
   

   

Actieve bewoners gezocht!
Ook deze editie van Wijknieuws staat 
weer boordevol informatie van en voor 
wijkbewoners. Wat opvalt is de grote hoe-
veelheid oproepjes. Veel mensen zijn actief 
in de wijk, maar niemand kan het niet al-

leen. Dus er kan nog meer bij! 
Er worden bewoners gezocht die mee wil-
len denken over de waterspeelplaats Rol-
derbrink, maar ook worden er dichtende en 
zingende Bargeressers gezocht. En zouden 
er nog bewoners zijn die een stereoinstal-
latie met langspeler willen uitlenen? En zijn 
er in onze wijk kofferbakverkopers? Zou 

het lukken om doeners te vinden voor 
Bargeres doet!? Leest u dit Wijknieuws 
aandachtig door en u komt al deze vaca-
tures tegen! En meld u natuurlijk even aan! 
De wijk en uzelf worden er beter van als 
meer bewoners zich willen inzetten voor 
de leefbaarheid van Bargeres!
Marlies Zeeman
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Sloop en vervanging
De gemeente heeft onlangs Wijkvereniging 
Bargeres bijgepraat over wat er met deze 
waterspeelplaats gaat gebeuren, namelijk 
sloop vóór 1 april! De wateraansluiting 
wordt vervangen, maar blijft wel aanwezig 
voor een toekomstige nieuwe invulling van 
spelen met water.
Het is inmiddels namelijk zeker dat er op 
deze plek een vervangende speelvoorzie-
ning mét water komt. Het is de bedoeling 
dat omwonenden, scholen, kinderen en 
andere belangstellenden allemaal meeden-
ken om tot een gezamenlijk plan te 
komen. Hiervoor komt de wijkvereniging 
graag in contact met bewoners. Dus: wilt 

u meedenken over de realisatie van een 
vervangende waterspeelplaats, mail naar
veiligspelen@bargeres.com. 
Voorzitter  Jaap Bakker neemt conctact 
met u op!

Overige waterspeelplaatsen
V.w.b. de overige wa-
terspeelplaatsen:  de 
Orvelterbrink en 
Druwerbrink (groen-
zone) worden ge-
sloopt. 
Voor de Slener- en 
Hesselterbrink zijn 
bewoners momen-

teel met een buurtonderzoek bezig om te 
inventariseren of er voldoende draagvlak is 
voor behoud. Het is de bedoeling dat be-
woners zelf het eenvoudige onderhoud en 
schoonmaak doen, waarbij Wijkvereniging 
Bargeres verantwoordelijk is voor de kos-
ten van onderhoud en beheer.
Marlies Zeeman

De kids in Bargeres hebben in 2013 al duide-
lijk gemaakt wat ze willen: spelen met water!

nieuws oVer de waterspeelplaats rolderbrink
Het was lange tijd stil rondom de waterspeelplaatsen. Inmiddels is voor de wa-
terspeelplaats in het Indianendorp (achter de Rolderbrink) het lot bezegeld.

De ruimere openingstijden (van 10.00 - 
15.00 uur) voorzien duidelijk in een be-
hoefte. Het biedt het vrijwilligersteam nu 
ook de mogelijkheid om een programma 
aan te bieden. Met ingang van maart orga-
niseren we ‘s middags na de lunch elke 
week iets anders.

Het programma voor maart is alsvolgt:
10 maart
Evergreens zingen o.l.v. vrijwilliger en zang-
lijster Lia Kaptein

17 maart
Thema ‘veranderingen 
in de zorg’
Afien Valkenborg (ge-
meente Emmen) komt 
langs om uit te leggen 
wat de veranderingen 

in de zorg betekenen voor bewoners van 
Bargeres. Afien legt moeilijke kwesties in 
heldere taal uit. Een aanrader!
24 maart
Koken met Natasja van Dijk. Wat gaan we 
koken? Kom vóór de 24e langs en laat uw 
suggestie weten!
31 maart
Plaatjes draaien met Wim Verbaan. Heeft 

u ook een collectie favoriete LP’s die u 
amper meer draait? Neem ze mee naar 
de Huiskamer! Deze activiteit kan al-
leen doorgaan als iemand ons een 
stereo-installatie inclusief langspeler 
uitleent! Laat het weten via redactie@
bargeres.com.

Huiskamer Bargeres is er voor álle bewon-
ers. U kunt elk moment ‘binnen komen 
waaien’. Tussen 12.15-13.00 uur is er de 
mogelijkheid om mee te lunchen voor 1,50.

Graag tot ziens!
Coby, Lia, Marlies, Lien, 
Pieter, Natasja en Wim

Huiskamer bargeres
Het is een levendig gebeuren elke 
dinsdag in Huiskamer Bargeres.

Wat:   inloop-huiskamer voor een kop koffie of 

  thee, een praatje, even een krant lezen, etc.

Wanneer: elke dinsdag van 11.00 - 14.00 uur

Waar: soos in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140

Kosten: geen kosten, 

  lunch is mogelijk voor een klein prijsje

Info: Facebook Huiskamer Bargeres

  mail: bargeresdoet@bargeres.com
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“Ik wil leuke, positieve dingen in onze wijk 
laten zien. Dit doe ik via Facebook, maar 
vooral door het YouTube-kanaal waar 
filmpjes te zien zijn van leuke gebeur-
tenissen in onze wijk. Zoals de muzikale 
picknicks van vorig zomer/najaar, een bra-
derie en kerstfair en de optredens van de 
muzikanten tijdens de  Ruinerbrinkse Hu-
iskamercarrousel. Ook staan er inmiddels 
drie interviews op: één met Marlies Zee-
man die o.a. Wijknieuws voor ons maakt. 
Ook één met André Belt van de Holting-
erhof over wat zij de wijk te bieden heb-
ben. En één met Frank en Roel van Buurt-
support. Als u op YouTube in de zoekbalk 
Bargeres Bericht intypt, vindt u vanzelf het 
You Tube-kanaal en de video’s die er op 
staan. Kom eens een kijkje nemen!” 

Gedichten maken als roem voor de 
eeuwigheid??
In 2013 is mijn idee om zgn. Ommetjes 
(wandelingen door de Bargeres) in de wijk 
te realiseren, als winnaar uit de bus ge-
komen van de wedstrijd ‘Het leukste idee 
voor de wijk’. 

Ik ben nu druk bezig met de wijkvereniging  
om een realisatieplan te ontwikkelen.
Vanaf het Brinkenhoes zullen een drie-
tal wandelingen uitgezet worden die via 
houten paaltjes met een gekleurde kop te 
lopen zijn.
We willen op die bordjes hier en daar kor-
te informatie over de Bargeres plaatsen, 
maar ook gedichten...
Gedichten over de Bargeres, de natuur, het 
leven en het leefklimaat, de voorzienin-
gen, het gevoel dat je hebt als je door de 
Bargeres en langs het Oranjekanaal wan-

delt, et cetera.
Zo’n gedicht kan tussen 4 en 12 regels 
bevatten. Nu is de vraag: wilt en kunt u 
zo’n gedicht maken?

Ga er rustig voor zitten en met uw crea-
tiviteit komt er vast iets boven borrelen…
Wilt u uw gedichten voor 15 maart zenden 
aan: joopvanluit@home.nl
We gaan ze bekijken en u hoort dan weer 
van ons. Dus... lever je gedicht in (en ver-
werf eeuwige roem...)!

Met dank,

Joop van Luit

bargeres bericHt
Bargeres Bericht is een initiatief van 
wijkbewoner Natasja van Dijk.

Huiskamer Bargeres
De rondgang van de ambtenaren had al-
les te doen met de verandering van beleid 
die het gevolg is van de nieuwe nationale 
politieke koers die burgers opdraagt meer 
het heft in eigen handen te nemen in het 
organiseren van sociale activeringsacti-
viteiten in hun eigen buurt.
De ambtenaren kwamen ook bij Huiska-
mer Bargeres. ‘s Morgens rond half 12 
kwam de eerste groep en rond half 2 de 
tweede.
De dames en heren waren geïnteresseerd 
en allert tijdens de gesprekken. Ze stelden 
vragen en opperden zelf gedachten en 
ideeën over de onderwerpen die aan bod 
kwamen. 

Natasja van Dijk

Winterslaap 4US aangenaam ver-
stoord
Het initiatief 4US (Stukje Slenerbrink 
Stukje Uiterlijk Schoner) heeft logischer-
wijs tijdens de wintermaanden rust. Er 
worden geen grote activiteiten gepland in 
de straat, want daar zijn de temperaturen 
niet naar. Wel houden we onze ogen open 
voor zwerfvuil en andere zaken in onze 
omgeving. Eigenlijk een soort winterslaap.

Op dinsdagmiddag 10 februari werd die 
winterslaap even verstoord door de komst 
van een delegatie van de gemeente Em-
men. Het was de week van de ‘bewoners-
participatieprojecten’ en men wilde ook 
een aantal van die initiatieven bezoeken. 
Die dinsdagmiddag hebben vertegenwoor-
digers van 4US de delegatie verteld hoe 
4US is ontstaan, wat er is gedaan en wat 
mogelijke plannen zijn. 

De delegatie vond 4US een mooi voor-
beeld van hoe enthousiaste buurtbewo-
ners met elkaar aan hun woonomgeving 
werken en deze (deels) onderhouden in 
samenspraak met de gemeente. 4US staat 
daarmee op de kaart en in de waaier ‘Ge-
meente Emmen, samenwerken in zes ge-
bieden’, waarvan gebied Zuid 24 van die 
initiatieven kent.

Martin Heerspink
Marcel Ederveen

Bargeres doet! 
Er zijn vorig jaar twee ‘Bargeres doet!’-
bijeenkomsten georganiseerd, in maart en 
oktober. Sommige van de aanwezige amb-
tenaren hadden al wel en andere nog niet 
van dit ‘fenomeen’ gehoord.
Graag vertelde ik van de hoed en de 
rand over dit initiatief. Dit deed ik aan de 
hand van het ‘inspiratiefilmpje’ dat tijdens 
de opening van editie 1 is vertoond.  De 
boodschap van het fimpje is dat we als 
bewoners elkaar niet de rug moeten toe-
keren uit onbegrip voor elkaars anders-
zijn. De onderlinge verschillen mogen juist 
een bron van inspiratie zijn: eenheid in ver-
scheidenheid.
Maar was is ‘Bargeres doet!’ dan precies? 
Het is het bieden van een platform voor 
de ideeën die leven bij de bewoners voor 
verbetering van de wijk. Een platform in de 
vorm van twee keer een bijeenkomst voor 
alle wijkbewoners. Met daaruit voortko-
mend allerlei initiatieven, zoals Huiskamer 
Bargeres en 4US, maar ook de ruilbeurs en 
Bargeres Bericht.
Er zijn ideeën die goed van de grond zijn 
gekomen, er zijn óók ideeën op de plank 
blijven liggen en er zijn initiatieven die he-
laas niet goed van de grond zijn gekomen. 
Ondertussen gaat de wijkvereniging samen 
met het wijkteam van Emmen Revisited 
door met Bargeres doet! Want er is nog 
genoeg te wensen en te doen!

Marlies Zeeman

Het filmpje is te zien door op YouTube in de 
zoekbalk ‘City on the Hill verkorte versie’ te 
typen.

ambtenaren op toernee!
Vorige maand gingen ambtenaren van gemeente Emmen op 
rondreis langs allerlei bewonersinitiatieven die plaatsvinden in 
Emmen. Ook Bargeres werd bezocht. Een verslag in drieën.

realisatie Het leukste idee 
Voor de wijk:  ommetjes
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De direct omwonende bewoners zijn tij-
dens inloopbijeenkomsten en/of presen-
taties geïnformeerd over de uitvoering 
van onderstaande groenprojecten. De ge-
meente waakt daarbij over de kwaliteit van 
het totale openbaar groen maar heeft ook 
in overeenstemming met bewoners maat-
werk geleverd. Het gaat om onderstaande 
projecten die in het kort nader worden 
toegelicht: 

1. Planmatig boombeheer: kappen/dun-
 nen / snoeien hoofdbestand bomen
2. Groenreconstructie Druwer-, Manting-
 erbrink
3. Groenreconstructie Hondsrugweg/ 
 Deverbrink
4. Kapplannen Roner-, en Orvelterbrink
5. Dunnen bospercelen Holtinger-, Rol-
 derbrink
6. Versterken bosperceel Holtingerbrink

1. Planmatig boombeheer
Sinds 2015 gaat de gemeente Emmen 
jaarlijks 15.000 bomen op een planmatige 
manier onderhouden. Dit betekent dat er 
een dunning op het hoofdbestand wordt 
uitgevoerd waarbij de hoofdstructuur 
van het bomenbestand behouden blijft. U 
moet zich voorstellen dat er van de 15.000 
bomen jaarlijks +/- 1.000 bomen worden 
gekapt en dat daarna de overige bomen 
worden gesnoeid. In de Bargeres zijn er 
vanuit planmatig beheer bomen gekapt in 
Oringerbrink, Slenerbrink, Hesselterbrink 
en langs de brinkenweg. De bomen die zijn 
blijven staan worden in het najaar van 2015 
gesnoeid.  De bomen zijn gekapt, de stob-
ben worden nog verwijderd en het  gazon 
hersteld.  Het is de bedoeling dat de werk-
zaamheden begin mei zijn afgerond. 

2. Druwer-, Mantingerbrink
In de Druwer- en Mantingerbrink wordt 
er een groenreconstrcutie uitgevoerd. 
Hier ligt het accent op een reconstructie 
van het totale groen van deze brinken. De 
kwaliteit van bomen, struiken leefomge-
ving, parkeren, etc. is slecht door achter-
stallig onderhoud.  Er zijn hier veel essen 
gekapt omdat deze bomen kwalitatief 
gezien slecht waren en voor de langere 

termijn slechter zouden worden. Bijna 75%
van de bomen en beplantingsvakken zijn 
verwijderd. Hier worden 11 grote linde-
bomen gekapt en worden er 96 jonge 
bomen teruggeplaatst. Daarnaast worden 
er beplantingsvakken opnieuw aangelegd 
en de gazons hersteld en er worden extra 
parkeerplaatsen aangelegd.

3. Hondsrugweg/ Deverbrink
In 2014 zijn er in de Deverbrink veel 
bomen gekapt maar de groenstructuur 

is toen niet hersteld. Binnen deze groen-
reconstructie wordt de groenstructuur 
hersteld en er worden nieuwe bomen en 
beplantingsvakken aangebracht. Daarnaast 
wordt er ook aandacht besteed aan het 
groen op de middenberm van de Hond-
srugweg. Hier worden de beplantingen ge-
deelterlijk verwijderd zodat het geheel wat 
ruimtelijker en overzichtelijker wordt.

4. Roner-, en Orvelterbrink
Voor de bomenkap Roner en Orvelterbink 
lag het accent meer op de samenleving 
en minder op de overheid. De bewoners 
konden vooraf aangeven welke bomen ver-
wijderd zouden moeten worden om de 
overlast weg te nemen. De gemeente heeft 
deze bewonersinventarisatie beoordeeld 
en een concept bomenkapplan gemaakt.

Daarna zijn de bewoners uitgenodigd en is 
er een presentatie gegeven over het plan-
matig boombeheer zoals dat binnen de ge-
meente momenteel wordt uitgevoerd.
In deze brinken worden bomen gekapt
waarbij de hoofdstructuur van het bomen-
bestand overeind blijft staan. Tevens 
worden er 8 forse bomen geplant om de 
hoofdstructuur op een aantal locaties waar 
bomen zijn gekapt te herstellen.  

5. Holtinger-, Rolderbrink
Bij de Holtinger- en Rolderbrink liggen een 
aantal bospercelen. Deze bospercelen zijn 
samen met de houtwallen structruur een 
belangrijke onderdeel van het openbaar 
groen in de Bargeres.  Sinds de aanleg van 
de wijk zijn deze bospercelen minimaal 
onderhouden. De bomen zijn uitgegroeid, 
staan dicht op elkaar en de kwaliteit gaat 
achteruit. De gemeente Emmen gaat hier 
een dunning uitvoeren waarbij 40% van 
de houtopstand wordt verwijderd, deze 
bomen worden verwijderd om de overblij-
vende bomen meer ruimte geven zodat zij 
zich verder kunnen ontwikkelen tot een 
gezond bos. 

6. Bosperceel Holtingerbrink
Als de dunningswerkzaamheden aan een 
bosperceel in de Holtingerbrink zijn uit-
gevoerd wordt het bosperceel achter de 
woningen aan de Holtingerbrink versterkt. 
Tussen de woningen en het bosperceel 
ligt nu een strook gras, dat wordt in sa-
menspraak met de bewoners verwijderd 
en er wordt nieuw bos aangeplant. 

Bomenkap winkelcentrum
Los van hiernaast genoemde werkzaam-
heden gaat gemeente Emmen begin maart 
drie bomen vellen bij het winkelcentrum 
Bargeres. Twee bomen die op de grondwal-
len staan aan weerszijden van het Oranje-
kanaal en één boom ter plaatse van het hu-
idige parkeerterrein aan de oostzijde. De 
velling is nodig om ruimte te maken voor 
fase 2 van de herinrichting van het winkel-
centrum. De benodigde vergunningen zijn 
vorig jaar reeds verstrekt.

Anjo Geertsema
Beheerder openbaar groen, bos, natuur en 
landschap
Afdeling Dorpen en Wijken

uitVoering groenprojecten bargeres
Graag informeert gemeente Emmen de bewoners van Bargeres over de 
groenprojecten die momenteel in de wijk in uitvoering zijn.  
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Mijn naam is Peter Leenhouts. Sinds vijf 
jaar woon ik samen met mijn vriendin en 
dochtertje met veel plezier op de Brun-
tingerbrink. Ik kom oorspronkelijk niet uit 
Drenthe. We hebben een bewuste keuze 
gemaakt om vanuit het midden van het land 
hier te komen wonen. Nog bijna dagelijks 
geniet ik van de mooie omgeving, de re-
laxte manier waarop veel mensen hier met 
elkaar omgaan en de mogelijkheden die 
Emmen te bieden heeft. 
Tegelijkertijd zie ik dat niet iedereen het 
hier makkelijk heeft. Er zijn aardig wat 
mensen zonder baan, de voedselbanken 
hebben het druk en er zijn steeds meer 
oude mensen die er alleen voor staan. In 
mijn dagelijks leven hou ik me ook met 
deze onderwerpen bezig. Ik help zorgor-
ganisaties, gemeenten en soms cliënten om 
de zorg beter te organiseren. 
Daarnaast zit ik in het bestuur van Grow-
ing Workplace in het centrum van Emmen 
en organiseer ik nog een aantal andere ac-
tiviteiten. Sinds een paar weken zit ik in het 
bestuur van de wijkvereniging. 
Ik geloof dat we komende jaren steeds 
meer voor elkaar zullen moeten zorgen. 
De periode dat we altijd op de overheid 

en instellingen kunnen terugvallen is voor-
bij. De wijkvereniging is een belangrijke 
schakel om Bargeres nog meer klaar te 
maken voor de toekomst. Met een groep 
van 9400 Bargeressers kunnen we volgens 
mij veel voor elkaar betekenen. Ik hoop 
hier binnen de wijkvereniging mijn steentje 
aan bij te kunnen dragen. 
Heeft u nog vragen aan mij, de wijkvereni-
ging, een goed idee, zin om koffie te drinken 
of de ambitie om ook iets in het bestuur 
te gaan doen? Ik ben bereikbaar op 06-
17878040 of op twitter: @pmleenhouts . 
Tot ziens in Bargeres!

Vorige maand hebben we al door laten 
schemeren dat ook dit jaar weer een 
Bargeres doet!-bijeenkomst georganiseerd 
wordt door de wijkvereniging i.s.m. het 
wijkteam. Noteert u vast in uw agenda: 
zondag 23 augustus Bargeres doet!
Het wordt een actieve bijeenkomst, voor 
het hele gezin - passend bij het jaarmotto 
‘Bargeres verrast het hele gezin!’
Het programma zal opgedeeld worden in 
een actief gebeuren voor het hele gezin, 
daarna een onderdeel voor ouders en kin-
deren afzonderlijk en tenslotte een spet-
terende gezamenlijke afsluiting. 
Heb je zin om mee te doen en denken in 
de werkgroep Bargeres doet! #3? Geef je 
dan op via bargeresdoet@bargeres.com!
Marlies Zeeman

eVen Voorstellen! bargeres doet! #3

Beste wijkbewoners,

Het is iedereen inmiddels vast wel bekend dat er ge
en Lidl in ons winkelcentrum komt. 

Dat is jammer, maar het zij zo.

De vraag die bij mij leeft is vooral: “Wat zouden wij als wijkbewoners 
zelf graag in 

dit pand zien verschijnen?”
Er is veel behoefte aan een Action: ze hebben er veel en het i

s goedkoop. Maar hoe zal 

dat zijn voor de andere winkels d
ie vergelijkbare produkten verkop

en, zoals Home&Toys, 

Astrilde, Ter Stal en Primera???

Wat zou er met ons winkelcentrum gebeuren als er een Action zou komen die deze winkels 

uit de markt zou concurreren? Panden die dan leeg komen te staan als de andere winke
-

liers hun deuren moeten sluiten, bijvoorbeeld?

Kunnen wij als wijkbewoners and
ere ideeën aanleveren over wat 

wij graag in dat pand 

zouden zien?
Te denken valt aan kleine ondern

emers die een groentekraam en/of slagerij exploreren. 

Of aan een verpakkingsvrije supe
rmarkt of gelegeheid voor ZZP’ers die daar hun dien-

sten kunnen aanbieden...
Zo zijn er vast nog meer zaken te bedenken die daar a

an de man gebracht kunnen worden. 

Wat zijn uw gedachten en ideeën h
ierover?

De gemeente is de onderhandelaar over d
it pand, maar misschien kunnen wij als bewoners

van deze wijk en den winkelende
n mensch alhier zelf met een idee - of beter nog een pl

an 

- komen voor een bestemming van dit pand!

Geef uw mening door aan mij via bargeresbericht@gmail.com                        

Natasja van Dijk

ingezonden
“Geen Lidl, wat dan wel?”
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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.

   

De regiovakantie (Kras) naar de 
Moezel van 6 t/m 10 juli is bijna volge-

boekt, dus als u snel bent kunt u misschien 
nog mee.

De Bloembollenreis op 20 april a.s. is 
helaas ‘vol’.

Donderdagmiddag 19 maart a.s. or-
ganiseren we een gezellige middag in 

‘t Brinkenhoes met o.a. een bingospelletje.
Aanvang 14.00 uur, kosten zijn 2 euro. U 

bent welkom !
Bij onze afdeling is momenteel 
ruimte voor enige vrijwilligers, heeft 

u interesse? Bel voor informatie/opgave,
tel: 615769 en/of 851719.

Het bestuur

nieuws Van 
de zonnebloem

Gezocht: standhouders kofferbak-
verkoop
Vrijdag 15 mei organiseert Holtingerhof 
een gezellige kofferbakverkoop. Verkopers 
krijgen de kans om voor een klein bedrag 
een parkeerplaats te huren. Vanuit de kof-
ferbak en/ of kleed kunt u tweedehands 
producten te koop aanbieden.
Bent u (of kent u) iemand die leuke 
tweedehands producten te koop wil aan 
bieden? Reserveer dan een parkeerplaats 
voor de speciale kofferbakverkoop. 
Voor de kinderen wordt er een speel-
goed-ruilmarkt georganiseerd. Kortom 
een hoop gezelligheid en bedrijvigheid bij 
Woonwijkcentrum Holtingerhof.   U kunt 
informeren of reserveren via de receptie 

van Holtingerhof.

Open Dag
Holtingerhof opent haar deuren tijdens 
de Open Dag van Zorg en Welzijn op za-
terdag 21 maart. Hoe ziet een dag eruit in 
een woonwijkcentrum? Hoe word ik vrij-
williger? Hoe kan ik zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen?
Of zoekt u wellicht een woning voor uzelf 
of familie? Kom dan eens kijken in Holt-
ingerhof.

Wijziging in Oma’s brinkje
Oma`s Brinkje zal per ingang van 3 maart 
elke eerste en derde dinsdag van de maand 
geopend  zijn. Tussen 13:00 en 15:30 uur 
kunt het tweedehands winkeltje van 
Bargeres bezoeken. Bewoners uit Bargeres 

en andere belangstellende zijn van harte 
uitgenodigd om de winkel te bekijken.
Wie spullen wil inbrengen, kan dit doen 
tijdens de openingstijden van de winkel. 
De opbrengsten van de verkoop van de 
tweedehands spullen is bedoeld voor wel-
zijnsactiviteiten die vanuit Holtingerhof 
worden georganiseerd. De winkel is te vin-
den in woonwijkcentrum Holtingerhof en 
is vanaf de buitenkant bereikbaar.

HoltingerHof-nieuws

Grafmonumenten

Urn-monumenten
Eigen showroom grafmonumenten

info@graniet-marmer.nl

    Thuiszorg Tangenborgh  
 

In Bargeres  
 

Verzorging, verpleging, begeleiding, 
specialistische handeling en alarmering. 

 

24 uur per dag 

0591 687410  
www.tangenborgh.nl  

Adverteren in 
Wijknieuws? 

Een advertentie 
kost €50,-  

Dat is formaat 
visitekaartje. 
Meer info:  
redactie@

bargeres.com 
of bel 06-

23924960.

website + hosting = 
MansMedia.nl 

Opfriscursus
Veilig Verkeer Nederland afd. Emmen or-
ganiseert i.s.m. de gemeente Emmen zoge-
naamde opfriscursussen voor 50-plussers. 
Deze cursus houdt in: verkeerstheorie, 
rijden met eigen auto, gehoor-, ogen- en 
reaktietesten.
Naast het rijden over de openbare weg 
kan o.a. ook deel worden genomen aan het 
rijden op een anti-slipbaan, uitwijken en 
bermrijden.
Totale kosten zijn €25,- voor 1 dagcursus 
of 2 halve dagen.

Locaties
Op 12 maart bij rijschool Nijland (één dag).
Op 20 en 22 april bij rijschool DIBO 
(2 halve dagen).

Caravankeuring
Op 21 maart a.s. vindt ook de jaarlijkse 
caravankeuring plaats en wel bij Caravan 
Centrum Emmen. Kosten €15,-.
Opgave bij vvnemmen@ziggo.nl of telefo-
nisch bij Fokke Sanders, 615769.

Het Flintenkoor is een gemengd zangkoor 
met een breed repertoire. In ons koor is 
nog plaats voor enkele enthousiaste leden, 
zowel dames als heren. Wij repeteren op 
woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur 
in de kapel van woon-wijkcentrum Hol-
tingerhof in Bargeres. Mocht u belangstel-
ling hebben dan kunt u vrijblijvend enkele 
repetities bijwonen of meezingen. Voor 
meer informatie kunt u zich wenden tot:
Tineke Renting, tel: 617095
Onne Postma, tel: 618362

VVn-opfriscursus en caraVankeuring zing met ons mee!!
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Waarvoor kun 
je terecht bij 
Infopunt Bar-
geres? 

Marga  Vonk, Infopuntmedewerkster 
vertelt: 
“Deze keer een voorbeeld van vraag en 
aanbod bij het vrijwilligerswerk. Er kwam 

een vraag binnen van iemand die een scheef 
aanrechtkastje had met de vraag of er ie-
mand in de vrijwilligersdatabank staat om 
dit probleem op te lossen. Ik kijk dan of er 
iemand is die hier voor in aanmerking komt. 
Gelukkig kon ik hieraan voldoen. Ik heb 
vervolgens onderling contact gelegd ‘met 
toestemming’ en twee dagen later was het 
probleem al opgelost! Een leuke bijkom-
stigheid: de vrijwilliger heeft gelijk even een 
nieuw behangetje in de keuken voor elkaar 
gemaakt. Dus denk u: “Dit lijkt mij ook wel 
iets” en heeft u tijd over, of u heeft hulp 
nodig, kom dan langs bij het Infopunt en ik 
zal u dan zo goed mogelijk helpen.”

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

infopunt bargeres 
in de praktijk

Infopunt
Bargeres

Voor kinderen:
Paasactiviteit 
Woensdag 25 maart van 13.30 - 15.30 u.
Ben je tussen de 3 en 6 jaar oud en wil 
je een knutsel/doemiddag? Kom dan gezel-
lig in het Brinkenhoes met je vriendje of 
vriendinnetje! Die middag is de paashaas 
er ook met ranja en wat lekkers. Opgeven 
kan tot 18 maart en het kost €2,- Voor 
papa en mama is er plaats om een kop 
koffie of thee te drinken.

Moederdag knutselen 
Woensdagmiddag 29 april 13.30 - 15.30 u.
Je mama heeft het afgelopen jaar weer 
hard gewerkt voor jou! Nu is het tijd om 
iets terug te doen voor je mama. Wil je 
voor je mama iets leuks knutselen? Kom 
dan gezellig naar het brinkenhoes.
Kosten €2,-

Woensdagmiddag=kinderactiviteit
Van 13.30 - 15.30 u. Kom gezellig met je 
vriendin of vriendje langs. €2,00 per per-
soon. De limonade is gratis.

Verjaardagsfeestje
Ben je binnenkort jarig en wil je een spe-
ciaal feest? Kom dan eens langs en bekijk 
de mogelijkheden.

Voor volwassenen
Snailmail 
Maandag  11 maart van 9.30 - 11.30 u.
Snailmail betekent langzame post via de 
postbode. In de workshop krijgt u info en 
gaan we gezellig dingen knutselen die u 
mee kunt sturen met Snailmail. Lijkt dit u 
leuk? Geef u op! Kosten: €3,50 inclusief 1 
kop koffie of thee.

Paasbloemstuk
Donderdag 26 maart van 19.30 - 21.30 u.
Zelf een mooi bloemstuk maken voor de 
paasdagen? Dat kan bij het Brinkenhoes.
Het materiaal is al aanwezig. Kosten: €15,-

Haken en breien
Elke woensdagmiddag van 13.30 - 15.30 u.
Elke woensdagmiddag haken en breien, 
maar ook voor een praatje en een kopje 
koffie bent u natuurlijk van harte welkom.

Klaverjassen
Elke vrijdagmiddag van 13.30 - 16.00 u.
Kom gezellig samen om te klaverjassen, 
bij voldoende deelname kan er ook joker 
gespeeld worden.

Vooraankondiging voorjaarsbrunch
Donderdag 23 april van 12.00 - 14.00 u.
Voorjaarsbrunch in het Brinkenhoes met 
soep, kroket, diverse broodjes met kaas 
en vlees inclusief  koffie/thee en melk/
karnemelk. Kosten: €5,- p.p.
De voorjaarsbrunch werd tot voor kort 
door de Begeleidings Commissie Ouderen 
georganiseerd, maar is nu voor alle leef-
tijden!.
Opgave voor 18 april bij Marga Vonk van 
het Infopunt of J.W. Gozefoort 0591 
750731 of H.Garst 0591 619044

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
855280 of mail naar ac@brinkenhoes.nl

Alzheimercafé in de Bleerinck 
Het Alzheimercafé is er voor iedereen die 
geconfronteerd wordt met of belangstel-
ling heeft voor Alzheimer en dementie.
10 maart is het thema ‘de rol van de 
wijkverpleegkundige’. 
Aanvang 19.30 uur, in het restaurant van 
De Bleerinck, Spehornerbrink 1. 

Open Dag NatuurlijkBewust
zaterdag 28 maart
10:00 - 11:00 uur Licht- en klankmeditatie 
Een kennismaking met kristallijnen klank, 
rustgevend en helend, voorbijgaand aan je 
mentale denken en je dicht bij je wezen-
lijke ‘ik’ brengend. Je aanmelding voor deze 
klankmeditatie is gezien het beperkte aan-
tal zitplaatsen (max.7) gewenst.
14:00 - 16:00 uur    Inloopmiddag
Voor een kennismaking, voor je vragen en/
of ter oriëntatie over wat NatuurlijkBe-
wust voor jou kan betekenen. Je hoeft je 
hier niet voor aan te melden, de deur staat 
open.
Borgerbrink 100, tel. 06-20852259
www.praktijknatuurlijkbewust.nl 

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

actiViteitencommissie brinkenHoes
Maart roert zijn staart, maar wij hebben weer leuke activiteiten voor u!


