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Actieve bewoners
In deze editie van Wijknieuws nemen bewoners weer het initiatief. Letterlijk, door
het oppakken van de pen en te schrijven
voor Wijknieuws. Hierdoor kunnen we
lezen over het initiatief van de Slenerbrinkbewoners die groen in eigen hand en hark
nemen. Een uitvloeisel van de bijeenkomst

Bargeres doet!
in de Slenerbrink
4US wordt vervolgd!
Het initiatief van de bewoners van een
deel van de Slenerbrink, genaamd 4US
(Stukje Slenerbrink een Stukje Uiterlijk
Schoner), heeft op 3 mei geleid tot een
gezamenlijke aanpak van de woonomgeving. De meidoorns zijn gesnoeid, de
perkjes zijn geschoffeld, zwerfvuil is verwijderd, hondenpoep is verwijderd (op pagina
3 staat daarover een oproep in dit blad) en
er werden plannen gemaakt voor 31 mei.
Maar wat misschien een nog veel belang-

Bargeres doet! in maart.Voor ieders beeldvorming is het goed om te weten dat de
bewoners zelf contact hebben gezocht
met de gebiedsopzichter van de gemeente
en de wijkagent om hen te informeren.
De wijkcoordinator van ER denkt op de
achtergrond mee. Dat lijkt mij een prima
werkvorm voor de nieuwe manier van
samenwerken tussen bewoners en overheid!

Ontmoeting
In het kader van actief zijn en elkaar leren
kennen, breng ik graag de activiteiten van
Bargeres Ontmoet onder uw aandacht. Op
pagina 2 kunt u lezen wat er deze zomer in
Bargeres te beleven valt. Dan komen herinneringen bij me boven van het Wijkfestival.
In deze editie een terugblik hierop in het
kader van ´Bargeres Verrast met succes´.
Zie pag. 4. Marlies Zeeman

rijker effect is, is dat de bewoners elkaar
beter zijn gaan leren kennen. Het gezamenlijk aanpakken van de leefomgeving levert
gesprekken op, men leert elkaar beter
kennen. En zo verandert die ‘onbekende’
buurman met de kliko in een ‘bekende’
buurman die wankelend op een trapje een
boom stond te snoeien of verandert die
buurvrouw in een fanatieke raapster of
een fanatieke schoffelaar. En 4US wordt dus
vervolgd rond de tijd dat u dit Wijknieuws
leest, 31 mei. Dan gaan we deze actie herhalen, maar ook uitbreiden. In overleg met
andere omwonenden gaan we nog meer
aanpakken in dit deel van de Slenerbrink.

Er wordt die dag ook er voor gezorgd dat
de kinderen zich ook kunnen vermaken. En
er zijn plannen om de dag gezamenlijk af te
sluiten met een barbecue. Kortom, laat de
zomer maar komen!De bewoners van 4US
kijken uit naar een mooie zomer waarbij
we elkaar nog beter hebben leren kennen
in een schone leefomgeving.
Namens 4US, Martin Heerspink en Marcel
Ederveen
De foto’s zijn belangeloos beschikbaar gesteld
door Ben Looijen, Ben-media.com
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 6/2014
verschijnt rond 1 juli.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk
op dinsdag 17 juni bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Kunst

en Ontmoeting in Bargeres
Journalist Gert Meijer verwoordde het mooi in het DvhN artikel van 19 mei
jongstleden. In het winkelcentrum Bargeres is de aftrap gegeven van de manifestatie Bargeres Ontmoet. Kunst en muziek staan vier maanden lang centraal, tot de apotheose op 27 september: de Plaatsing van een kunstwerk van
Willem Kind in het Oranjekanaal!

het hart van onze wijk versterken. Van de
€ 2000,- is nu € 1100,- binnen! Nog even
doorzetten dus.
Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL76INGB0002834253 t.a.v.
Wijkvereniging Bargeres, o.v.v. Bargeres
Verrast met Kunst.

Terugkijken op de aftrap van Bargeres Programma Bargeres Ontmoet
Namens de werkgroep Bargeres Verrast
Ontmoet op zaterdagmiddag 17 mei doen Het programma is goed te volgen via face- met Kunst, Jacqueline Heringa
we graag via een paar foto’s (meer zijn er book Bargeres ontmoet.
(contact via Infopunt Bargeres: 06te vinden op de facebookpagina Bargeres Voor de komende maand noemen we de 34496708 of infopunt@bargeres.com,
Ontmoet.) Onder muzikale begeleiding activiteiten hierbij ook even:
Brinkenhoes, Mantingerbrink 140)
van Jaap Knol en Harrie van der Lei werd Zaterdag 31 mei, 11.00 - 15.00 uur
de expositie van kunst bij de onderne- Ruilbeurs in ’t Brinkenhoes
Feest van de Geest en Willem Kind
mers van het winkelcentrum geopend.
Zaterdag 7 juni,14.00 - 16.00 uur
In De Opgang aan de Mantingerbrink
Het was leuk de enthousiaste reacties te Kindertheatervoorstelling (nabij school
vindt vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren een
horen van aanwezige bewoners al of niet KAS)
week lang het Feest van de Geest plaats.
boodschappen doend. Het uitdelen van de Zaterdag 14 juni, 20.00 – 24.00 uur
Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinkflyer met het programma werd gewaar- Tuinencarrousel Ruinerbrink
steren en Architectuur van Kerkgebouwen.
deerd. Het met elkaar praten over alle Zaterdag 21 juni, 10.00 – 16.00 uur
Kunstenaar Willem Kind exposeert hier
activiteiten en het kunstwerk werkte goed Kinderrommelmarkt (opgave Bloem&Zo)
ook met een werk. Als u goed kijkt herwant niet iedereen is op de hoogte.
Zondag 29 juni, 14.30 – 17.00 uur
kent u wellicht dat het onderdelen van
De expositie loopt door tot 17 juli. Loop Muzikale picknick (bij kanaal winkelcenOntmoeting op het Water zijn.
gerust langs en binnen bij de volgende trum)
Een mooie gelegenheid om te zien hoe
ondernemers die met enthousiasme hebWillem te werk gaat en om een indruk te
ben meegewerkt aan het laten zien van Op een haar na financiën rond!
krijgen van zijn werk.
kunst voor en door bewoners uit de wijk! Sinds het Wijknieuws van begin mei is er
Smulwereld			
Elza Palyama wederom door
Bloem&Zo			
Greet Reilman bewoners bijgePrimera
Janneke Pals-Diepenbroek dragen. FantasHome&Toys			
Jawik Krudde tisch dat dit geDe Astrilde			
Tanja Boon beurt! OntmoeMister Hu			
Jennie Bol ting op het WaTrappenhuis Pol			
Tanja Boon ter is voor ons
Rue Savaron		
Harrie Wegkamp allemaal en zal
Rijwielshop			
Paul Meijering
Voeten in Balans
Gretha Ates (Ahoed) 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 Demi Noor, groep 6, Obs de Barg.

Bargeres Ontmoet
mei

za 17 START KUNSTEXPOSITIE

ONDER BEGELEIDING VAN MUZIEK

‚

za 31 RUILBEURS IN T BRINKENHOES

juni

za 07 KINDERTHEATERVOORSTELLING
za

14 TUINENCARROUSEL RUINERBRINK

tijd
14.00 - 16.00
11.00 - 15.00

14.00 - 16.00
20.00 - 24.00

za 21 KINDERROMMELMARKT

10.00 - 16.00

zo 29 MUZIKALE PICKNICK

14.30 - 17.00

juli

zo 13 MUZIKALE PICKNICK

augustus

14.30 - 17.00

za 23 MUZIKALE PICKNICK

14.30 - 17.00

september
14 MUZIKALE PICKNICK

14.30 - 17.00

zo

za 20 BRADERIE

09.00 - 17.00
‚ s middags

za 27 PLAATSING KUNSTWERK

vanaf 11.00 uur

STAND-UP COMEDIAN
MUZIKALE ODE AAN HET KANAAL

20.00 - 22.30

meer info zie
facebook bargeres ontmoet
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Bargeres

onderneemt!
Op 5 maart is onder de noemer ‘Bargeres doet!’ een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners,
professionals en ondernemers. Er is toen intensief nagedacht over verbeteringen van de wijk. Inmiddels zijn er heel wat initiatieven opgepakt en in ontwikkeling.
Door Natasja van Dijk

Onderneemt
Bargeres
ONTMOETEN / NETWERKEN / ORIËNTEREN
Zaterdag 17 mei hadden de ondernemers
hun eerste bijeenkomst in Het Brinkenhoes onder de noemer Bargeres Onderneemt.

Tegen vieren druppelde iedereen binnen tot we uiteindelijk met zo’n 25 man/
vrouw waren. Na een openingsronde
waarin iedereen zichzelf en z’n onderneming voorstelde, gingen de gesprekken in
informele sfeer verder: mensen zochten
jullie helpen?”
Oproep van bewoners van de
Slenerbrink
Wij, een groep bewoners van de Slenerbrink, hebben op zaterdag 3 mei jl. de
handen uit de mouwen gestoken om de
straat, het speeltuintje en het voetbal- en
basketbalveld netjes te maken. Dat hield
o.a. in dat wij heel veel hondenpoep hebben opgeruimd. Dat hebben we gedaan zodat de kinderen weer fijn kunnen spelen
op deze terreinen. Onder ons bevinden
zich ook hondenbezitters en wij hebben
de afspraak dat we, indien één van onze
honden per ongeluk toch op zo’n terrein
z’n behoefte doet, dit direct op zullen ruimen zodat deze speelterreinen schoon
blijven en de kinderen er lekker op kunnen

elkaar op en vonden elkaar ook.

Er waren o.a. ondernemers die zich bezig
houden met fotografie en media, maar
ook die hun dienstverlening richten op
kinderen. Of die weerbaarheidtrainingen
geven of anderszins voor de fysieke mens
zorgen. Een breed scala van bedrijven
dat in het klein weergeeft wat de 300+
ondernemingen binnen Bargeres doen.
Er werd ook gesproken over manieren om

“Willen

spelen.
Heel graag roepen we andere hondenbezitters op om dit ook te doen! Laten we
er zo samen voor zorgen dat de kinderen
kunnen spelen op schone terreinen!
Regelmatig maken we een wandelingetje
rond de vijver. Prachtig dat we beschikken over zo’n mooi stukje natuur in onze
buurt. Momenteel genieten we van de
jonge eendjes die er rondzwemmen en
het is leuk dat er gezellige ontmoetingen plaatsvinden op de brug. Fijn dat de

Praktisch

verkeersexamen basisscholen Bargeres
Op 8 en 20 mei hebben in totaal 89 leerlin- nauwlettend de verrichtingen van de
gen van de groepen 7 van de vier basisscho- deelnemers gadesloegen. Indien deze
len in Bargeres deelgenomen aan het prak- constateerden dat deelnemers zich niet
tische verkeersexamen. Vanuit de Qbuzz hielden aan de normale verkeersregels, zij
garage aan de Bokslootweg werd gestart hiervan aantekeningen maakten op lijsten.
en vervolgens moest in het centrum van Gelukkig hebben alle scholieren van geEmmen een pittig parcours van ongeveer noemde scholen het zo goed gedaan, dat
5 km worden afgelegd. Dit parcours was zij állemaal geslaagd zijn. Fantastisch !
door de Veilig Verkeer Nederland, afd. Em- Ter informatie: in Emmen hebben in totaal
men uitgezet i.s.m. Veilgheidszorg Zuid 22 scholen meegedaan aan het examen
Oost Drenthe. Op 15 plaatsen onder- met 586 deelnemers, waarvan 11 leerlinweg waren controleposten neergezet die gen (1.9 %) zijn gezakt. Dit is een beter

Eieren

gooien Tweede Paasdag
Een traditie in Bargeres in beeld gebracht door Riekus Reinders

elkaar te ondersteunen. De conclusie: er
is een goede basis gelegd voor concrete
afspraken en activiteiten.
Tegen zessen stond er een goed verzorgd
buffet van Mister Hu klaar en konden we
tijdens het eten verder ‘daten’ en elkaar
beter leren kennen.
Iedereen was erg enthousiast en voor een
volgende bijeenkomst was dan ook ruimschoots interesse.
Wilt u ook op de hoogte zijn van de volgende keer? Aanmelden kan op
bargeresonderneemt@bargeres.com
meesten er voor zorgen dat er geen rommel achterblijft! Zo houden we het samen
netjes!
Helaas zien we af en toe in het water wel
voorwerpen drijven die daar duidelijk niet
thuis horen. Bij fikse regenval wordt de vijver gebruikt als overstort en zo belanden
er inlegkruisjes in de vijver. Wellicht is nog
niet iedereen er van op de hoogte dat inlegkruisjes NIET door het toilet gespoeld
mogen worden Daarom brengen we dit
graag nog even onder de aandacht:: gooi inlegkruisjes in de vuilisbak! Laten we op die
manier samen de vijver schoon en mooi
houden.
Vriendelijke groeten, namens een groep
bewoners van de Slenerbrink,
Martin Heerspink en Joyce Seijbel
resultaat dan vorig jaar toen was ruim 4
% gezakt.

Spanning voor de start

Bargeres

verrast met succes!
Afgelopen 5 jaar is er met bewonersen organisaties druk gewerkt aan het behalen van doelen die we met elkaar afgesproken hadden. Deze doelstellingen
stonden verwoord in het wijkprogramma.
Vanuit dit programma zijn er veel goede missen. En dat deel ik met hen.
dingen gebeurd in de wijk. We laten in Ik kijk nog steeds met veel plezier af en
2014 de resultaten uit het programma zien toe foto’s terug van de vele mensen die dit
aan de bewoners van Bargeres. Er komt festival hebben bezocht / organiseerden /
geen nieuw programma, want we hanteren er van hebben genoten.
een andere, snellere aanpak voor wijkver- Wit, zwart, geel groen, kinderen tieners,
nieuwing met meer inbreng van bewo- pubers, ouder: alles krioelt door elkaar.
ners via o.a. ‘Bargeres doet!’ waarover u in Zonder een echte wanklank!! Een wijk van
Wijknieuws kunt lezen.
acceptatie! Zo doen wij dat hier! AcceptaWat is er afgelopen 5 jaar allemaal gedaan tie van verschillen en genieten van alles. En
in Bargeres vanuit het wijkprogramma? Erg dat kenmerkt ook onze wijk! Een mengeveel! U heeft hierover in vorige edities
ling van culturen, iedereen kan laten zien
van Wijknieuws al iets kunnen lezen.
wat hij zij/doet en maakt zich zichtbaar.
Deze keer zetten we de spotlights op een Het festival staat voor mij nog steeds gelijk
bijzondere activiteit die voor veel binding aan de enorme veelzijdigheid van inwoners
en reuring heeft gezorgd:
van de wijk Bargeres en de bereidheid zich
in te zetten voor zaken die ze belangrijk
Wijkfestival Bargeres 2007-2010
vinden.
Een terugblik!
Als ik zo terugkijk, genoot ik van bijvoorDoor Johan Ottens,
beeld de jongeren die lieten zien wat ze
buurtwerker welzijngroep Sedna
hadden bereikt, het Sociaal Cultureel Werk
dat zich op een mooie manier presenZonder op te scheppen zou je kunnen teerde, de wijkvereniging en alle andere
zeggen dat het Wijkfestival Bargeres een inwonersgroepen uit de wijk die iets te
groot succes is geweest in de geschiedenis vertellen hadden. Omgeven door veel
van onze wijk.
leuke dingen die van buiten werden binIk hoor tenminste veel bewoners die mij nengehaald.
vertellen dat ze dit evenement nog steeds
Eigenlijk zou dit weer terug moeten komen.
Een dag van saamhorigheid. Elkaar één
keer per jaar in een grote bijeenkomst opzoeken, ontmoeten. Elkaar leren kennen

succes!

met

en accepteren is van groot belang voor
een samenleving zoals die in Bargeres.
Ik realiseer me echter ook dat we dit festival alleen maar in een dusdanige omvang
hebben kunnen realiseren omdat er economisch goede tijden waren. Er veel geld
beschikbaar was. Dat laatste is helaas niet
meer zo!
Dat er best wel mogelijkheden zijn om
in een andere vorm activiteiten voor de
wijk te organiseren, zal deze zomer blijken.
Onder de noemer Bargeres Ontmoet
heeft de Kunstwerkgroep een programma samengesteld waarop bewoners van
de wijk hun muzikale talent laten zien en
horen. Op die manier toch reuring in de
wijk en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten!
(Meer hierover op pagina 2, red.)

2010

2007

2009
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Nieuws van
De Zonnebloem
Op 6 mei j.l. zijn we met 34 gasten
naar de prachtige Orchideeënhoeve
in Luttelgeest geweest. We hebben genoten van de schitterend aangelegde
tuin met deze exotische bloemen,
kleurige vlinders,
nieuwsgierige papegaaien en alle
soorten ‘vreemde’
vissen.
In één woord ‘geweldig’!

Op de terugreis onderweg in Staphorst
een heerlijk diner, wat wil je nog meer?
Het was weer een zeer geslaagde ‘dagjeuit’!
Denkt u nog eventjes aan: wie kweekt
de hoogste Zonnebloem? In augustus/september komen wij hierop terug.
Alle Zonnebloemloten zijn nog niet
geheel verkocht, dus kopen die loten
a.u.b., want hiermede steunt u niet alleen
de landelijke organisatie maar óók onze
eigen afdeling.
23 september a.s. organiseert onze
regio een Boottocht op de Friese meren. Hieraan kan een beperkt aantal gasten deelnemen. U kunt zich aanmelden bij

Project ROOD

Fokke Sanders, tel: 615769. Vol is vol!
Wilt u eens Jeu de Boulen? Kom
gerust eens achter de Holtingerhof
op de mooi aangelegde baan meespelen.
Speelballen zijn bij de receptie gratis te
verkrijgen. Wees sportief en doe mee!
Zaterdag 14 juni staan we met een
stand op de Stoetbakkendag in
Noordbarge. Komt u ook
Eens een kijkje nemen? Wij verwachten u
met plezier!				
Het bestuur.

op Obs De Barg
Van 19 tot en met 22 mei was er op De Barg een bijzondere week, namelijk
project ROOD!
Op het gebied van cultuuronderwijs is er kleur van levenskracht en moed. Rood is
veel veranderd op de scholen. Werd er ook gevaar, emoties, politiek, symboliek,
vroeger uitgegaan van een cultuuraanbod kleurschakeringen rood, geluk en ongeluk,
van de gemeente Emmen, nu is het de natuur enz.
bedoeling dat de scholen hun eigen aanbod Er is gekozen voor een projectvorm omdat deze alle groepen verbindt en ouders
ontwikkelen en hun visie daarop.
De Barg wil graag alle leerlingen tijdens erbij betrokken worden.
hun schoolperiode in aanraking brengen Maandag 19 mei was de feestelijke opening
met cultuur en heeft het plan opgevat om van het project op het plein van de school.
verschillende kunst en cultuuractiviteiten De kinderen volgden workshops binnen en
dit jaar te bundelen en onder te brengen buiten de school op gebied van creativiteit,
theater, dans en muziek. In de les werd veel
in project ROOD!
De kleur rood neemt in onze samenle- aandacht geschonken aan ROOD op allerving een bijzondere plaats in tussen andere lei gebied. Donderdag was er een feestelikleuren, het is de levendigste kleur van al- jke B-ROOD maaltijd, alle kinderen bleven
lemaal. Rood verenigt gruwel en schoon- over. Tevens was er tussen de middag een
heid, is boeiend en afschrikwekkend, de theaterpresentatie door groep 5/7 voor de

kinderen. Op donderdagavond was er een
kijk-kontaktavond met kinderen waarin
de ouders samen met de kinderen alles
konden zien en bewonderen wat er deze
week was gedaan.
Aan het eind van de avond was er een
spetterende afsluiting van het project voor
alle ouders en kinderen. (Bijna) iedereen
was in het rood gekleed, ook de ouders,
want: HOE ROOIER HOE MOOIER!

Ouders

“Even voorstellen: ik ben Jacqueline, getrouwd, moeder van 3 kinderen, woonachtig in
Bargeres, en ik ben vrijwilliger bij Home-Start.
Vanuit mijn eigen ervaring als moeder, weet ik
dat er in een gezin periodes kunnen zijn die
door allerlei omstandigheden hectisch zijn.
Daarom ben ik bij Home-Start vrijwilliger geworden.Wat mij aansprak is dat je als moeder
een andere moeder kunt ondersteunen. Zo
kreeg ik een gezin met 2 kindjes, waarvan één
een huilbaby was. Deze moeder was ten einde
raad, haar kindje huilde van de 24 uur zeker
15 uur. Ze kon hierdoor geen aandacht meer
hebben voor haar oudste en was doodop.
In het begin kon moeder, als ik bij haar was,
even gaan slapen. Toen ik het gezin wat beter
leerde kennen, probeerden we samen wat tips
uit. Als je dan ziet dat er weer interactie is tussen moeder en kind, is dat zo mooi! Dat je
gaat zien dat moeder weer van haar baby en
haar oudste kan gaan genieten; geweldig!
Deze moeder gaf aan dat zij heel blij was
met een luisterend oor, dat ze serieus genomen werd en even de boel uit handen werd
genomen zodat zij haar rust kon nemen.
Moeder was naar Home-Start verwezen door
de babypoli van het ziekenhuis, maar gezinnen kunnen zichzelf ook aanmelden.”

ondersteunen Ouders
Een kennismaking met de vrijwilligersorganisatie Home-Start.
zit en je gesterkt voelt. Het contact tusGezinnen vooruit met Home-Start
Als vader en moeder in een gezin zijn er sen jou en de vrijwilliger is gelijkwaardig en
weleens periodes dat je wat extra steun vertrouwelijk. Onze vrijwilligers worden
kunt gebruiken. Jullie zijn net verhuisd, je op hun beurt ook weer ondersteund met
kan wel wat extra handen gebruiken, of je trainingen en bijeenkomsten om het beste
hebt een aantal vragen over de opvoeding uit jullie contact te halen.
en praktische zaken.Wellicht kan Home- Aan de ondersteuning van Home-Start zijn
Start iets voor jou betekenen. Home-Start geen kosten verbonden.
werkt met vrijwilligers die ook vader of Gezinnen met hun jongste kind onder de
moeder zijn en dus ervaringsdeskundig op 7 jaar kunnen gebruik maken van Homehet gebied van al het wel en wee rondom Start.
het gezin. Zij weten als geen ander hoe Voor verdere informatie en aanmelding
groot de uitdaging van een gezin runnen kunt u contact opnemen met Coördinakan zijn, zeker op het moment dat je gezin toren Agnes de Vries (06 10881361) en
door de situatie extra belast wordt, waar- Marian de Vroomen (06 10882632).
Contact via de mail kan ook: emmen@
door alles even teveel kan zijn.
home-start.nl
De vrijwilliger loopt een aantal uurtjes Home-Start is onderdeel van het Centrum
per week met je mee en is daardoor een Jeugd en Gezin.
luisterend oor voor jou als ouder, kan je
ondersteunen of ontlasten met je kinderen,
of meedenken over wat jij nodig hebt om
weer sterker de toekomst aan te kunnen.
De periode dat er ondersteuning geboden
wordt is afhankelijk van jouw vraag en we
sluiten weer af als jij weer goed in je vel
5

Obs De Barg heeft op koningsdag een
sponsorloop georganiseerd, waarbij kinderen geld hebben opgehaald voor de
dierenambulance en voor school zelf.
In totaal is er ruim 2000,- opgehaald.
Aan het einde van de loop kwam de dierenambulance om de cheque in ontvangst
te nemen en mochten de kinderen een
kijkje nemen in de ambulance.

Activiteitenagenda

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

Activiteiten in
verpleeghuis de Bleerinck
Bingo
Vrijdag 6 juni
Aanvang 14.00 uur in zaal de Lindenpoort
Kosten entree €5,-. Maximaal 2 toegangskaarten p.p.. Kaarten vanaf 1 juni te verkrilassiek geschoolde
operette van
en musical
jgen bij opera,
de receptie
De Bleerinck.

Ensemble Sophia
Dinsdag 10 juni 2014
Ensemble Sophia

Dinsdag 10 juni
Klassiek geschoolde opera, operette
en musical
Tijd: 19.30 - 21.00
uur in zaal de
Lindenpoort
Entree €7,50 incl.
een hapje en een
drankje.
Maximaal
2
toegangskaarten
p.p..
d: 19.30 - 21.00 uur* in zaal de Lindenpoort
Kaarten
vanaf
1
juni
verkrijgen
bij
de
rentree € 7,50 incl. een hapje en een drankje.
ceptie van De Bleerinck.

Activiteiten in woonwijkcentrum
Holtingerhof
Elke week organiseert Holtingerhof activiteiten voor (wijk)bewoners. Haal de
activiteiten folder af bij Infopunt Bargeres
(in ‘t Brinkehoes) of bij de receptie van
Holtingerhof (Holtingerbrink 62).
Repaircafé
Elke woensdag van 13.00-16.00 uur Repaircafé in Holtingerhof.
Reparatie van al uw kleine huishoudelijke
apparaten!

website
+
hosting
=
MansMedia.nl

Max. 2 toegangskaarten p.p.
arten vanaf 1 juni e verkrijgen bij de receptie van De Bleerinck.
*zaal open vanaf 19.15 uur.

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

Infopunt
Bargeres
Infopunt Bargeres

in de praktijk
Waarvoor is het Infopunt Bargeres ook
alweer? Medewerkster Marga Vonk vertelt:
“Het Infopunt Bargeres zit nu al weer bijna anderhalf jaar in het
Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140. Weet u ook dat u voor
heel verschillende vragen bij mij terecht kunt? Denk bijvoorbeeld
aan vragen rondom thuishulp: wie en waar kan u dat vragen? Moeilijkheden met mijn puber, bij wie kan u dan terecht? Ik ben er dus
óók voor uw vragen over zorg en informele zorg!
Ook vragen zoals: ik woon hier nog maar net, welke scholen zijn
er in de wijk, welke sportverenigingen, wat voor activiteiten zijn
er? Bij dit soort vragen kan ik ook veel voor u betekenen.
Natuurlijk kunt u ook nog
steeds klachten doorgeven
Infopunt Bargeres,
over groen en grijs. Ook de
het knooppunt in de wijk
vuilniszakken voor plastic
waar u terecht kunt
voor al uw vragen
afval zijn hier te krijgen.
op het gebied van
Dus heeft u een vraag over
wonen en zorg!
de wijk, of voor u zelf? Kom
gerust langs. Ik probeer zo
Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
goed mogelijk een adres
7812 MH Emmen
of telefoonnummer voor u
Openingstijden:
te zoeken en u op weg te
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrij.:
9.00-13.00 uur
helpen!”
Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com
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