinger-
brink.  We zagen iets opmerkelijks. Twee 
eenden, maar wat voor eenden; ze voer-
den een soort theaterstukje op in de kunst 
van het ‘bewonderd worden’ . ‘Maak even 
een foto, wil je’, vroeg ik aan Marcel. De 
naam? Muskuseend, een stelletje van onge-
lijke grootte. Kennelijk bewoners van onze 
mooie wijk. Dichterbij gekomen werd het 
mannetje wat zenuwachtig.

‘Ahum, meneer eend, als ik vragen mag, 
bent u allochtoon?’
‘Nee, nee, dat woord wil ik niet meer ho-
ren, ik woon hier gewoon’
‘Ah, en wat vind u van de wijk en van de 
mensen hier?’
‘Tja de mensen, wat moet ik daar van zeg-

gen. Zonder de men-
sen was de wijk er 
niet en andersom’
‘Slaapt u onder de 
brug?’ ‘Ja en u?’
‘Eerst nog even,  me-
neer eend,  over de 
mensen, weet u wel, 
wezens zoals wij’. 
‘Ja, ja, ja, ik hoor u wel. 
Weet u, wezens zoals u zijn best aardig; 
zopas kreeg ik nog iets tegen mijn kop ge-
gooid, om te eten. Maar ziet u die grote 
vogels daar vliegen, honderden gewoon en 
er komen er steeds meer. Zeg tegen uw 
medewezens dat er over een tijdje dui-
zenden zullen zijn vanwege al dat eten. Zij 
zullen onze mooie wijk vervuilen en alles 
onderpoepen en af 
en toe willen landen op uw kale kop’*
‘Oh, dank u voor uw advies, ik zal het 
doorgeven’.

‘Graag gedaan, maarre… mag ik nu weten 
waar u slaapt?’
Jaja, in een heerlijk bed en straks word ik 
wakker uit deze droom.

*Dat overkwam mij enkele dagen later 
echt, een paar vogelpootjes die mijn hoofd 
beroerden bij het overvliegen. Komisch.

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
wo 1-2 13:00-16:00 Repair Café, centrale hal, Holtingerhof receptie Hh Wekelijks
di 7-2 13:00-16:00 Oma’s Brinkje, Holtingerhof  

 
receptie Hh Inbreng en verkoop van 

tweedehands artikelen
di 7-2 10:00 H&A mode + Modeshow, Holtingerhof receptie Hh
wo 8-2 20:00 Tafelgesprek, De Opgang Zie pagina 3.
do 9-2 14:30 Bingo, Holtingerhof €5,- receptie Hh
do 9-2 20:00 Nieuws en Actualtiteitencafé, De Opgang Zie pagina 3.
ma 13-2 14:00-16:00 Modehuis Kort,  Holtingerhof receptie Hh
di 14-2 19:00 Valentijnsoptreden Female Voices, 

Holtingerhof De Kapel
€5,- receptie Hh Zie pagina 4.

za 8-2 14:00-16:00 Rond de tafel, ‘De wondere wereld van 
verhalen’, Mantingerbrink 152

Opgeven bij Wim 
Verbaan, 614506

wo 22-2 10:30 Workshop Bloemschikken,  Holtingerhof €5,- receptie Hh
wo 22-2 14:00-15:30 Ruilmarkt tuinasseccoires/decoratie, 

De Breerinck, 1 artikel = 1 Natas
Infopunt Bargeres Zie pagina 5.

Max. 6 artikelen p.p. 
do 23-2 19:30 Seizoen Bingo, ‘t Brinkenhoes 

 
€8,- Activiteitencommissie 

Brinkenhoes 
10 rondes voor €8,- incl. 
de superronde. Leuke prij-
zen en veel gezelligheid.

za 25-2 15:00 High Tea,  Holtingerhof €3,- receptie Hh
ma 27-2 19:30 Bingo, Holtingerhof €5,- receptie Hh Thema Carnaval

Naast onderstaande activiteiten organi-
seren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijk-
centrum de Holtingerhof ook wekelijks 
terugkerende activiteiten. Zoals Eetkamer 
Bargeres, Wat de pot schaft, yoga, biljarten, 

bingo, Repaircafé en nog veel meer. Voor 
meer informatie over de vaste activiteiten 
van het Brinkenhoes verwijzen wij u naar 
de website van het Brinkenhoes: www.
brinkenhoes.nl/activiteiten. Meer in-

formatie over de activiteiten van de Hol-
tingerhof kunt u krijgen via de receptie of 
terugvinden in het huisblad van de Holtin-
gerhof, ‘de Hofleverancier’.

Natuurlijk beschikt het Infopunt Bargeres over een uitgebreid overzicht 
van alle eenmalige en terugkerende activiteiten!
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Landelijke campagne 
‘Geloven doe je in de kerk?’
Elk mens heeft in zijn of haar leven wel 
eens te maken met twijfel, onthaasten, 
troosten, helpen, verwonderen, humor en 
nadenken. En laten dat nu net thema’s zijn 
die ook in de kerk aan de orde komen. 
Om dat nog eens naar voren te brengen, 
doet De Opgang, het kerkelijk centrum aan 
de Mantingerbrink, mee aan de landelijke 
campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’. De 
boodschap van de campagne is dat naast 
geloven er ook ruimte is in de kerk voor 
twijfel, troost, onthaasting, helpen, lachen, 
nadenken en verwondering.

Twijfel en Verwondering
Uit onderzoek in opdracht van de Protes-
tantse Kerk blijkt namelijk dat 71% van de 
Nederlanders denkt dat je in de kerk niet 
kunt twijfelen aan het bestaan van God; 
53% denkt dat je niet zelf mag nadenken, 
maar klakkeloos moet geloven en 56% 
denkt dat er geen ruimte is voor verwon-
dering. 

Wij schrikken van deze cijfers. In de Op-
gang is juist volop ruimte om zelf na te 
denken en je te verwonderen. Het is juist 
een prachtige kans om je eigen houding 
ten opzichte van het geloof te bepalen. En 
bijvoorbeeld te ontdekken dat ook juist 
troost (34%), onthaasting (32%) en mee-
doen aan maatschappelijke activiteiten van 
de kerk (30%) redenen kunnen zijn om 
naar de kerk te gaan.

Iedereen welkom
Rond de Opgang zijn posters en reclame-
zuilen te vinden die geïnteresseerden laten 
weten dat er in de kerk naast geloven juist 
ruimte is voor twijfel, troost, onthaasting, 
helpen, humor, nadenken en verwonding. 
We heten iedereen van harte welkom om 
die ruimte te ervaren!

Nieuws en Actualiteiten en Tafel-
gesprek 
Bijvoorbeeld bij het Nieuws en Actuali-
teitencafé, dat op elke tweede donderdag 
van de maand in de Opgang wordt geor-
ganiseerd. Dus de komende maanden op 
de donderdagen 9 februari en 9 maart. In-
loop vanaf 19:30 uur en zo rond de klok 
van 20.00 uur proberen we het gesprek op 
gang te brengen, voor zover dat al niet is 
gebeurd. De kranten met het nieuws lig-
gen op tafel. En er is heel veel om over 
van gedachten te wisselen. Zeker in deze 
verkiezingstijd!
Ook willen we u allen van harte uitnodigen 
voor een Tafelgesprek op woensdag 8 fe-
bruari om 20.00 uur in de Opgang, Mantin-
gerbrink 199. Onder het genot van een kop 
koffie en een hapje en een drankje zullen 
we in gesprek gaan over uw vragen over 
kerk, twijfel, troost, verwondering, geloven, 
zin zoeken en ga maar door. Wat zou het 

mooi zijn om met elkaar open in gesprek 
te kunnen zijn! Voor deze twee activiteiten 
bent u van harte welkom!

Maandagmorgeninloop en kerk-
diensten
Graag noemen we ook de inloop elke 
maandagmorgen. Elke maandagmorgen 
is de Opgang open voor mensen die wat 
gezelligheid zoeken, even willen bijkletsen, 
een kopje koffie of thee willen drinken, een 
broodje eten of wat dan ook.  Niets moet, 
alles mag, zouden we kunnen zeggen. Vanaf 
half 11 staat de koffie en de thee klaar. En 
de kerk is in ieder geval open tot ongeveer 
13.00 uur. Kom eens langs !
U bent ook van harte welkom om de ruim-
te die er is voor nadenken, onthaasten, ver-
wondering, twijfel, troost, humor en helpen 
te ervaren tijdens de wekelijkse kerkdien-
sten in de Opgang op de zondagen om 
10.00 uur. Kom zoals u bent. U bent van 
harte welkom!

Informatie
Voor meer informatie, vragen of om uw 
belangstelling te tonen kunt u altijd kijken 
op onze website: www.emmen-zuid.nl of 
contact opnemen met Gerben Kajim,
g.c.kajim@hetnet.nl; 06 30546911.

de opgang doet mee aan campagne oVer tWijfelen, troosten en onthaasting
Door Gerben Kajim

nieuWjaarsBorrel WijkVereniging Bargeres
Door Marlies Zeeman, foto’s Cor Vortman

Een nieuwjaarsborrel hadden 
we met ons huidige bestuur 
nog niet eerder georganiseerd. 
Het leek ons een uitstekend 
middel om alle bewoners / 
vrijwilligers met wie we de af-
gelopen jaren hebben samen 
gewerkt, te bedanken. Dus dat 
betekende een goed aangekle-
de borrel. (Heeft u al eens een 
Brinkenrol geproefd? DE Bar-
geres-lekkernij van Bakkerij van 
Veenen? Een aanrader!)
De borrel was ook bedoeld 
om te netwerken en te inven-
tariseren wat er leeft in de wijk. 
Deze informatie nemen we 
binnenkort mee naar onze ‘hei-
dag’, als we onze doelen voor 
2017 gaan bespreken.
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Met twee of drie heb je al een groep, maar 
het moet niet minder worden; we waren 
met z’n tweeën.
Jammer? Ach. De sneeuwbui was net over. 
Wat te doen?
Thee met gember, gedroogde limoenen  en 
verse pitjes van een granaatappel. Heerlijk!
Maar wat te doen?  We kwamen voor ver-
halen en de verhalen buitelden wel over 
elkaar heen.

Loes (Masseree) schrijft verhalen en zij had 
er twee bij zich: een sprookje en iemand 
die in een beklemmende situatie komt te 
verkeren. Spannend. Ze heeft een kinder-
boek geschreven en dat wacht op publica-
tie. Ik las het verhaal voor over de ziek-

te van mijn vrouw Loes, ja ook een Loes. 
Weer een andere soort spanning en dat 
riep vragen op: hoe je daarmee om gaat, 
wat het aan je doet. 

Ik besluit om deze kleine gebeurtenissen 
‘Rond de tafel’ te gaan noemen. Dit is de 
plek waar één maal per maand mensen hun 
verhalen mogen komen vertellen / voor-
lezen. Publicatie is niet het eerste doel, 
maar is niet uitgesloten. Het is mooi om 
te ontdekken dat mensen over veel veer-
kracht en positiviteit beschikken om een 
moeilijke periode in hun leven te boven te 
komen. En dat ook te delen met een ander 
of anderen. Een open oor en vooral een 
open mind; iemand durft zich te geven en 

dat mag niet afgestraft worden door piet-
luttige opmerkingen.
e eerstvolgende keer 18 februari 14.00-
16.00 uur Mantingerbrink 152, t. 614506. 
Die keer zullen we ook bekijken of er een  
vast patroon zal komen, bij voorbeeld: de 
eerste zaterdag van de maand o.i.d.  Ko-
men betekent niet automatisch vertellen; 
alleen luisteren en meepraten mag ook.  En 
publicatie alleen bij toestemming van de 
schrijver.

rond de tafel, ‘de Wondere Wereld Van Verhalen’
‘Schrijf-huiskamer’ bij Wim krijgt vorm.
Door Wim Verbaan

WIE HELPT ONS...!!
Heb jij nog een beetje vrije tijd over? 

De Zonnebloem, afdeling Bargeres heeft 
dringend vrijwilligers nodig voor het be-
zoeken van onze medemens en het bege-
leiden bij uitstapjes.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer infor-

matie, neem dan contact op met één van 
de bestuursleden. Je kunt mailen naar Jan 
Remmerswaal: jan.remmerswaal@ziggo.nl,
Geb Bril: riageb@ziggo.nl, Melanie van Dijk:  
vandijkmelanie@hotmail.com.

Als u dit bericht leest hopen wij dat 
inmiddels de bekers voor de hoogste 

zonnebloem (eindelijk!) zijn uitgereikt.

Bestuur De Zonnebloem,
Afd. Bargeres / Noordbarge / deel 
Bargermeer-Meerveld

nieuWs Van de ZonneBloem

Op woensdagmidaag 22 februari is de 4e 
ruilmarkt, in de Bleerinck! 
Tussen 14:00 - 15:30 uur kunnen tuinassec-
coires & tuindecoratie ingebracht en uit-
gezocht worden. Maximaal 6 artikelen per 
persoon inbrengen en 1 item is 1 Natas . 

Kleine
asseccoi-
res, geen 
tuinmeu-
belen.

creatief Bargeres
Als een boom
Door Marlies Zeeman

Als een boom
Anker diep geworteld
Met ruggengraat
Stevig in zichzelf
Valt op,
Niet om

Jij mooie boom
Genieten zal ik
Wil ik,
Blijf ik
Van bloesem,
Vrucht en kracht

Bescherming,
Schaduw, schoonheid
Bied jij aan
Onuitputtelijk
Voor wie het ziet
Nodig heeft

Ook dit jaar gaan we in het kader van NL 
– Doet weer met z’n allen aan de slag bin-
nen de Bleerinck. Net als vorig jaar pakken 
we onze binnentuin aan en maken deze 
voorjaar / zomer klaar. Onze bewoners en 
hun familieleden kunnen dan  bij het eerste 
voorjaarszonnetje weer genieten van onze 
mooie binnentuin. Is deze klus misschien 
iets voor jou? Vind je het leuk om met een 
hele groep mensen aan het werk te gaan 
om iets moois tot stand te brengen? Of 
ben je benieuwd naar de gang van zaken 
binnen de Bleerinck of denk je er eigen-
lijk aan om je te melden voor vrijwilligers-
werk? Wat je reden ook is, je hulp is op 
zaterdag 11 maart van harte welkom. Geef 
je wel even op. Dit kan via de mail naar: 
ihidding@tangenborgh.nl  
Ida Hidding neemt dan contact met je op. 
Je kunt ook bellen of een boodschap ach-
ter laten bij de receptie van de Bleerinck.

nl-doet in de Bleerinck

ruilmarkt #4!
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Een hele kleine rotonde (met zandbak, die 
een opknapbeurt nodig heeft), een soort 
erf, in de Oringerbrink. Daar staat haar 
huis. Voordat de regen echt doorzet kom 
ik binnen in een lekkere warme kamer. Een 
soort kamer die je vaak aantreft bij men-
sen van mijn generatie, getekend door een 
heel mensenleven: de verzamelde objecten 
van iemands smaak en voorkeur. Mooie en 
smaakvolle voorwerpen en natuurlijk fo-
to´s van kinderen en kleinkinderen. 
De bewoonster, Betty, hoeft niets uit te leg-
gen, ik ken haar huis, die kamer en haarzelf. 
Verschillende  malen was ik hier te gast. En 
hoe velen wel niet, ook mensen met een 
soort passie, zoals zij en ik. Dat komt zo.

Eerst terug naar de tijd dat Bargeres zo 
ongeveer uitgegroeid was. Het is 1980 en 
Betty en haar twee kinderen zijn op zoek 
naar een huis. Het moet een rijtjeshuis zijn, 
mensen om je heen, een zeker gevoel van 
bescherming en veiligheid. En die wens is 
helemaal uitgekomen. Zij is net zo verliefd 
op Bargeres als ik: het vele groen, de erven, 
het Oranjekanaal, de gemengde samenstel-
ling van de bevolking. Zie ook de tekst in 
het kader hieronder.

We zitten tegenover elkaar aan een kleine 
ronde tafel en kijken elkaar aan. Waar gaan 
we het over hebben. Ik zei  tegen haar dat 
ze de eerste vrouw was die ik interviewde; 
steeds kwamen mannen aan bod. “Dit had 
ik vroeger nooit gedurfd, een interview, 
voor een wijkblad”. Het is verleidelijk om 
op dat thema voort te borduren: mannen 
en vrouwen, zelfbeeld, ontwikkeling. Na-
tuurlijk vraag ik in ieder geval wel naar de 
oorzaak van die omslag. Eén van de dingen 
die Betty is gaan doen toen ze  in Emmen 
kwam wonen, is  bridgen en daarnaast 
hockey scheidsrechter. Betty was erg on-
zeker en kon niet voor zichzelf opkomen.

In de loop der jaren heeft ze een uitgebreid 
netwerk gekregen. In de allereerste plaats 
het buurtje en het erf waar zij woont. Men-
sen die je kunt vertrouwen en die er zijn 
als je iemand nodig hebt. Ze staat zelf ook 
altijd klaar om iemand uit de brand te hel-
pen.

Er is niet aan te ontkomen. Het woord is 
gevallen en we komen daar niet meer vanaf: 
bridgen*. Zelf ben ik ook een enthousiast 
bridger en speel op de club waarvan Betty 
al jarenlang de technische leiding heeft. Ze 
heeft vele cursussen gevolgd; speler, arbiter, 
technisch leider. Als je ergens de leiding van 
hebt, dan moet je ook je woordje kunnen 
doen in het openbaar. Het mooie van zoiets 
is ook dat je vrienden kunt maken. Belang-
rijk is dat je jezelf bescheiden opstelt,  geen 
mes op tafel, een sfeer en gedrag waarop 
je het woordje ‘ethisch’ kunt plakken. Al 
deze dingen, al die ontwikkelingen hebben 
ervoor gezorgd dat Betty van zichzelf kan 
zeggen: Ik kan voor mijzelf opkomen .

* Betty Struis (tel. 615161) Bridgeclub 
‘t Brinkenhoes, elke maandagmiddag.

de Wijk, de Brinken en de BeWoners (4)
‘Ik heb geleerd om voor mijzelf op te komen’
Door Wim Verbaan, foto Wim Verbaan, foto’s Oringerbrink Marco Verboom (va Facebook)

Het kanaal van de wijk
De brinken die aan het Oranjekanaal gren-
zen boffen maar. Het hoofd stedenbouw 
De Jong besloot destijds om het kanaal 
niet te dempen. “Het is een sociaal monu-
ment, dat de arbeiders eind 19e eeuw met 
hun blote poten hebben gegraven”. Zo is 
het maar net en wij mogen hem daarvoor 
dankbaar zijn. De strakke lijnen van kanaal, 
beschoeiing en fietspaden. Die strakke lij-
nen herhalen zich in het centrale groenge-
deelte. Het behoud van oude boomwallen 
is daardoor extra beeldbepalend. Bargeres 
sluit de ontwikkeling van het woonerf af 

na Angelslo en Emmerhout. Bargeres is 
zodoende gevarieerd en vooral ook com-
plex. Als ergens de woorden ‘hopeloos’ en 
‘verliefd’ bij elkaar horen dan is het hier 
wel. Rietlanden is weer afgestapt van de 
woonerf-gedachte. Zo gaan de ontwikke-
lingen. 

De naam van de wijk
De betekenis van de naam Bargeres stuur-
de Bargeres’ Oma Max de redactie als leuk 
wetenswaardigheidje toe:  “Bargeres is een 
woonwijk ten zuidwesten van het centrum 
van Emmen in de provincie Drenthe (Ne-

derland). De naam valt te herleiden naar de 
dorpen Noordbarge en Zuidbarge die aan 
het huidige Bargeres grenzen. Op de plaats 
waar nu de wijk ligt lag vroeger de es van 
deze beide dorpen. De wijk werd gebouwd 
in de jaren 1970 en ‘80 en kent verscheide-
ne straten die eindigen op -brink. Er zijn in 
het totaal tweeëntwintig straten met die 
naam. Allen beginnen met een plaatsnaam 
van plaatsen en dorpen in Drenthe. De 
doorgaande weg die door Bargeres loopt, 
heet Brinkenweg en verbindt alle straten 
met elkaar.”
Bron: Wikipedia

Onder: Oranjekanaal, Noorbarge, 1935 Links en onder: aanbouw Oringer-
brink, 1973. Links is een doorbraak in 
de wal van het Oranjekanaal te zien. 
voor het fietsbruggetje.



De oproep in de vorige editie van Wijk-
nieuws, heeft toch weer voor twee nieu-
we aanmeldingen gezorgd van vrijwilligers, 
heel fijn! Uiteraard blijven wij op zoek 
naar nog meer wijkbewoners die zo nu en 
dan wat tijd over hebben om iets voor hun 
mede-wijkbewoners te betekenen. Wilt u 
hier meer over weten, kom langs bij het 
Infopunt en wij vertellen u alles wat u wilt 
weten.
Waarvoor kunt u nu eigenlijk precies te-
recht bij het Infopunt? Eigenlijk met echt 
al uw vragen op het gebied van zorg, wo-
nen, activiteiten, bewonersinitiatieven en 
nog veel meer. Maar ook als u een melding 
heeft met betrekking tot het openbaar 

groen en grijs. In sommige gevallen kunnen 
wij u zelf meteen van dienst zijn, anders 
helpen wij u graag om mee te denken waar 
u wel terecht kunt met uw vraag en verwij-
zen wij u door. In sommige situaties heb-
ben wij ook de mogelijkheid een vrijwilli-
ger in te zetten die u (tijdelijk) kan helpen.
Het Infopunt beschikt over een uitgebrei-
de sociale kaart van Bargeres, waarop alle 
formele en informele instanties staan in 
onze wijk. Denkt u aan scholen, zorgver-
leners, winkels, kinderopvang, kerken, wijk-
centra enz.
Kom gerust eens langs als u in de buurt 
bent, en zie wat het Infopunt voor u kan 
betekenen!
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nieuWs Van infopunt Bargeres   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
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

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

Word

in Bargeres!

 

leuke dingen
doen!hart voorBargeres

in woon-wijkcentrum Holtingerhof
Holtingerbrink 62

06-34496708

infopunt@bargeres.com

Kom 
naar

vrijwilligers-
werk

burenhulp samen!

Bargeresdoet!
doe
mee!

Oude Zuidbargerstraat 12 Emmen
(voormalige HAKA boerderij)

Kraamhuur €12,50 pw tot 1 januari

0591-201123

Doet u vrijwilligerswerk in Bargeres? Lijkt 
het u prettig of interessant om regelmatig 
andere vrijwilligers in onze wijk te ont-
moeten? Om ervaringen uit te wisselen, 
tips en adviezen te krijgen of te geven? Om 
gewoon wat ontspannen te babbelen?
Of wellicht om een plan of idee dat u heeft 
eens met anderen te bespreken of daar 
mensen voor te vinden om er samen mee 
aan de slag te gaan?
Ik ben aan het onderzoeken of hier belang-
stelling voor is. Het gaat hier om alle orga-
nisaties in de wijk, dus niet alleen van één 

specifieke.
De voorlopige naam van 
mijn idee is ‘Vrijwiligers Net-
werk Café Bargeres, afgekort 
VNCB.
Als u hier interesse in heeft, 
wilt u zich dan melden op Bar-
geres Bericht op Facebook? 
Dan kan ik u toevoegen aan 
de besloten Facebook groep 
hiervoor. Als u geen Facebook 
gebruikt, kunt u ook een email sturen 
naar bargeresbericht@gmail.com maar via 

Facebook heeft de voorkeur, omdat ik daar 
ook de ontwikkelingen zal bijhouden.

VncB VrijWilligers netWerk café Bargeres
Door Natasja van Dijk


