
Goed voorbeeld doet goed volgen?
Zelfs B&W van Coevorden is op de hoogte 
van het initiatief van enkele Slenerbrinkers 
om groen en grijs in eigen hand te nemen! 
Op 12 juni noemt B&W in DvhN onze 
wijk, vanwege de draconische bezuinigings-
opgave in Coevorden. Bewoners worden 

opgeroepen zelf in actie te komen om het
groenonderhoud te doen zoals in Bargeres. 
Deze opmerking heeft nuancering nodig, 
want in onze wijk is het een initiatief van 
onderop. Bewoners hebben uit eigen be-
weging de handen ineen geslagen, niet om-
dat gemeente Emmen een boodschap had 
van ‘wij doen het niet meer, de burger is 

aan zet’, want dat is in Emmen niet het sig-
naal. Het doel is ook niet alleen het groen-
onderhoud, dat is vooral een middel om 
sociale cohesie te bereiken. Wat door het 
samenwerken in de eigen buurt als vanzelf 
tot stand lijkt te komen! Ik wil dit gezegd 
hebben, om recht te doen aan deze mooie 
club bewoners! Marlies Zeeman

Op vrijdagmiddag werden de eerste spul-
len al gebracht: speelgoed, boeken en 
zomerkleding –dames, heren en kinder. We 
hadden een heleboel ontvangen waarmee 
we de ruimte leuk konden inrichten voor 
de volgende dag

Op zaterdagochtend werden een spring-
kussen en een limonadekoe gebracht 
voor de kinders (aangeboden door de 
Wijkvereniging) en vanaf half 11 kwamen 
de eerste mensen binnen. Er werd druk 
gesnuffeld en geneusd tussen de spullen, 
ook werden er nog steeds nieuwe dingen 
ingebracht. Voor elk ingebracht item kreeg 

men een muntje dat ingeleverd werd voor 
de dingen die werden uitgekozen om mee 
te nemen. 

’s Morgens liep het erg goed! Maar… tegen 
mooi weer en heerlijke buitentempera-
turen valt met een binnenactiviteit niet te 
concurreren, dus helaas bleef het rustig ’s 
middags, hoewel er toch nog een enkeling 
langskwam voor een tweede ronde. Over 
de hoeveelheid geruilde spullen zijn we dan 
ook dik tevreden! 
De organisators Kim Jonker, Gea Jonker, 
Natasja van Dijk en Jolanda Lubberts en 
de helpende handen Damay Jonker, Sab-

rina Becirovic, Kim van Hoof en Ilona De 
Jong bedanken iedereen die actief heeft 
meegedaan, zonder deelnemers geen 
beurs!

De volgende editie van de Ruilbeurs zal in 
het najaar plaatsvinden, dan is het waar-
schijnlijk aangenamer binnenweer. Het zal 
dan gaan om winterkleding en er kunnen 
dan ook CD’s en games ingebracht worden 
evenals boeken en speelgoed. 
Via Wijknieuws wordt u te zijner tijd geïn-
formeerd, ondertussen kunt u nieuwtjes 
uit de wijk ook volgen op Facebook via 
Bargeres Verrast en Bargeres Bericht.
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BARGERES DOET! RUILBEURS 31 MEI

Na twee maanden voorbereiden vond in het laatste weekend van mei de 
eerste editie van de Ruilbeurs Bargeres plaats in het Brinkenhoes.
-door Natasja van Dijk
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Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopunt@bargeres.com
Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, red. Wijknieuws), 
Mia Stulen (penningmeester), Mariska Huizing 
(secretaris), Jan Munneke, Elly Platel, Jaap Bakker 
(bestuur@bargeres.com). 
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com). 

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 8/2014 
verschijnt rond 1 september. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 19 augustus bij ons binnen zijn 
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar 
redactie@bargeres.com).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
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De voorbereidingen voor zaterdag 27 sep-
tember zijn in volle gang. Spannend is hoe 
het kunstwerk van het atelier van Willem 
Kind naar onze wijk toekomt. Het zal de 
moeite waard zijn dit mee te maken! Een 
stille tocht wordt het zeker niet. Boven-
dien gaat ‘Ontmoeting op het Water’ 
werkelijk in het Oranjekanaal geplaatst 
worden. Een uitdaging! Het is een pracht 
locatie in het hart van onze wijk en leuk 
elkaar daar dan te ontmoeten. Bovendien 

is het nationale Burendag. Een lied voor 
onze wijk is in voorbereiding en wie weet 
zingen we dat met z’n allen. 
De ochtend staat vooral in het teken van 
de Plaatsing. Daarna is gezelligheid troef 
en wordt het muziekprogramma vervolgd. 
Noteer deze 27 september in uw agenda!

Wensvlaggen ter versiering
De kinderen van de basisscholen gaan na 
de zomervakantie aan de slag met het 
maken van een eigen wensvlag. Wie willen 
ze graag ontmoeten en hoe schilder je dat 
op een vlag? Het lesprogramma op leeftijd 
maakt de kinderen op speelse wijze be-
wuster rondom kunst en wat komen gaat 
in onze wijk. De vlaggen gaan de versiering 
vormen bij de locatie van het kunstwerk. 
Vast verrassend en kleurrijk!

Gedicht 7812 Bargeres
Het project Bargeres Verrast met Kunst 
zorgt voor prachtige initiatieven. Zo heeft 
gemeentedichter Klaas van der Meulen 
een toepasselijk gedicht gemaakt dat we u 
graag laten lezen!
      
We zijn er bijna! 
Daarom blijft uw steun voor ‘Ontmoeting 
op het Water’ van harte welkom. Uw bij-
drage kunt u overmaken op bankrekening 
NL76INGB0002834253 t.a.v. Wijkvereni-
ging Bargeres, o.v.v. Bargeres Verrast met 
Kunst. Namens de werkgroep Bargeres 
Verrast met Kunst, Jacqueline Heringa 
(contact via Infopunt Bargeres: 
06-34496708 of infopunt@bargeres.com)

PLAATSING ‘ONTMOETING OP HET WATER’ 27 SEPTEMBER!
In aanloop naar zaterdag 27 september heeft u vast gemerkt dat er allerlei 
activiteiten voor jong en oud plaatsvinden in het teken van kunst en cultuur. 
Muziekoptredens, kindertheater, expositie kunst bij de winkeliers en een 
ware kinderrommelmarkt hebben we al achter de rug. Maar het programma 
‘Ontmoeting’ gaat voor en na de zomervakantie gewoon door! Word vriend 
van facebook en volg Bargeres Ontmoet om op de hoogte te blijven!
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Kinderen van de basisscholen is gevraagd een tekening te maken van het beeld dat zij 
hebben bij ‘Ontmoeting op het Water’. Onderstaande inzending is van Tessa Zuidema, 
11 jaar, Het Palet.

De poster met 
het program-
ma treft u op 
veel plekken in 
de wijk aan.

7  8  1  2       B a r g e r e s

Klein-Drenthe in je strakke stratenplan,
Ruim twintig brinken die als lassolussen 
De mens wil vangen in zijn armen, kussen; 
Stedenbouwkundig krachtig toekomstplan. 

Vanuit de trein zie je een dorp met scholen, 
Half-pipes, containers, nee, geen gekkenhuis, 
Wel  hotspot, pleinen, perken boordevol violen,
Veel winkels, en een fi liaal van ’t Rode Kruis. 

Een serie hoge eiken als symbool van power, 
Een rugby- en een voetbalveld, reclameborden
Van een rijschool en een buurtcafé met happy hour;
Een pad dat liever spoor had willen worden.

Dat alles bij en langs een recht en strak kanaal,
Waar toch iets mist: een touch, een toets, een tint;
De blik op water werd pas optimaal  
Met roestvrij staal van Willem Kind. 

Klaas van der Meulen

Programma Ontmoeting: 

Zondag 13 juli 14.30-17.00 
Muzikale picknick bij het kanaal win-
kelcentrum. Neem eigen eten en 
drinken mee!

Zaterdag 23 augustus 14.30-17.00 
Muzikale picknick, zelfde locatie

Zondag   14 september 14.30-17.00
Muzikale picknick, zelfde locatie

Zaterdag 20 september 9.00-17.00
Braderie en ‘s middags stand-up 
comedian

Zaterdag 27 september 11.00 uur
Plaatsing Kunstwerk & 
Muzikale Ode

7 juni voorstelling Poppentheater Jinky’s Mik-
mak. Prachtige locatie onder de bomen aan 
het Oranjekanaal!!

Ontm ti



4US GAAT DOOR!
Afgelopen 31 mei was het tijd om weer de handen uit de mouwen te steken 
aan de Slenerbrink. De bewoners van een deel van de Slenerbrink hadden op 
3 mei al een eerste aanzet gegeven aan 4US (Stukje Slenerbrink een Stukje 
Uiterlijk Schoner), waarover u in het vorige Wijknieuws al kon lezen.

Doel van Kleine Klusjes Bargeres is 
om mensen bij elkaar te brengen met een 
vraag of bod aangaande een klein, gratis 
klusje bij iemand in de wijk.
Het kan gaan om iets ophangen, een lek-
kere salade of soep voor iemand maken 
(voor een feestje of bij ziekte bijvoor-
beeld), iets kleins vervangen, helpen met 
het verplaatsen van spullen. 
Het gaat niet om grote klussen als het op-
knappen van een tuin of het schilderen van 
de buitenboel, maar om iets dat iemand in 
z’n eentje / samen met de vrager in een 

uurtje of zo kan doen.

Bargeres ontmoet is de plek op face-
book om te weten wat er deze zomer te 
doen is in de wijk. Meer hierover ook op 
pagina 2.

De actieve Slenerbrinkbewoners hebben 
ook hun eigen facebookpagina: Slener-
brink Emmen.

Je kunt al deze pagina’s vinden door de 
namen in de zoekbalk op Facebook in te 

typen:
Ruilhandel Emmen Bargeres
Kleine Klusjes Bargeres
Bargeres Ontmoet
Slenerbrink Emmen
Bargeres Bericht 
(hier komt alle info samen) 

Tot ziens op 
Facebook!

KLEINE KLUSJES BARGERES EN ANDERE WIJKACTIVITEITEN OP FACEBOOK

Facebook begint steeds beter te werken voor sociale samenhang in onze wijk. In navolging van 
de groep Ruilhanden Emmen Bargeres werd eerde deze maand de Facebookgroep Kleine Klusjes 
Bargeres opgericht. 
-door Natasja van Dijk

Op 31 mei zou het allemaal wat grootser 
worden aangepakt als gevolg van de ambi-
ties van de bewoners. Met een springkus-
sen voor de kinderen (aangeboden door 
de Wijkvereniging) en met een gezamen-
lijke afsluitende barbecue was er genoeg 
motivatie om de handen uit de mouwen te 
steken. Na toestemming te hebben gekre-
gen van alle omwonenden stond het licht 
op groen om de drie betonranden, die al 
veel parkerende bezoekers een bescha-
digde auto hebben opgeleverd, te verwij-
deren. Daarvoor was bewoner en eige-
naar van De Vries Grondwerken bereid 
met groot materieel deze klus te klaren. 

Op spectaculaire wijze en met groot vak-
manschap werden de betonranden verwij-
derd en afgevoerd. Daarna was het zaak 
om de bestrating te herstellen. En dan 
blijkt hoeveel onvermoede vakmanschap 
zich onder de bewoners bevindt. Want 
er blijken goede stratemakers te wonen, 
waarvan sommigen al eerder in hun tuin 
hadden geoefend.

De eerdere activiteiten zoals vuilrapen, 
hondenpoep verwijderen, perkjes schoffel-
en en boompjes snoeien werden ook weer 
opgepakt. Hierbij zijn de boompjes stevi-
ger gesnoeid zodat deze ook weer beter 

in hun kracht komen te staan. De hele dag 
door is er behoorlijk aangepakt met tus-
sendoor tijd voor koffi e, frisdrank, soep 
en aan het einde van de dag de eerderge-
noemde barbecue. Met het prachtige weer 
hebben we met ons allen hard gewerkt, 
veel gelachen, elkaar geholpen, met elkaar 
bijgepraat en alweer wat plannen gesmeed 
die misschien in het najaar weer worden 
opgepakt.

De afsluitende barbecue was van een hoog 
niveau, maar wat wil je met een meester-
barbecueër die aan wedstrijden deelneemt. 
Het werd een gezellige avond, waarbij de 
toepasselijke woorden horen: ‘en het bleef 
nog lang onrustig’.

Namens 4US, 
Martin Heerspink en Marcel Ederveen



   

Zaterdag 14 juni j.l. stonden wij met 
een kraam op de Stoetenbakkendag  

in Noordbarge. Na ‘s morgens een kleine 
regenbui, werd het een stralende dag en  
onze dames achter en vóór de kraam had-
den het ontzettend druk met de verkoop   
van lootjes van honderden prijsjes. ‘s Mid-
dags om drie uur waren deze allemaal aan 
de man c.q. vrouw gebracht. Resultaat 
ruim 300 euro (dit voor eigen kas), een érg 

mooi bedrag, waar onze penningmeester 
zeer blij mee was.

U weet het, de grote wisselbeker 
voor de hoogste Zonnebloem staat 

opgepoetst te wachten, dus blijf uw zon-
nebloemplanten verwennen. Zodra zij 2 
á 3 meter hoog zijn, bellen naar Bertus 
Musters, tel. 615062 of Fokke Sanders, tel. 
615769.

De Jeu de boulebaan achter de Hol-
tingerhof is altijd te gebruiken. Indien 

u met familie of kennissen eens wilt spelen, 
geen probleem, speelballen liggen bij de 

receptie van de Holtingerhof. ‘t Is allemaal 
gratis ! 

Er zijn nog enige Zonnebloemloten 
te koop. Stel onze vrijwilligers niet 

teleur als zij bij u aan de deur komen om 
deze te verkopen. Steun ons, koop a.u.b. 
een lot.

Het bestuur en alle vrijwilligers 
wensen u allen een fi jne zomer toe!  
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NIEUWS VAN 
DE ZONNEBLOEM

De laatste tijd lopen er bij ons kantoor re-
delijk veel mensen van allochtone afkomst 
binnen die graag beter Nederlands willen 
leren spreken. Dan zeggen ze ook nog vaak 
dat ze dit graag willen doen met andere 
wijkbewponers.

Dit bracht het gebiedsteam van Sedna op 
het idee of we niet zoiets als een taalcafé 

zouden kunnen beginnen.
Als er mensen zijn, die hier eens met ons 
van gedachten zouden willen wisselen, 
meld je dan aan bij ons kantoor aan de 
Mantingerbrink 140 (Brinkenhoes)

Ons telefoonnummer is 0591-632937.

In verband met de a.s. zomervakantie kun-
nen we wat moeilijker bereikbaar zijn.
Maar in ieder geval is er elke maandag 
spreekuur spreekuur van 9.00 tot 11.00 
uur.

Namens het team Emmen Zuid van Sedna,

Johan Ottens (buurtwerker)

“Het Leefbaarheidsproject ‘Domesta in de 
Buurt’ blijkt een schot in de roos te zijn”, 
zegt Jan Groen, wijkconsulent bij Domesta. 
“Samen met vrijwilligers, huismeester en 
wijkconcierge komt Domesta letterlijk 
in de Buurt bij de complexen. Op 27 mei 
2014 zijn we in de Spehornerbrink ge-

weest. 
Bewoners ver-
zorgden koffi e/ 
thee/broodjes 
en soep en 
macaroni, een 
feesttent werd 
gezamenlijk op-
gezet.”

Doel van de

bijeenkomst: elkaar 
ontmoeten, leren 
kennen, zoeken van 
verbinding én het 
inventariseren van 
‘vraag’ en ‘aanbod’. 
Bewoners konden 
hun vragen/ wensen 
noteren, daar stond tegenover dat Domes-
ta  aan bewoners vroeg om hun bijdrage 
en mogelijkheden aan te geven. We zijn 
blij dat 24 adressen hierop af kwamen, on-
danks het druilerige weer.
Al met al was iedereen erg tevreden, de 
bewoners niet in de laatste plaats. De ko-
mende tijd worden de ingebrachte zaken 
uitgewerkt en wordt samen met de be-
woners gekeken welke initiatieven opge-

pakt gaan worden. Inmiddels is er een BBQ 
in voorbereiding.

31 mei j.l. is ME 1 van de vv. Bargeres 
kampioen geworden van Regio Noord. 
Zij hadden zich geplaatst voor de fi nale 
in Groningen om daar te strijden met de 
E-meisjesteams uit Friesland, Groningen, 

Drenthe en Overijssel. 
Hier zijn zij ongeslagen 
kampioen geworden. ME 1 
mag zich een jaar lang het 
beste E-meisjesteam van 
de 4 noordelijke provin-
cies noemen.  Geweldig en  
van harte gefeliciteerd!
Natuurlijk is er een grote 
beker mee naar huis  genomen en de mei-
den hebben kaarten gekregen voor de 
wedstrijd Nederland-Portugal (Dames) op 
13 september 2014 in het voetbal stadion 
te Velsen.

Tevens zijn de meiden op zoek naar nieu-
we E-meiden. Ben jij tussen de 8 en 11 jaar 

oud en wil je graag voetballen?  Kijk dan 
eens op de site van VV Bargeres of kom 
een keertje kijken bij een training.  

Vriendelijke groet, 
Claudia Zuidema 
meisjes coördinator VV Bargeres

MEISJES BARGERES ME 1
KAMPIOEN KNVB BEKER 

DOMESTA IN DE BUURT

Domesta is dit voorjaar gestart met 
een nieuw initiatief voor huurders.

kt rd Inmiddel is BBQ 

BERICHT VAN SEDNA
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Stel je woont nog maar net een half jaar in 
Bargeres samen met je twee kindertjes en 
kent de wijk niet? Dan focus je natuurlijk 
in eerste instantie op je huisje en je kids: je 
zorgt dat het binnen de vier muren gezel-
lig wordt. En je laat je kinderen een beetje 
wennen aan hun nieuwe plekje. Maar daar-
na komt het moment dat je de blik letter-
lijk en fi guurlijk naar buiten richt. Wat doe 
je dan om een beetje bekend te raken met 
je wijk en mensen te leren kennen?

Voor Sabrina Becirovic (33) was boven-
staande realiteit toen ze in oktober vo-
rig jaar in Bargeres is komen te wonen. 
Afkomstig uit Zwolle, waar ze wegens 
omstandigheden weg wilde, zocht ze een 
nieuwe woonplaats voor haar gezinnetje. 
Haar keuze viel op Emmen, omdat haar zus 
en moeder hier al wonen, in Emmerhout.
Ze is erg content met haar huis aan de 
Balingerbrink en het mag gezegd: een daal-
ders plekje. In de luwte, grasveldje voor de 
woning, geen inkijk. 
Deze woning heeft ze op een bijzondere 
manier verkregen. Via de site Woningruil.nl 
had ze haar huurwoning in Zwolle aange-
boden en in Emmen een woning te huur 
gevraagd. Dit is een door de corporities 

goedgekeurde manier om snel van woning 
te wisselen. Je moet dan wel te boek staan 
als een ‘nette huurder’. 
Bij Sabrina was de ruil binnen zes weken 
rond. Wat haar aantrok in Bargeres, was 
het vernieuwde deel van het winkelcen-
trum, de hellinkjes in de brink (doen haar 
aan Bosnië denken!) en de ruimte en het 
groen.

Toen ze eenmaal gesetteld was, kwam de 
vraag hoe in contact te komen met andere 
moeders. Facebook bood uitkomst. De 
digitale wereld is voor Sabrina een middel  
om contacten in de ‘echte wereld’ te krij-
gen. Ze richtte de facebookpagina ‘Have-
Fun Emmen’ op, een groep voor bewoners 
die het leuk vinden om low budget acti-
viteiten met elkaar te ondernemen. Veel 
van wat de groep onderneemt, speelt zich 
af in Bargeres. De ruilbeurs (pag. 1) is er 
eentje van, maar ook de muzikale picknicks 
deze zomer (pag. 2) worden door deze 
groep geadopteerd. Verder is er onlangs bij 
iemand thuis een high tea georganiseerd, 
zijn er moeders en vaders met hun kids 
naar de dierentuin geweest en hebben ze 
een spelletjesmiddag gehouden. Allemaal 
bewoners samen die spontaan gereageerd 
hebben op dit initiatief van Sabrina.
Sabrina geeft aan dat ze een mensenmens 
is. Het mooie volgens haar van een initia-
tief starten op facebook is, dat je meteen 
de juiste mensen treft. 

Sabrina’s jongste activiteit is een benefi et-
concert voor de Balkan dat ze organiseert 
met Harry Wegkamp. Harry is organisator 
van de Ruinerbrinkse Tuincarroussel en 
ook initiatiefnemer van de Bargeres Ont-

moet-activeiten. 
Zoals Sabrina’s achternaam doet vermoe-
den, heeft ze haar wortels in Bosnië. Haar 
vader komt daar vandaan. Haar familie 
woont in het gebied dat getroffen is door 
de watersnood. Veel huizen zijn verzakt en 
de oogst is weggespoeld, maar haar familie 
is er relatief goed vanaf gekomen. 
Omdat Sabrina graag iets wil doen voor 
het gebied waar haar roots liggen, is de 
opbrengst van het concert dat op 28 juni 
plaatsvindt, voor Bosnië. De helft gaat naar 
de St. Dierenopvang Bosnië en de andere 
helft is voor het Rode Kruis. Zo komt het 
geld op de plek waar de nood het hoogst 
is en worden huisdieren niet vergeten.
Overigens: ook het contact met Harry is 
via facebook gegaan. Sabrina kende zang-
eres Jannet Bodewes via de groep en tij-
dens een georganiseerd koffi euurtje kwa-
men ze tot het idee om Jannets zangkun-
sten in te zetten om de mensen in Bosnie 
te helpen. Harry heeft ze simpelweg via 
facebook benaderd en zo is de samen-
werking ontstaan. Via facebook te vinden 
via ‘benefi t tuinconcert slachtoffers van de 
watersnood op de Balkan’.

Al met al past Sabrina met haar positieve 
kijk op het leven perfect bij ons motto 
voor dit jaar: Bargeres verrast met suc-
ces! “Onderneem zelf actie als jij je leven 
leuker wilt maken”, dat is wat Sabrina ons 
leert! En daarin is ze uiterst succesvol!

succes!
met

succes!
met

Wisseling van de wacht
Binnen ons bestuur vindt met ingang van 
1 augustus een wisseling van taken plaats. 
Marlies Zeeman treedt na 4,5 jaar af als 
voorzitter en geeft het stokje door aan 
Jaap Bakker. Jaap zit sinds december in het 
bestuur en is inmiddels volop ingewerkt in 
de vele onderwerpen waar we als wijkve-
reniging mee te maken hebben. Hij is vol 
enthousiasme en ziet het als een uitdag-
ing Wijkvereniging Bargeres klaar te maken 
voor de uitdagingen die op de samenleving 
en dus op ons afkomen. Marlies Zeeman 

blijft bestuurslid en blijft ook eindredac-
teur van Wijknieuws.

Bargeres doet! deel 2
Noteer vast in uw agenda: op 15 oktober 
wordt de tweede editie van Bargeres doet! 
georganiseerd. Volgend Wijknieuws meer.

Andere ontwikkelingen
Er is veel gaande waar we als bestuur iets 
‘mee moeten’. Bijvoorbeeld de kwestie van 
speelvoorzieningen die vanwege gebreken 
soms van de ene op de andere dag verwij-
derd worden. We hebben al herhaaldelijk 

oproepen gedaan aan u als wijkbewoner 
om de speelvoorzieningen in de gaten te 
houden. Dan kunnen mankementen op tijd 
ontdekt worden en kan door onderhoud 
sloop wellicht voorkomen worden. We 
worden door de gemeente voor voldong-
en feiten gesteld en zijn nu bezig met een 
concreet allesomvattend plan.
Momenteel stellen we ook onze visie op 
rondom informele zorg. De gemeente ziet 
qua verantwoordelijkheid een taak voor 
EOP’s en we hebben kaders opgesteld tot 
hoever we daarin willen gaan. Deze kaders 
moeten nog uitgewerkt worden. MZ

VAN DE BESTUURSTAFEL

BARGERES VERRAST 
MET SUCCES!
In 2014 zetten we Bargeressers in het 
zonnetje, die succesvol zijn. Niet 
maatschappelijk succesvol in de zin 
van een topbaan met een grote auto, 
maar succesvol in de manier waarop 
deze bewoners omgaan met de hob-
bels in hun leven. 
-door Marlies Zeeman
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Activiteiten in woonwijkcentrum
Holtingerhof
Eetkamer Bargeres
U bent elke woensdag 
welkom vanaf 17.00 uur. 
We gaan gezamenlijk 
eten om ca. 17:30 uur.
Van te voren reserve-
ren bij de receptie van 
Holtingerhof:
0591- 228436 of 
Holtingerhof.receptie@levestecare.nl
Reserveren kan tot 13.00 uur.
De kosten zijn €3,50 p.p. voor een 
hoofdgerecht, dessert en een kop koffi e/
thee.

Repaircafé
Elke woensdag van 13.00-
16.00 uur Repaircafé in  de 
Holtingerhof reparatie van 
al uw kleine huishoudelijke apparaten!

Exposities Centrum 
voor Beeldende Kunst
In de wolken - met werk 
van Saskia Boelsums/
Peter Veen, Eelco Brand, 
Elspeth Diederix, Daan 
de Jong, Berndnaut Smilde en JCJ Vander-
heyden. T/m 2 november 2014
 
Bloei - zomerexpositie van amateurkun-
stenaars t/m 31 augustus 2014

Zie ook: www.cbkemmen.nl
open woe t/m zo 13.00 – 17.00 uur
toegang gratis

website 

                                     +    

hosting 

                                     = 

MansMedia.nl 

ten!

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 
Wist-u-datjes rondom het Infopunt 

Bargeres. Medewerkster Marga 
Vonk vertelt: 
-  Wist u dat er bij het Infopunt foldertjes liggen van de Holting- 
 erhof met alle activiteiten daar? 
-  Wist u dat als u om één of andere reden geen wijkkrant heeft 
 gehad u die ook bij het Infopunt kunt halen? 
- Wist u dat er gratis zakken voor het plastic afval gratis te ver-
 krijgen zijn?
-  Wist u dat er bij het Infopunt een computer staat waar u infor-
 matie op kunt  zoeken enz. als u zelf geen computer thuis 
 heeft en dat deze verbonden is met internet?
-  Wist u dat ik u graag help als u niet zo handig bent met compu-
 ters en dat ik in het verleden ook computercursussen heb ge-
 geven?
-  Wist u dat het Infopunt van 7 juli tot 18 augustus gesloten is?
-  Wist u dat er op vrijdag wel
 gewoon bloedprikken is van 
 kwart over 10 tot half 12?
-  Wist u dat er op maandag-
 morgen van 9 uur tot 11
 uur wel inloopspreekuur is
 van Sedna? 
 Telnr. 632937 en buiten 
 deze uren telnr. 680800.
-  Wist u dat ik iedereen die 
 nog vakantie heeft, veel 
 plezier toewens!?

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
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