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juni inloopbijeenkomst waterspeelpaats

De werkgroep Waterspeelpaats heeft
samen met de wijkvereniging en de gemeente het afgelopen jaar nagedacht over
het inrichten van een nieuwe waterspeelplaats ter hoogte van de Rolderbrink.
Na de inventarisatie in de wijk en betrokkenheid van basisschoolleerlingen heeft
Jantiene Boer, ontwerpster van de gemeente, een waterspeelplaats ontworpen met uitstraling. Eentje die voldoet aan
alle eisen van wet en regelgeving en voor
Bargeres geschikt is voor brinkoverstijgend gebruik.
Laat u verrassen door het prachtige ontwerp en kom op 9 juni tussen 17:30 20:00 uur naar het Brinkenhoes om
de planvorming te bekijken. Tijdens deze

bijeenkomst zullen namens de gemeente
aanwezig zijn ontwerpster Jantiene Boer,
adviseur openbaar groen Anjo Geertsema
en coördinerend toezichthouder Bert van
Dijk. Na de inloop worden de werkzaamheden z.s.m. opgestart, zodat de kinderen
van Bargeres hopelijk al in de zomervakantie gebruik kunnen maken van de nieuwe
waterspeelplaats.

uw afval geen zwerfafval worden!
Een oproep van de ondernemers in het winkelcentrum aan alle wijkbewoners.

te papiercontainer bij de sporthal (aan de
overkant van het winkelcentrum aan de
andere kant van de Brinkenweg). U hoeft
dit dus niet mee terug naar huis te nemen!

In memoriam: Fokke Sanders
Op 2 mei is - na een ziekbed van een week
- Fokke Sanders overleden. Onze wijk kent
Fokke als de bevlogen en aimabele voorzitter van De Zonnebloem. Fokke was altijd
in de weer, een echte kartrekker die met
een positieve instelling voor veel mensen
veel betekende. De herdenkingsdienst was
dan ook een bijzondere terugblik op een
vol leven. We kijken als bestuur van Wijkvereniging Bargeres met warme gevoelens
terug op de prettige samenwerking met
Fokke. Wij en de wijk zullen hem enorm
missen en wensen de familie vanaf deze
plaats veel sterkte toe bij het verwerken
van het verlies!
Marlies Zeeman

Laat

Afval scheiden is hot, zo ook in Bargeres.
We scheiden netjes onder meer het papier,
plastic, gft en glas van het restafval. Voor
het gft- en restafval zijn containers bij huis
beschikbaar die periodiek geledigd worden. Papier en plastic worden maandelijks
aan de straat opgehaald.
Daarnaast staan bij het winkelcentrum
diverse containers waar de verschillende soorten afval in gedeponeerd kunnen
worden. Precies, IN gedeponeerd kunnen
worden, dus niet ernaast zoals met enige
regelmaat gebeurt. Soms is de container
nog niet vol maar wil de deksel niet open.
Dit komt omdat hij dan nog bezig is met
het verwerken. U moet dus even wachten
en daarna kan de deksel weer omhoog om
gebruikt te worden. Soms kan het zo zijn
dat hij wel vol is.
Wanneer u uw afval naast de containers
neerzet, ziet het er niet alleen erg rom-

melig uit, de kans bestaat ook dat het gaat
zwerven en dit is natuurlijk niet goed voor
het milieu.
Om dit te voorkomen willen wij u vragen
om, wanneer de containers bij het winkelcentrum vol zitten, uw afval weer mee te
nemen naar huis en anderdaags nogmaals
te kijken of er ruimte in de container(s)
is. Papier kunt u overigens kwijt in de gro-

Kinderen in 2013 op de bres
voor spelen met water in Bargeres!

Wanneer we hier met elkaar rekening mee
houden, blijft het winkelcentrum netjes en
voorkomen we de toename van zwerfafval.
Met vriendelijke groet,
de ondernemers van het winkelcentrum

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

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter, voorzitter@bargeres.com),
Samantha den Hertog, Peter Leenhouts, Mia Stulen
(penningmeester), Marlies Zeeman (Wijknieuws,
redactie@bargeres.com). Mail bezorgklachten naar redactie@bargeres.com. Brinkenhoes,
Holtingerhof en Boni hebben losse nummers.
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 7/2016
verschijnt rond 1 juli.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 21 juni bij ons binnen zijn
(mail naar redactie@bargeres.com).

Leef

in de straat-festival
27 augustus staat de Ruinerbrink totaal op z’n kop dankzij een paar enthousiaste wijkbewoners die u graag bijpraten over dit bijzondere festival.

Dag beste Bargeressers en andere lezers,
Op 27 augustus organiseren wij aan de
Ruinerbrink het Leef in de straat-festival - op het gras van de buren.
Misschien bent u al bekend met de zogenaamde huiskamercarrousels aan de Ruinerbrink. Inwoners van die brink stelden
hun huis of tuin beschikbaar voor muzikanten van allerlei pluimage. Omdat de
carrousels zo succesvol waren en iedereen
razend enthousiast was, vond organisator
Harrie Wegkamp dat het wel wat uitgebreider mocht.
Hij bedacht daarom
het Leef in de straatfestival. Een festival
voor jong en oud, voor
alle Bargeressers, Emmenaren en andere geïnteresseerden.
Kinderprogramma
Wij zullen u alvast vertellen wat er gaat gebeuren.Het festival zal
beginnen om 10.00 uur
en eindigen rond 24.00
uur ‘s nachts.
We trappen af met een kinderprogramma.
Voor de kleintjes is er een poppentuin, een
verhalentuin, een zandstrooituin, een ballettuin en nog veel meer leuks. Ook zal het
Kindertheater Plots! optreden.
Thema-tenten
Overdag zal er een creatieve markt zijn
op het grote grasveld aan de Ruinerbrink.
Kunstenaars en andere creatievelingen uit
de buurt laten u zien wat ze in huis hebben.
Op het grasveld komen drie tenten te
staan. Er komt een doe-tent waar, zoals
het woord al zegt, van alles te doen is.Voor
de jongeren is er bijvoorbeeld een graffi-

4US

pakt voor het derde
jaar de straat aan.

Nu we voor het derde achtereenvolgende
jaar het voorjaar begonnen zijn met het
schoonmaken van een deel van de Slenerbrink, lijkt 4US een blijvertje.
Het was nog even spannend of het plaatsen
van een nieuwe geleidingspaal bij een door
ons geplant boompje door kon gaan. Even
leek het er op dat we dit moesten uitstellen vanwege een bewoond vogelnest. Maar
deze bleek inmiddels niet meer bewoond
zodat we onze plannen konden uitvoeren,
gecombineerd met het ophogen van wat

ti-workshop en er zal een demonstratie
freestyle football gegeven worden. Ook
kan er yoga worden beoefend.
Tevens is er een muziektent, waar fantastische muzikanten te zien en te beluisteren zijn. ’s Middags treden een aantal
singer-songwriters op. Wij kunnen alvast
een tipje van de sluier oplichten: Savannah
Borst zal optreden en ook Eva Waterbolk
komt voor ons zingen.
‘s Avonds hebben we een spetterend programma. Op het hoofdpodium op het grasveld speelt o.a. Jeangu Macrooy (bekend

van DWDD) en The Funky Organizers
sluiten spetterend af! Tevens zal er een
tent met bar en lounge-gelegheid zijn.
Open tuinen
Verder hebben rond de veertig (!) bewoners hun tuin beschikbaar gesteld. We hebben een verhalentuin, een kunsttuin, een
oertuin, een mantratuin, een filmtuin en
nog veel meer.
Een aantal tuinen zal in het teken van lekker eten en drinken komen te staan, in bijvoorbeeld de pizza- en biertuin. De dames
van MM-culinair zijn ook van de partij!
Voor de muziekliefhebbers laten o.a.
verzakte bestrating. En er is meer. We zijn
gestart met een WhatsApp buurtpreventie
groep. Daarmee houden we niet alleen de
straat veilig, we kunnen elkaar ook bijstaan
als er op andere manieren snel hulp noodzakelijk is. Zo zijn we er niet alleen voor
elkaar bij de acties van 4US, maar kunnen
we het hele jaar door op elkaar rekenen.
4US is klaar voor de zomer.!
Martin Heerspink,
info@samenbinden.nl
Marcel Ederveen,
m.ederveen1@kpnplanet.nl
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Daniel Cane, Orange Fox en Rosa Sky en
De Kat hun prachtige liedjes horen.
Het mooie van dit alles is dat het festival gratis toegankelijk is voor iedereen!
U begrijpt vast dat wij er ontzettend veel
zin in hebben en willen u daarom van harte
uitnodigen om het festival te
bezoeken! We hopen natuurlijk op mooi weer zodat niet
alleen figuurlijk maar ook letterlijjk het dak eraf kan.
Vrijwilligers gevraagd
Om dit wijkfestival een succes te laten worden, zijn wij
nog op zoek naar bouwers,
sjouwers, tappers en techneuten. Dus wilt u naast het
bezoeken van het festival ons
ondersteunen als vrijwilliger
- dit kan ook voor een paar
uurtjes - dan vernemen wij dat graag. U
kunt zich opgeven bij:
Harrie Wegkamp, puur59@gmail.com
Sandra Wanders, wanderssandra@gmail.com
Zet vast in uw agenda: 27 augustus, Ruinerbrink, Leef in de straat-festival - op
het gras van de buren.
Kijk voor meer informatie op onze Facebookpagina. Binnenkort zal onze website
de lucht in gaan.Wij houden u op de hoogte!
Heel graag tot dan!
Team Leef in de straat-festival

Activiteiten

in wijkcentrum ‘t Brinkenhoes
‘t Brinkenhoes is het wijkcentrum in het hart van onze wijk Bargeres. Hier
vinden de hele week door diverse activiteiten plaats voor jong en oud.

Activiteitenagenda

Wat de pot schaft
Samen gezellig met elkaar een warme
maaltijd eten? Dit kan op maandag- en
woensdagochtend van 12.00 - 13.00 uur.
De zaal is open vanaf 11.30 uur.
Opgeven van tevoren is gewenst op tel.
610201 of 855280 en de kosten zijn € 4,00
per persoon per keer.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die ons kunnen helpen met de maaltijdvoorbereiding en koken op de maandag.
Heb je interesse, neem dan contact op met
het Brinkenhoes.

Cursus Homeopathie
Op 5 september 2016 start in het Brinkenhoes opnieuw een cursus “Zelf helpen met
Klassieke Homeopathie” onder leiding van
Henk van Zwol, Klassiek Homeopaat.
Lessencyclus is 10 weken voor slechts
€175,- (inclusief lesboek, gastspreker en
bij voldoende op het examen een erkend
certificaat).
Opgave via henkvzwol@gmail.com
Tel. 0620448979 of info@brinkenhoes.nl.
Reageer snel, want vol is vol.

Bingo 9 juni
Het is weer tijd voor de gezelligste bingo
van het seizoen! De zaal gaat open om
19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur.
Kosten: €8,- per kaart, elke volgende kaart
€1,- goedkoper. 3 prijzen op één kaart. Eén
grote superronde met leuke prijzen.

Vrienden van ‘t Brinkenhoes
Ben jij creatief of handig met klussen en wil
je af en toe eens de handjes laten wapperen? Word dan vriend van wijkcentrum ‘t
Brinkenhoes!
Een vriend van wijkcentrum ‘t Brinkenhoes
laat zien dat we met elkaar het hart van de
wijk een fris en sociaal uiterlijk kunnen geven. Een plek waar we vele activiteiten organiseren en beleven voor jonge en oude
wijkbewoners.
Heeft u wat uurtjes over? Wilt u wat meer
informatie hierover,dan kunt u bellen met
het Brinkenhoes op tel 610201 of 855280.

Mail uw activiteiten door naar:
redactie@bargeres.com.

Lets Play Darts-toernooi
Op 2 juli om 15.00 uur is er een darttoernooi in t Brinkenhoes. Zou je mee willen
doen, geef je dan op via onze website
www.brinkenhoes.nl of tel. 61020.
De inleg is € 8,00 en er zijn mooie geldprijzen te winnen.

Huiskamer Bargeres

Nu op twee locaties om de wijk nog
beter te bedienen!
Sinds het vertrek van de Huiskamer uit
het Brinkenhoes, is Huiskamer Bargeres
gevestigd aan Slenerbrink 222. Nieuw is
dat m.i.v. 8 juni ook Spehornerbrink 145
opengesteld wordt als Huiskamer waar
u andere wijkbewoners kunt ontmoeten.

Nieuws van
de Zonnebloem
In memoriam: Fokke Sanders
Op maandag, 2 mei jl is onze voorzitter Fokke Sanders overleden. Zijn overlijden kwam voor zijn familie en voor ons
als een enorme klap. In hem verliezen we
een zeer actieve en betrokken voorzitter,
voor wie niets teveel was. We wensen Aly,
kinderen en kleinkinderen heel eel sterkte
oe bij het verwerken van dit verlies.
Voor zaken, betreffende de Zonnebloen,
willen we u vriendelijk vragen GEEN contact meer op te nemen met de familie Sanders.
Ondanks dit grote verlies ging op 11

Elke dinsdag vanaf 10.00 uur bent u van
harte welkom!
Aan de Spehornerbink 145 bent u welkom
van 10.00-13.00 uur, waarbij tevens gebruik
gemaakt kan worden van een lunch. De
Spehornerbrink is rookvrij.
Aan de Slenerbrink 222 bent u welkom van
10.00-12.00 uur zonder lunch. In Huiskamer Slenerbrink mag gerookt worden.
Namens de vrijwilligers tot ziens!
mei onze tocht naar Bourtange door(Fokke zou ook niet anders gewild hebben).
Het was een mooie tocht, mede dankzij het
mooie weer. De reis was georganiseerd in
nauwe samenwerking met de Activiteitencommissie van de Holtingerhof. We hopen
deze samenwerking in de toekomst voort
te zetten.
Jammer dat de feestelijke opening van
de Jeu de Boulebaan bij de Holtingerhof geen publiek/deelnemers heeft getrokken. We hopen toch echt dat er in de
toekomst wel gebruik van wordt gemaakt.
Op 11 juni a.s. staat De Zonnebloem
weer met een kraam op de Stoetbakkendag in Noordbarge. Er is dan ook weer
een verloting met tal van mooie prijzen.
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Slenerbrink 222
Spehornerbrink 145

Ook kunt u van onze vrijwilligers dan
informatie krijgen over het werk van
de zonnebloem. Nieuwe vrijwilligers zijn
van harte welkom, evenals bestuursleden.
Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Bargeres, bestaat thans nog uit:
Melanie van Dijk, secretaresse, tel. 763814,
e-mail: vandijkmelanie@hotmail.com en
Geb Bril, penningmeester, tel. 632106,
e-mail: riageb@ziggo.nl Het bankrekeningnummer van De Zonnebloem, afd. Bargeres is NL27RABO 0368 4461 15. Mocht u
deelnemen aan activiteiten dan kunt u dit
bankrekeningnummer gebruiken.
Het bestuur

Gezocht: Seniorenbezoekers

Welzijnsorganisatie Sedna zoekt vrijwilligers die ouderen willen bezoeken in
Emmen Zuid.
Welzijnorganisatie Sedna, gebied Emmen-Zuid, is op zoek naar vrijwilligers, die
inwoners van Bargeres, Rietlanden, Delftlanden, Parc Sandur, Wilhelmsoord, Zuidbarge en Noordbarge bezoeken in het jaar
waarin zij 80 en 85 jaar worden.
De gemeente Emmen vindt
dat deze senioren zo lang
standig thuis kunnen blijven
thuissituatie die zo prettig

het belangrijk,
mogelijk zelfwonen, in een
en veilig mo-

gelijk is. Het welbevinden van de ouderen
staat daarbij voorop.
Kunnen mensen zich nog goed redden, met
hulp van familie, vrienden, buurtbewoners
en hulporganisaties, of moet samen met
hen gezocht worden naar verbeteringen?
Dat zijn de essentiële vragen.
In het gesprek met de 80- en/of 85-jarige
inwoner, gaat de Seniorenbezoeker aan de
hand van een vragenlijst na, hoe het met de
bezochte persoon gaat. Mocht
het nodig zijn, dan kan de Seniorenbezoeker helpen de nodige hulp of hulpmiddelen in te
schakelen. Zij doen dat in direct
overleg met een medewerker
van Sedna.

Holtingerhof-nieuws
juni

Maandag 6 juni
Optreden dansgroep ’t Aol’ Volk
Aanvang:
19:30 uur in de Brink
Kosten:		
€ 5,00
Dinsdag 7 juni
Boodschappen
Aanvang:
13:30 uur in de hal
Kosten :
taxikosten + koffie/thee
Donderdag 9 juni
Bingo
Aanvang:
14:30 uur in de Brink
Kosten:		
€ 5,00
Dinsdag 14 juni
Demonstratie kledingdracht Staphorst
Aanvang:
14:30 uur
Kosten:		
€ 5,00
Zondag 19 juni
Vaderdagdiner
Aanvang:
12:00 uur in de Brink
Kosten:		
€ 15,00 excl. drinken
(reserveren kan tot maandag 13 juni)
Zaterdag 25 juni
High tea
Aanvang:
15:00 uur in de Brink
Kosten:		
€ 3,00
Maandag 27 juni
Bingo
Aanvang:
19:30 uur in de Brink
Kosten:		
€ 5,00

U kunt contact opnemen met de contactpersonen voor de Seniorenbezoekers in
gebied Emmen-Zuid via:
Linet Heeres
E-mail: l.heeres@welzijngroepsedna.nl
Telefoon: 06-55792434
Pauline Dorenbos:
E-mail: p.dorenbos@welzijngroepsedna.nl
Telefoon: 06-51325204

Voor alle activiteiten geldt:
Voor meer informatie, opgeven en verkoop van activiteitenkaarten kunt u terecht bij de receptie van Holtingerhof.

Woensdag 8 juni start om 14:00 uur.
Donderdag 16 juni start om 18:00 uur.
Dinsdag 21 juni start om 14:00 uur.
Vertrek vanuit de hal. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact op
nemen met:
Samantha den Hertog
0591-228443, s.denhertog@treant.nl

Gezocht:

Ook

juni
Woonwijkcentrum Holtingerhof organiseert wekelijks allerlei activiteiten
voor wijkbewoners. U bent van harte welkom!

Activiteiten

Spreekt het u aan, om samen met ouderen
op zoek te gaan hoe zij zo aangenaam mogelijk hun oude dag kunnen beleven, reageer dan op deze vrijwilligersvacature. Wij
zullen u uitnodigen voor een gesprek om
samen de mogelijkheden te bekijken.

auto met trekhaak
Heeft u een auto met trekhaak? Wij zijn
dringend op zoek naar mannen of vrouwen die wil helpen oud papier op te halen voor de Holtingerhof
* benzinekostenvergoeding (€ 0,19 per km)
* kar is aanwezig
* gezellige ploeg helpers ook
* 1x per 14 dagen
* gratis koffie / thee
* alleen in Holtingerbrink en deel Geuzingerbrink.
De opbrengst van het oud papier komt
ten goede aan de bewoners van woonwijkcentrum Holtingerhof. We zouden
enorm geholpen zijn als iemand dit zou
willen doen. Het kan met eigen auto en
met onze vaste ploeg vrijwilligers.
Interesse? Neem dan contact op met de
receptie van woonwijkcentrum Holtingerhof.

Gezocht:

wandelvrijwilligers
Jaarlijks organiseren wij een rolstoel4daagse voor de bewoners van Holtingerhof. Ieder jaar weer is dit een groot succes. We zijn voor dit jaar nog op zoek
naar enthousiaste wandelvrijwilligers, die
er al duwend en samen met de bewoners
een fantastisch wandeling van maken!
Het gaat om de volgende data:
4

in Holtingerhof...
Cateringservice
Bent u op zoek naar een cateringservice?
Ook dan bent u bij Holtingerhof aan het
juiste adres! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de receptie via
telefoonnummer 0591- 22 84 36

Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands
artikelen. Iedere eerste dinsdag van de
maand van 13.00 tot 16.00 uur.
Eetkamer Bargeres
Elke woensdag vanaf 17:00 uur voor
€3,50 eten in de Brink. Hoofdgerecht,
dessert en een kop koffie/thee. Reserveren kan tot 13:00 uur bij de receptie.
Repair café
Weggooien? Mooi niet! Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de
centrale hal.

Bezorgservice

van Bibliotheek Emmen
Wist u dat de bieb een bezorgservice heeft voor mensen die om wat voor
reden dan ook niet zelf de bibliotheek kunnen bezoeken?

Mensen die wegens ouderdom, langdurige
ziekte of een lichamelijke beperking zelf
niet naar de bibliotheek toe kunnen komen, kunnen een beroep doen op de bezorgservice van Bibliotheek Emmen. Het
enige dat u hoeft te doen is even te bellen
met of mailen naar de bibliotheek. Er komt
vervolgens een medewerker bij u op be-

Lezing

op vrije basisschool

Op donderdag 23 juni, om 19.30 uur, geeft
prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer op
vrije basisschool De Stroeten een lezing
over de ontwikkeling van het jonge kind.
Mw. Goorhuis-Brouwer is gespecialiseerd
in de pedagogiek en taalontwikkeling van
jonge kinderen. In de lezing gaat zij o.a. in
op de leeftijdsfase van 0 tot 6 jaar, die de

zoek die vertelt wat de mogelijkheden zijn.
Ook kunt u aan haar/hem uw voorkeuren
kenbaar maken. In overleg wordt dan bepaald hoe vaak en wanneer uw bestelling
gratis wordt bezorgd.
Bent u geïnteresseerd in deze dienstverlening van Bibliotheek Emmen? U kunt
bellen tijdens openingsuren: 681444 of

De Stroeten
basis vormt voor de verdere ontwikkeling
van kinderen. Na de lezing, die ongeveer
drie kwartier duurt, is er gelegenheid
om vragen te stellen en met mw. Goorhuis-Brouwer in gesprek te gaan. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het
adres is Stroetweg 10 in Emmen. De lezing
is vrij toegankelijk.

Bargeres

maakt (kinder)dromen waar! Helpt u mee?
Misschien heeft u er al iets over gelezen...of misschien zelfs wel gehoord via
(de school van) uw kind: het project Bargeres maakt (kinder)dromen waar!

Bargeres maakt (kinder)dromen waar is
een initiatief van Sedna en Martin en Joyce
van het bureau Samen-Binden.
Doel van dit project is om kinderen te
motiveren om te ‘dromen’ over hun toe-

komst, om hen te enthousiasmeren om
voor deze droom te gáán. Daarnaast willen we de verbinding tussen leerlingen-ouders-scholen-wijkbewoners optimaliseren.
Zo werken we samen aan een wijk waarin
kinderen zich zo goed mogelijk
kunnen ontwikkelen en waar we
samen met - nog meer - plezier
met elkaar wonen en leven. Het
project bestaat uit een theatervoorstelling (door Plots theaterprojecten) voor de drie groepen
basisschoolleerlingen uit de wijk,
een lesprogramma voor deze
groepen en een ouderavond.
Op zaterdag 25 juni a.s. vindt de
feestelijke afsluiting plaats van
dit mooie project. Eerst gaan de

Ondernemers

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

Reiki Master
Power-Steering Coach en Instructeur
Docerend Musicus
Mijn naam is Ingeborg van Zwol. In 1986
ben ik met mijn gezin in Emmen komen
wonen in de wijk Bargeres waar ik nog
steeds woonachtig ben.
Mij hobby accordeonspelen heb ik weer
opgepakt en bij de muziekschool heb ik in
verschillende orkesten en ensembles gespeeld. Hiervandaan ben ik naar het conservatorium in Zwolle gegaan waar ik afgestudeerd ben als Docerend Musicus. Van

681435. Of mail naar bezorgservice@
bibliotheekemmen.nl
Een basisabonnement voor een jaar kost €
48,00, een groot abonnement €59,50. Het
bezorgen van de materialen is gratis.

mijn hobby heb ik mijn beroep gemaakt en
tot aan de sluiting van de muziekschool
heb ik parttime lesgegeven aan de muziekschool van Emmen, Dalen en Coevorden.
Daarnaast ben ik parttime in de reguliere
zorg gaan werken.
Eenmaal werkzaam in de reguliere zorg
heb ik in Leeuwarden mijn diploma voor
Dokters Assistente behaald. De laatste 14
jaar werk ik parttime in verpleeghuis de
Bleerinck.
Op een van mijn reizen heb ik hoogteziekte gekregen. Hierdoor ben ik bij een energetisch therapeut terecht gekomen. Een5

kinderen onder begeleiding van hun ouders (of opa, oma) in groepjes een ‘snuffelstage’ (naar aanleiding van hun droom)
volgen. Voor deze activiteit zijn we nog op
zoek naar wijkbewoners die deze kinderen gedurende een half uur kennis willen
laten maken met hun werk of hobby door
erover te vertellen en hen eventueel iets
te laten maken/doen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.samen-binden.nl/dromen
Na deze snuffelstages vindt er nog een gezamenlijke afsluiting plaats waarvoor wij u
ook uitnodigen. Lees hierover meer op de
toegevoegde flyer.
Graag tot ziens op 25 juni!
Mede namens Sedna,
Martin en Joyce, Samen-Binden

maal volledig genezen ben ik zelf cursussen
en opleidingen gaan volgen in energetische
therapie. Na deze afgerond te hebben geef
ik individuele coaching/behandeling, Reiki
1 (2 dagen), Reiki 2 (2dagen),Workshop
Power-Steering (1 dag), meditatie 5 x 1 ½
uur, accordeonles en pianoles. 14 juni ben
ik vanaf 13.00 in het Brinkenhoes aanwezig
voor vragen en kun je je inschrijven voor
één van deze cursussen. Voor een behandeling of meditatie op deze middag graag
van te voren even laten weten of je komt.
Ervaar rust, bewustwording, onthaasten en
harmonie in je leven.
E: ipowersteer@gmail.com
T: 0591-619813
M: 06-45368732

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

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

Medisch pedicure

voeteninbalans@gmail.com
06-52391068

website + hosting
=
MansMedia.nl

Maak nu online een afspraak op www.voeteninbalansemmen.nl

Nieuws

van Infopunt Bargeres
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!

Dat het Infopunt nu alleen op maandag en woensdag van 10.00-14.00 uur
open is, blijkt een goede keuze. We
merken dat meer bewoners het Infopunt in Holtingerhof weten te vinden!
Voor al uw vragen over (uw) leven in
de wijk, kunt u terecht bij het Infopunt.
Bent u mantelzorger en wilt u meer we-

ten over mantelzorgondersteuning? Kom
dan ook langs, want sinds kort is het Infopunt Mantelzorgcontactpunt.
Tot ziens!
“Infopunt bezoeken?
Even naar de Holtingerhof ”

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerhof 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Elke maandag en woensdag van
10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Infopunt
Bargeres

Danitsja Slomp
Elza Omvlee
Coby Broersen
Nicole Hendriks
Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Coördinator Infopunt

Zomermarkt

in de

Bleerinck

Op
dag
Zater bij
i
11 jun inck”
eer
“De Bl 13.00
van
.00
tot 16

Komt allen !!
Tal van Creatieve
Kramen

Met swingende muziek van:

DJ Eelco

Kunst
ZINNIGE
Markt
Ook aan de
kinderen is
gedacht....

Allerlei rare
typetjes

Kramen met allerlei
LEKKERNIJEN

Oldtimerclub OCBO
met oude voertuigen
66

