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Van

de redactie
Door Marlies Zeeman

vernieuwd worden. Een project waar we
weer jaren mee (en op) vooruit kunnen!

2017
Een nieuw jaar breekt aan voor Bargeres.
We hopen op een goed jaar voor u en
onze wijk. Wat ons bestuur betreft staat
de leefbaarheid van de wijk ook in 2017
weer op nummer 1. Een gedeelde nummer 1 trouwens, samen met bewonersbetrokkenheid. Twee begrippen die belangrijk
zijn om prettig te wonen met de blik positief op elkaar gericht.
Over een goed jaar gesproken: in ieder
geval zal - na de aanpak van Brinkenweg
-noord - het zuidelijke gedeelte in 2017

Het effect van De Toegang
Op het gebied van de zorg is 2017 het
jaar van één loket in Emmen Zuid voor
de WMO-indicaties (de Toegang) met als
bedoeld neveneffect meer samenwerking
tussen allerlei organisaties in de zorg. Er
zal meer gekeken worden naar wat u als
bewoner-met-een-zorgvraag nodig hebt.
Dat uitgangspunt zal de samenwerking
tussen professionele zorg en zorg door
vrijwilligers een impuls geven. Als Wijkvereniging volgen we deze ontwikkelingen
niet alleen, we staan er met het Infopunt

Bargeres ook middenin!
Heeft u vragen over de veranderingen,
schroom dan niet het Infopunt te bellen
via 06-34496708. De vrijwilligers helpen u
ook m.b.t. de veranderingen in de zorg van
harte verder!
Ondernemers in de wijk?
Graag attenderen we u op de eenmalige
gratis advertorial die u kunt krijgen als u
onderneemt en woont in de wijk. Geef uw
aanmelding uiterlijk 17 januari door via
redactie@bargeres.com. Een advertentie
is ook mogelijk.Voor €50,- bent u gegarandeerd van een mooi plekje op de achterkant van Wijknieuws.

Wijkvereniging Bargeres

blikt terug op 2016
Het afgelopen jaar heeft ons bestuur zich weer met verschillende onderwerpen bezig gehouden. Een opsomming.
Door Marlies Zeeman

Waterspeelplaats Rolderbrink
Op basis van input van o.a. basisschoolkinderen en een werkgroep met bewoners +
Wijkvereniging heeft de gemeente in het
voorjaar van 2016
een ontwerp gemaakt, waarvan inmiddels de eerste
contouren te zien
zijn. Dat wordt in
2017 hopelijk veel
spetterplezier!
Infopunt Bargeres
Begin vorig jaar is het Infopunt vrij onverwacht verhuisd naar de centrale hal in
woonwijkcentrum Holtingerhof. Inmiddels
weten wijkbewoners deze plek goed te
vinden. Door ziekte van onze coördinator is het eerste half jaar voor de vrijwilligers lastig geweest. Mede dankzij de inzet
van bestuurslid Samantha is deze periode
overbrugd.
Sinds een jaar is het Infopunt ook Contactpunt Mantelzorg voor Emmen Zuid. Deze

nieuwe rol was even wennen, maar inmiddels heeft het bestuur afspraken gemaakt
met het Centrale Contactpunt Mantelzorg
en zijn taken en rollen goed omschreven.
Leef In De Straat Festival
Dit festival dat Harrie Wegkamp heeft bedacht en georganiseerd op 27 augustus, is
een goed voorbeeld van hoe we als Wijkvereniging omgaan met bewonersinitiatieven: we ondersteunen deze graag met raad
en daad. Voorzitter Jaap Bakker maakte
deel uit van het organiserend team en tevens hebben we vanuit ons budget financieel bijgedragen. Ruimte in Wijknieuws
Bargeres was beschikbaar voor de Pr.
Nog meer
ondersteuning
Ook andere initiatieven hebben we (financieel) ondersteund.
Zoals de ‘Drie dolle
zomerdagen’ in de
laatste week van de

zomervakantie en ook het project van
Samen Binden: ‘Bargeres maakt (kinder)
dromen waar’. Vanuit het Bewonersfonds
hebben we bewonersinitiatieven ondersteund in bijvoorbeeld de Druwerbrink en
Bruntingerbrink.
Bargeres doet! #4
Op Burendag hebben we een informatiemarkt, picknick en kinderactiviteit georganiseerd in de Kuil, die als stimulerend
en inspirerend is ervaren. Onlangs nog
kregen we van een wijkorganisatie teruggekoppeld dat deelname aan de informatiemarkt hen de ogen heeft geopend voor de noodzaak van verbinding
met de wijk! Daar doen we het voor!
Bestuur
Ook in 2016 waren we een (te) klein
bestuur. We willen graag méér doen voor
de wijk! Komt u ons dit jaar helpen?
Neem dan contact op met Jaap Bakker via
voorzitter@bargeres.com voor meer informatie. Doen!

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
in woonwijkcentrum Holtingerhof
Open op maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00 - 14.00 uur.
06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter@bargeres.com), Samantha
den Hertog, Mia Stulen (penningmeester), Marlies
Zeeman.
Redactie Wijknieuws: Natasja van Dijk, Wim
Verbaan, Cor Vortman, Marlies Zeeman (eindredactie).
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Volgende uitgave:
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kopij. Mail naar redactie@bargeres.com.
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en Holtingerhof.

Activiteitenkalender

december
De activiteitenkalender wordt bijgehouden door het Infopunt. Geef uw activiteiten door aan infopunt@bargeres.com.
Brinkenhoes = Mantingerbrink 140 De Opgang = Mantingerbrink 199 Holtingerhof (Hh) = Holtingerbrink 62

Naast onderstaande activiteiten organiseren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijkcentrum 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 Holtingerhof kunt u krijgen via de receptie of
terugvinden in het huisblad van de Holtingerhof, ‘de Hofleverancier’.

Datum
za 31-12

Tijd
10.00-15.00

Activiteit en organisatie, locatie
Oliebollenverkoop in Holtingerhof
Bestellen vooraf t/m 27 december

di 3-1

13.00-16.00

Oma’s Brinkje in Holtingerhof

receptie Hh

wo 4-1

10.00

receptie Hh

za 7-1

17.30

Nieuwjaarsreceptie met de Zonnebloem
in Holtingerhof
Gratis Buurtmaaltijd in Brinkenhoes

wo 11-1

19.30

do 12-1
za 14-1

14.30
14.00-16.00

zo 15-1
vrij 20-1

15.00
19.00-20.30

Optreden André de Klein in Holtingerhof 5,Ruilmarkt met de Natas in Holtingerhof

za 21-1

17.30

Gratis Buurtmaaltijd in Brinkenhoes

di 24-1
di 24-1

10.00
13.30-15.30

vrij 27-1
zo 29-1
ma 30-1

19.00
11.00
19.30

Verkoop sokken en panty’s in Hh
Meezingen met liedjes van toen en nu, in
Brinkenhoes
Borreluurtje in Holtingerhof
Brunch in Holtingerhof
Bingo in Holtihgerhof

Uw

€

Tweede bijeenkomst Warmtetoer in
Brinkenhoes
Bingo in Holtingerhof
De Wondere Wereld Van Verhalen, Huiskamer Wim, Mantingerbrink 152

woning insoleren?

Kom

Opgave / info
receptie Hh

Aanvullende info
11 oliebollen €8,50,
11 met krent €10,00
Appelflappen p. st. €0,85
Rundvleessalade €1,50 pp.
Inbreng en verkoop van
tweedehands artikelen

Rob Stoppelenburg, 0630918182 rob.de.oase
@hotmail.com
infopunt@bargeres.com Zie pag. 2
5,-

receptie Hh
Wim Verbaan, 614506,
bhinaeka@gmail.com

receptie Hh
infopunt@bargeres.com Sieraden en beautyproducten, zie pag. 5
Rob Stoppelenburg, 0630918182 rob.de.oase
@hotmail.com
receptie Hh
2,50 AC Brinkehoes,
M.m.v. Esdoorzangers.
tel 610 201
Incl. koffie + verloting
3,receptie Hh
12,50 receeptie Hh
5,receptie Hh

naar de Warmtetour

Bargeres!

Op woensdag 11 januari bent u van harte
welkom bij de Warmtetour-bijeenkomst in
het Brinkenhoes om 19.30 uur. Onder het
motto ‘Drent zit er warmpjes bij’ organiseren Wijkvereniging Bargeres, gemeente
Emmen en het Drents Energieloket een
vervolgbijeenkomst over het isoleren van
uw woning. Energiebesparen zorgt voor
een lagere energierekening, comfortabeler
wonen en mogelijk een hogere waarde van
het huis. Hier willen we als gemeente samen met inwoners van Bargeres werk van
maken.

energie te besparen. Verder kunt u tijdens
deze tweede Warmtetouravond al uw vragen stellen over het isoleren van uw woning, zodat u goed voorbereid het gesprek
kunt voeren met een aannemer of isolatiebedrijf.

Invent heeft inmiddels een aantal energiescans uitgevoerd bij woningen in de wijk.
Zij geeft hiervan deze avond een terugkoppeling. Daarnaast is Buurkracht aanwezig.
Buurkracht helpt wijkbewoners om samen

Met vriendelijke groet,
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Meer informatie
U bent van harte welkom bij de bijeenkomst op 11 januari in het Brinkenhoes.
De avond start om 19.30 uur. Wilt u zich
alvast oriënteren? Kijk op:
www.drentziterwarmpjesbij.nl.

Wijkvereniging Bargeres
Gemeente Emmen
Drents Energieloket

Sedna

zoekt vrijwillige thuishulp

Wat is het?
Welzijngroep Sedna is op zoek naar vrijwilligers voor de vrijwillige thuishulp.
Vrijwillige thuishulp is een georganiseerde
vorm van informele hulp, waarbij door het
inzetten van een vrijwilliger de mantelzorger wordt ontlast.
Van belang is dat mensen zich in willen
zetten in complexere thuiszorgsituaties;
je hebt hart voor de zorg en een flexibele
instelling.
Werkzaamheden die voorkomen zijn onder andere gezelschap houden, het uitvoeren van (licht) verzorgende taken,
voortvloeiend uit de afwezigheid van de
mantelzorger.
Vrijwillige thuishulp neemt geen taken
over van de professionele hulp, het is aanvullend op de mantelzorg.

Hoe werkt het?
De werkzaamheden gebeuren met ondersteuning van Sedna Thuiszorg of Sedna
Buurtwerk.
Omdat Sedna in gemeente Emmn in zes
gebiedsteams werkt, wordt de thuishulpvrijwilliger gekoppeld aan één van deze
teams, afhankelijk van waar hij of zij woont.
Vanuit een team is een vast persoon verbonden aan de thuishulpvrijwilligers in het
gebied. Er dus altijd iemand om op terug te
vallen wanneer nodig.
Soms kan het voorkomen dat je gebiedsoverstijgend wordt ingezet, maar dit zal altijd in overleg worden besproken. Ook de
werktijden zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.
Omdat het om een wat zwaardere vorm
van vrijwilligerswerk gaat, is er sprake van
een financiële vrijwilligerstegemoetkoming.

Interesse?
Lijkt het je wat om vrijwilliger
te worden voor de vrijwillige thuishulp en
ben je minimaal 1 of meerdere dagdelen
per week beschikbaar?
Of wilt u een aanvraag doen voor een vrijwilliger? Neem dan contact op met Linet
Heeres of Pauline Dorenbos, buurtwerkers Sedna, gebied Emmen-Zuid,
Linet Heeres: tel. 06-55792434
Email: l.heeres@welzijngroepsedna.nl
Pauline Dorenbos: tel. 06-51325204
Email: p.dorenbos@welzijngroepsedna.nl

De

wijk, de brinken en de bewoners (3)
“De maaltijden voor mijn moeder gaan de diepvries in”
Door Wim Verbaan

Veertig jaar lang woont Henk Heegen in
de Borgerbrink en is één van de eerste
bewoners. Niet ver van zijn geboorteplek
in Noordbarge. De brink is bijzonder langgerekt. Is het prettig wonen in de Borgerbrink? Absoluut, maar je kunt niet zeggen
dat er veel gemeenschappelijks is over de
hele brink gesproken. Wel zijn er b.v. barbecues van groepjes buren. “De sneeuw
wordt geveegd bij de buren, als zij afwezig
zijn”. Zijn moeder (96 jaar) woont in een
aanleunwoning. Hij zorgt dat er maaltijden
bij haar in de diepvries staan. De zorg die
geboden wordt stelt hem gerust. Goed dit
te horen; ik heb die ervaring ook met mijn
eigen vrouw in het verpleeghuis.

te praten, adviezen te geven, mensen te
helpen in hun problemen lijkt dat allemaal
wat kaal. Er moet toch meer zijn dan fietsen en vissen. Voor hem betekent dat bezigheden zoeken die te maken hebben met
het soort werk dat hij sinds kort achter
zich gelaten heeft. Hij maakt nu deel uit van
het ombudsteam van de PvdA (voor Bargeres en Westenesch). Iedere inwoner van
Bargeres en Westenesch kan hem bellen
met problemen op sociaal gebied (tel. nr.
06 274 563 96). Tevens is Henk als maatschappelijk begeleider (vrijwilliger) werkzaam voor Vluchtelingenwerk te Emmen.
Zijn ervaringen kan hij goed gebruiken in
beide genoemde organisaties.

Hij is geboren en opgegroeid in Noordbarge en gaat de weg van elk kind van school
tot school. Het lyceum zou toch moeten
kunnen, maar er leek een grens te zijn, het
werd toch de ULO. Al pratend kwamen we
tot de conclusie dat er een soort glazen
plafond lijkt te zijn voor mensen uit ‘gewone milieus’ zeg maar. Ook die ervaring
deelde ik met hem. Ik vind het mooi om
in generatiegenoten gelijksoortige levenservaringen te ontdekken, zo overdacht ik
thuis. Ik ben weliswaar een stuk ouder dan
hij, maar herken veel. Uiteindelijk volgde hij
de opleiding HBO maatschappelijk werk in
Zwolle. Drie jaar geleden nam hij afscheid
van de zijn baan bij de afdeling sociale zaken van de gemeente Emmen, heerlijk vrij.

Het valt mij op dat hij gedreven praat over
het wel en wee van de mensen met wie
hij bij Vluchtelingenwerk te maken heeft:
alleenstaande jongeren, gezinnen. De jongere generatie redt zich vaak wel, leren de
taal makkelijker dan hun ouders. Er moet
wel veel gebeuren en er is een netwerk
nodig van mensen op wie je een beroep
kunt doen. Hij wil dan ook graag de gelegenheid te baat nemen om aan te geven
dat Vluchtelingenwerk te Emmen nog vrijwilligers nodig heeft. Het gaat vooral om
maatschappelijk begeleiders, taalcoaches
en klusjesmannen/-vrouwen.
Mag er een adres bij? Ja, allicht. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Parallelweg 36
7822 GM Emmen. Telefoonnummer 0591
649 145.

Tja, vrij, maar wat nu? Wielrennen? Vissen?
Allemaal goed en wel, maar dat kan toch
niet alles zijn? Gewend om te overleggen,

Ik moest maar weer eens opstappen.
“Weet je wel hoe laat het is? Je zei een
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uurtje”. Geen idee, maar op een kwartier
na was het twee uur geworden. In het vervolg leg ik mijn mobiel naast mij op tafel. Ik
had niet het idee dat hij het heel erg vond.

GTV Emmen

heeft een vraag!
Door Anita Westhuis

Beste buurtbewoners,
Gymnastiek & Turnvereniging Emmen,
GTV Emmen, overweegt of ze haar cursusaanbod kan vergroten door sporten als
bv Zumba, Yoga, BBB in verenigingssfeer
aan te bieden aan moeders - vaders zijn
ook welkom :) - in de wijken Bargeres en
Rietlanden. Onze vereniging biedt naast
gymnastiek en turnen voor kinderen ook
al jaren sportfit 50+ en Aerosport/Callenetics, alleen wordt dit voornamelijk bezocht
door de seniorendoelgroep. We vragen
ons als vereniging af, of er animo is voor
bovengenoemde sporten voor een jongere
doelgroep, zo tussen de 30 en 50 jaar. Is
de stap naar de sportschool misschien iets
te groot? Vind je dit vaak te duur en heb

Nieuws

van de

je toch zin om te bewegen en wat fitter
& energieker te worden? Dan zijn we op
zoek naar mensen zoals jij! Heb je interesse, mail dan naar info@gtvemmen.nl
Als je naast je naam en leeftijd ook nog
kunt aangeven welke dagen/dagdelen je
zou kunnen en naar welke soort les je
voorkeur uitgaat, dan hebben we zoveel
mogelijk informatie om mee te werken.
Zegt het voort! Geef je belangstelling aan
en wie weet kunnen we dan vanaf het nieuwe jaar iets voor jullie betekenen!
Tevens zijn we op zoek naar geschikte leiding of docenten voor deze lessen. Ken je
iemand die dit zou willen én kunnen (de
papieren hiervoor heeft), wil je ook hier-

voor contact met ons opnemen? Alvast
hartelijk dank voor je reactie!
Sportieve groet,
Bestuur GTV Emmen
PS Op dit moment hebben we ook nog
concreet een vacature voor een streetdance lerares (M/V) voor op de donderdagmiddag/avond 3 uur in de Rietlanden.

Zonnebloem

Sinds kort hebben we, gelukkig, weer
een voorzitter. Het is de heer Jan
Remmerswaal. We hebben al een goede
samenwerking met elkaar en hopen dat dit
zo zal blijven.
Als u dit bericht leest is de kerstviering reeds geweest. Op 4 januari
2017 hebben we dan nog de nieuwjaars-

receptie in Holtingerhof.
We hopen in de volgende editie van
Wijknieuws Bargeres meer nieuwtjes te kunnen melden.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk
als vrijwilliger bij de Zonnebloem, dan kunt
u één van de bestuursleden vragen om informatie. Het bestuur bestaat nu dus uit

De Huiskamer, aflevering 4, ‘De
Door Wim Verbaan, foto Cor Vortman

‘Met oprecht medeleven’, staat op een
kaart op mijn tafel. En ja, dat had ik toen wel
nodig en dat kreeg ik ook in ruime mate.
Eén van de deelnemers aan de schrijfmiddag stelde voor om iets te schrijven over
‘medeleven’. Wij zijn drie mensen met een
ruime ervaring in het leven, niet alles is
op rolletjes gegaan. Ook ´ruwe stormen´
heeft ieder van ons gekend. Opvallend is
dat er geen bitterheid is onder ons. Soms
is er boosheid, woede zelfs over ontwikkelingen in de maatschappij. Dat is weer een
ander verhaal.
Ik mag u voorstellen, de drie schrijvers van
deze middag: Loes Masseree, Aag van der
Zanden en Wim Verbaan, de aanstichter.
Om met het materiële te beginnen: alle
slagroomsoesjes werden er doorheen gejaagd (met thee) en uiteindelijk ook een
fles rosé. Het was zo geanimeerd dat we
het even moesten besprenkelen. Cor –
enthousiast als altijd - kwam langs voor
een foto, onaangekondigd; dat hoort bij
zijn werk.

Jan Remmerswaal, tel. 630106, Melanie van
Dijk, tel. 763814 en Geb Bril, tel. 632106.
Met vriendelijke groet,
De Zonnebloem
afd. Bargeres
Noordbarge
deel Bargermeer

wondere wereld van verhalen’

Onze schrijfsels - voorgelezen – zorgden al
voor veel gesprek. Mede-leven of compassie. Hoe heb je dat zelf ervaren in je kalme
of roerige leven? Iets daarvan komt tot
uiting in hoe je erover schrijft. De openheid om te praten over je eigen leven en
te luisteren naar de verhalen van de ander
was opmerkelijk. Er was een klik, een ontmoeting. Zo was het goed.
Wij waren verrast door deze ontmoeting
en de gesprekken en we kijken uit naar de
volgende keer!
Van harte welkom op zaterdag 14 januari,
14.00-16.00 uur, Mantingerbrink 152. Geef
je op via tel. 0591.614506 of bhinaeka@
gmail.com

Creatief Bargeres

In het kader van ‘ruimte voor wijktalent’ één van de opbrengsten van
‘De Wondere wereld van verhalen-huiskamer’.
Medeleven
Ik leef mee met jou
Ik verdiep mij in jouw leven
Mee-leven is geen mee-lijden
Het mooiste wat er is
mede- leven met elkaar
Dat geeft grote verbondenheid
Mee-leven maakt sterk,
het elkaar versterken,
Sterker en krachtiger maken
Aag
van der
Zande

‘Medeleven’. Ieder van ons zou maximaal
tien regels schrijven over dat woord, wat
het bij je oproept.
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De

huiskamer, aflevering 5
“Joop, Jopie, Jopje en Jopje mag met de meisjes korfballen”.
Door Wim Verbaan, foto Cor Vortman

Het opschrift is een mini-verhaal van een
jongetje dat altijd maar gepest wordt.
“Er waren drie jongens in mijn klas die
Joop heetten. Ik was Jopje en was vaak
het haasje. In plaats van voetballen met de
jongens moest ik naar de meisjes”. Aldus
ongeveer de woorden van onze gast.
Ik zit in de onvolprezen huiskamer van Lia
(elke dinsdagmorgen, Slenerbrink 222) aan
tafel met Joop Reilman. Hij is een bekende Emmenaar, genomineerd voor de Emmenaar van het jaar voor 2015. Het werd
toen Hans ten Cate, die ook al te gast was
een maand geleden.
Meneer Joop vertelt over zijn moeilijke
start in zijn leven: klein, onhandig, zielig,
angstig, bespot. Door met muziek bezig te
zijn – met name drummen – probeerde
hij iemand te worden en dat is ook gelukt.
Deze lijn in zijn leven laat ik liggen, want hij
komt nu ergens anders voor.
Op een dag – lang geleden - ziet hij een
grote, forse kerel die een kleine wat oude-

Derde Ruilmarkt
Door Natasja van Dijk

met de

re Chinees het leven
zuur maakt. Laatstgenoemde probeert te
sussen, te ontwijken.
Als dat niet lukt ligt in
een flits de grote dappere vent op de grond.
De filosofie erachter: leren vechten om
niet te vechten, maar ja - als het dan toch
echt moet....!
Joop is zwaar onder de indruk en gaat in
de leer: leren vechten om niet te vechten,
karate. Eén van de eerste dingen die hij dan
doet is zijn oude pestkoppen opzoeken.
Zijn leermeester was woedend.
Dat is dan de tweede lijn in zijn leven en
dat resulteert ook in de school ‘Reilman
Sport’.
Joop is bij ons op bezoek om over zijn plan
te vertellen: ouderen-weerbaarheid. Hij is
zelf 69 jaar en heeft een paar jaar jongere
Filipijnse vriendin, zangeres van naam. De
andere aanwezigen zijn allemaal dik boven
de zestig. Enkelen van ons hebben met

agressie en geweld te maken gehad. Joop
heeft zijn oog laten vallen op het restaurant van de oude dierentuin (bij de speeltoestellen en kinderboerderij). Er is een
vergunning om daar aan het werk te gaan:
ouderen-weerbaarheid, cursussen van
steeds vier lessen. Opening? Hij hoopt januari of februari. Dus let op!
Het uur is om en hij moet de trein halen.
”En als er iemand in je huis jou bedreigt
dan ga je zitten, of beter nog, je gooit iets
zwaars door je raam”. Dat waren zo ongeveer zijn laatste woorden. Een veelzijdig man. En ik bedacht me dat ik op mijn
balkon nog een grote steen had liggen. Je
moet toch wat. ...
Info: www.joopreilman.nl

Natas

Op vrijdagavond 20 januari tussen 19:00 en
20:30 uur in Holtingerhof (Holtingerbrink
62) sieraden & lichaamsverzorging voor
hem & haar:
armbanden, ringen, oorbellen, kettingen,
dasspelden, manchetknopen, aftershave,

shampoo, douchegel, bodylotion, ceintuurs,
riemen, dassen, sjaaltjes, hoedjes, petjes

Volkstuintjes

Van

In het berichtje in de vorige editie
over de volkstuintjes was een hinderlijke fout geslopen. Daarom het bericht hierbij op herhaling.

Aah ja, dat oud papier, wat moeten we er
toch mee, mensen? Bij het vuilstortje naast
ons winkelcentrum neer plempen? Nah,
dat geeft zo’n rommeltje, toch!? Immers, er
zijn drie andere plekken in de wijk waar we
ons oud papier kwijt kunnen:

Rectificatie
Door Henk Peters

Wij zijn een groepje actieve tuinierders
die op zoek zijn naar mensen die het leuk
vinden om zelf een moestuin te hebben
en hier hun eigen groente e.d. in te verbouwen. De grond is in eigendom van een
bedrijf en is door ons in bruikleen. Hierdoor kunnen deze tuinen tegen een kleine
vergoeding gehuurd worden.
Er is geen wachtlijst is. Mensen kunnen
voor het volgende seizoen direct een tuin
toegewezen krijgen. De minimumgrootte van de percelen is 100m2. Grotere percelen zijn bespreekbaar,
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Peters via 06-22004010.

Voor elk ingebracht artikel krijg je 1 Natas
en elk artikel kost ook 1 Natas.

old papier veur aole luu
(Over oud papier voor oudere mensen)
Door Natasja van Dijk

Bij de sporthal tegenover de Alderbrink.
De opbrengst gaat naar Stichting Bejaardenkring Bargeres e.o., voor leuke activiteiten.
Bij het voormalige station, waar nog
vrijwilligers voor worden gezocht voor 2
uurtjes per maand (voor info: ivnemmeneo2@gmail.com). De inleverdata voor
2017 zijn: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13
april, 11 me, 8 juni 13 juli, 10 augustus, 14
september, 12 oktober, 9 november en 14
december.
De opbrengst is ten bate van het IVN, zie
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https://afdeling.ivn.nl/afdeling/
emmen-en-omstreken
Op het parkeerterrein bij ‘t Brinkenhoes in de Mantingerbrink. Met de opbrengsten hiervan worden leuke dingen
gedaan voor de oudere bewoners in de
seniorenflat in deze brink!
Zo kan oud papier inleveren op de innamepunten dus ook goede dingen voor onze
medewijkbewoners opleveren :)

Henk's Oliebollen
Op 30 en 31 december staat Henk's kiosk
in winkelcentrum Bargeres,
voor de winkel van Bloem&Zo.
Verkoop 30 december vanaf 12:00,
31 december vanaf 09:00

De afslanker van buik, billen, benen!
25% KORTING op het normale tarief
bij start van een kuur in januari.
Geldig voor nieuwe steppers en steppers
die een vervolgkuur nemen.
Bel 06-21505833 of kom langs van
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 11.30.

Medisch pedicure praktijk
Voeten in balans
Mantingerbrink 146 e
7812 MH Emmen
Marianne Enninga

Medisch pedicure

voeteninbalans@gmail.com
06-52391068

Maak nu online een afspraak op www.voeteninbalansemmen.nl

Nieuws

van Infopunt Bargeres			
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Nicole Hendriks, coördinator Infopunt Bargeres

Wij hopen dat u hele fijne feestdagen heeft gehad. Ook in 2017 staat
Infopunt Bargeres weer voor u klaar!
Vanaf 2 januari kunt u weer gewoon
bij ons terecht.
Nieuw gezicht
Twee edities terug heeft het Infopunt een
vacature geplaatst voor een nieuwe vrijwillige medewerker voor ons Infopunt. Trots
mag ik u vertellen dat wij hierdoor een
nieuwe topper hebben gevonden die het
Infopunt-team komt versterken, namelijk
Anna Zijlstra. Vanaf nu kunt u Anna dus
ook achter onze balie aantreffen. Wij zullen op korte termijn een nieuwe groepsfoto maken, zodat u er ook een gezicht bij
heeft. Natuurlijk mag u ook altijd langskomen om even kennis te maken.
Coördinator Mantelzorg Contactpunt
Daarnaast mag ik u mededelen dat Elza
Omvlee vanaf heden onze nieuwe coördinator is van het Mantelzorg Contactpunt
Emmen Zuid, ook gevestigd bij ons Infopunt. Ik hoop dat zowel Anna als Elza veel
plezier beleven binnen hun nieuwe functies
en dat wij u als bewoner nog beter van
dienst kunnen zijn!
Vrijwilligers gezocht
Helaas zijn er op dit moment veel vrijwilligers uit ons bestand tijdelijk of langdurig
niet beschikbaar door persoonlijke om-

Word

in Bargeres!
standigheden. Hierdoor
leuke dingenvalt het niet altijd
doen!koppeling sart vosnel een
mee om Bheen
te maken
o
vrijwilliger
argere r
s
werk hulpvraag
tussen een bewoner met een
hulp sam n!
en een vrijwilliger.
dan ook
buren Wij ehopen
van harteBardat
er
meer
Bargeressers
zijn
geres
doe
doet!
die zich melden
om zo af en
mee!toe vrijwilligerswerk te doen. Dit kan gaan om een
kopje koffie drinken met iemand die wat
gezelschap kan gebruiken, een eenmalig
klusje doen, een boodschapje doen, een
wandelingetje maken, iemand helpen met
de administratie,
etc. Heeft u zo af en toe
in woon-wijkcentrum Holtingerhof
een gaatje vrij in
uw agenda,
Holtingerbrink
62 en wilt u iets
betekenen voor 06-34496708
uw medewijkbewoners,

Kom
naar

meld u zich dan voor een vrijblijvend intakegesprek.
Trouwens, onze Infopunt-medewerkers
zijn niet voor één gat te vangen.Twee wijkbewoners die beide behoefte hadden aan
wat gezelligheid en dus vroegen om een
vrijwilliger, hebben we aan elkaar kunnen
koppelen! Op een creatieve manier is het
doel dan toch bereikt!
Mantelzorgcontactpunt Emmen Zuid
Op 8 december hebben wij ruim 30 mantelzorgers mogen ontvangen uit Emmen
Zuid tijdens de creatieve kerstworkshop,
georganiseerd door HN Style Workshops.
Wat hing er een gemoedelijke sfeer en wat
werd er leuk met elkaar gekletst! Als klap
op de vuurpijl ging iedereen met een mooi
kerstboompje, naar eigen smaak gedecoreerd, weer naar huis. Wij vinden het dan
ook geweldig om te merken dat de activiteiten voor mantelzorgers in Emmen Zuid
zo goed aanslaan en dat er steeds meer
mantelzorgers gebruik van maken.

infopunt@bargeres.com

Centrale hal Holtingerhof

Infopunt
Bargeres
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Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag en vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

