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Van

de redactie

‘Sociale foto’ van Bargeres
Hoe gaat het met de gemiddelde bewoner in de wijk? Een vraag die niet zomaar
te beantwoorden is, omdat iedere bewoner uniek is. Toch is vorig jaar onderzoek gedaan om een ‘sociale foto’ van
Emmen-zuid te maken. Het eindbeeld is

onlangs gepresenteerd door de gemeente.
Voor onze wijk geldt dat twee thema’s er
negatief uitspringen: armoede / financiële
problemen en eenzaamheid. De uitkomst
van het onderzoek wordt gebruikt voor de
inkoop van zorg. Tegelijkertijd biedt de uitkomst kansen voor organisaties en bewoners om in alle bescheidenheid mee aan de
slag te gaan. Wilt u iets doen voor uw me-

Ode

aan het Repair Café
Wijknieuws-lezer en gemeentedichter Geja Casu schreef
een gedicht over het Repair Café en wil deze graag delen
met de wijk.

Bewonersfonds Bargeres
Wijkvereniging Bargeres reserveert elk jaar
€5000,- van het budget
dat zij van de gemeente
krijgt voor initiatieven
uit de wijk. We noemen
dit potje het Bewonersfonds. Doelstelling van
het Bewonersfonds Bargeres is dat aanvragen een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat in Bargeres
en de saamhorigheid in de wijk verhogen.

Het Repair Café
Men maalt hier om drank- noch horecavergunning
maar heft het glas op wetten van duurzaamheid.
De diagnose ‘terminaal’ wordt met vereende kracht
bestreden en menig apparaat ontspringt de droeve
dodendans, leeft lang en gelukkig een tweede leven.
Opa’s radio die kraakt, krast, stommetje speelt
brengt men hier met engelengeduld tot rede.

Heeft u een plan? U kunt uw aanvraag indienen door het downloaden en invullen van het aanvraagformulier dat te vinden is op
onze website: www.bargeres.com. Onder het kopje Wijkvereniging treft u ´Geld voor initiatieven´ aan met de downloadlink.
We hopen dat u de weg naar dit bewonersfonds weet te vinden
en met uw initiatief helpt de wijk leefbaar te houden!
Natuurlijk kunt u ook even binnenstappen bij het Infopunt in
Holtingerhof (Holtingerbrink 62). De medewerkers helpen u
graag met uw aanvraag. Een andere mogelijkheid is een mail
sturen naar de voorzitter van de Wijkvereniging, Jaap Bakker:
voorzitter@bargeres.com

De broodrooster, verstard in onderkoeld gedrag
straalt - dankzij vaardige vrijwilligershanden –
als herboren weer vriendelijk zijn warmte uit.
Ingesleten wegwerpcultuur wordt omgebogen.
Prijsgegeven gewoonte opnieuw gelauwerd en
gepromoveerd tot regel, in het Repair Café.
© Geja Casu, gemeentedichter.

Infopunt Bargeres
in woonwijkcentrum Holtingerhof
Ma, wo, do: 9.00-12.00 uur
Di. en vrij: 13.00-16.00 uur
06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com

debewoner die het minder heeft getroffen
of eenzaam is? In deze editie van Wijknieuws staan weer meerdere oproepen voor
vrijwilligers. Intiatiefrijke bewoners met
een plan verwijs ik graag naar het berichtje over het Bewonersfonds van de Wijkvereniging op deze pagina.
Marlies Zeeman

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 4/2016
verschijnt rond 1 april.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 22 maart bij ons binnen zijn
(mail naar redactie@bargeres.com).

De Kunstbeweging

komt naar je toe!
Adviseur kunst en cultuur in wijken en dorpen, Arjan Brandsma, stelt zich
voor.

Beste inwoners van Bargeres, mag ik me
aan u voorstellen?
Mijn naam is Arjan Brandsma. Sinds oktober 2015 werk ik bij Stichting De Kunstbeweging in Emmen als adviseur kunst en
cultuur in wijken en dorpen. Ik help groepen, wijkverenigingen en personen bij het
realiseren van hun creatieve ideeën.
Een mooi voorbeeld is het ‘Leef in de straat
festival’ dat op 27 augustus plaatsvindt. Een
idee van Harrie Wegkamp, Judith Gerfen,
Rick Nieboer en Frank Arling. Cultureel
talent uit Bargeres, kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen krijgen een
podium in vele tuinen van de Ruinerbrink.
Op het grasveld middenin de Ruinerbrink
zullen workshops en voorstellingen zijn

voor kinderen, er komt een doe-tent en
een lounge-tent. U zult hier zeker meer
over horen!
De Kunstbeweging organiseert, stimuleert,
coördineert, faciliteert, ontwikkelt en adviseert op het gebied van kunst en cultuur.
Wij zijn een lokale netwerkorganisatie en
we zijn een spin in het cultuurweb voor
alle inwoners van de gemeente Emmen.
Heeft u zelf ook ideeën voor een kunst- en
cultuurproject in Bargeres? Weet dan dat
er vanuit De Kunstbeweging een mogelijkheid is om hulp en subsidie te krijgen bij
het organiseren van zulke ideeën! U kunt
contact met mij opnemen via arjan.brandsma@dekunstbeweging.nl of 06-51168531

Wat

doet u als een onbekende bij u thuis aanbelt?
Wijkagent Aart IJzerman geeft tips ter voorkoming van beroving door een
‘babbeltruc’.

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt
steeds vaker voor: onbekenden bellen bij
u aan en gebruiken een mooie smoes om
binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw
geld en andere waardevolle bezittingen.
In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Met
acht eenvoudige tips kunt u voorkomen
dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! Alleen dan kan de politie de
daders opsporen. U kunt op twee manieren aangifte doen:
• Maak een afspraak via telefoonnummer
0900
–
8844.
• Doe aangifte via internet. Ga hiervoor
naar www.politie.nl/aangifte.
Bel 112 als u de persoon aan uw deur
verdacht vindt. Blijf rustig en neem vooral
geen risico’s. Schrijf op hoe de verdachte
eruit ziet. Heeft de persoon een auto bij
zich, schrijf dan ook het kenteken op.
Acht tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen
1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst
wie heeft aangebeld. Kent u de persoon
niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan
eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt

Huiskamer Bargeres
Huiskamer Bargeres is bezig te verhuizen
naar een andere locatie. We hadden gehoopt per 1 maart onze intrek te kunnen
nemen op de nieuwe locatie. Nu dit nog

www.adviseurwijkendorpenemmen.nl
www.dekunstbeweging.nl

2.

3.

4.

5.

6.

doen.Vertrouwt u het nog niet? Bel dan
112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt
zetten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw
deur maken. Zo kunt u zien wie er
voor uw deur staat zonder uw deur
open te doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs.
Ook als iemand zegt dat hij/zij van de
gemeente, een bedrijf of instelling is.
Heeft iemand geen legitimatie bij zich,
maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.
Om aan hun buit te komen maken
sommige dieven gebruik van geweld.
Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig
en probeer met praten de man of
vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed
en probeer te onthouden hoe hij of zij
er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk door
het raam waar ze heen lopen. Bel direct
112 en vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar buiten.Vaak komen dieven met z’n tweeën.
De ene persoon maakt een praatje met
u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen
thuis bent. Soms komt iemand via de

niet gelukt is, zijn de bezoekers tijdelijk
welkom bij Slenerbrink 222.
Volgende maand meer over de verhuizing.
De Huiskamer Bargeres is elke dinsdag van
10.00-13.00 uur voor alle bewoners in de
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achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij
de voordeur staat te praten.
7. Geloof niet alles wat mensen tegen u
zeggen. Oplichters vertellen vaak
mooie of juist heel zielige verhalen. Ze
willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld
nodig of willen u juist iets geven. Of ze
zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit
soort bedrijven komen niet zomaar
langs, zij maken van tevoren een afspraak.
8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen
of moeders met kinderen kunnen
oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.

wijk die graag ongedwongen een kopje
koffie drinken met
andere bewoners.
Zie ook facebook/
huiskamerbargeres.

Sedna

zoekt vrijwillige thuishulp
Welzijngroep Sedna is op zoek naar vrijwilligers voor de vrijwillige thuishulp.

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

Nog

meer

Sedna: even

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

Omdat het om een wat zwaardere vorm
van vrijwilligerswerk gaat, is er sprake
van een financiële vrijwilligers tegemoetkoming.
Lijkt het je wat om vrijwilliger te worden
voor de vrijwillige thuishulp en ben je minimaal 1 of meerdere dagdelen per week
beschikbaar? Neem dan contact op met
Pauline Dorenbos, buurtwerker Sedna,
gebied Emmen-Zuid.
Tel.: 06-51325204,
Mail: p.dorenbos@welzijngroepsedna.nl

voorstellen...

Wij, Pauline Dorenbos en Linet Heeres,
zijn sinds februari begonnen als buurtwerker bij Welzijnorganisatie Sedna in
gebied Emmen Zuid.
We zijn enthousiast en leergierig om hier
in de wijk aan de slag te gaan!
Als buurtwerker richten we ons op de bewoners van de wijk en willen we graag de
bewoners met elkaar in contact brengen.
Want een fijne leefomgeving begint met
leuke contacten in de buurt. Op die manier kunnen bewoners elkaar helpen en
gebruik maken van elkaars krachten.
We zijn er samen met onze collega’s van
het gebiedsteam voor alle bewoners in de
wijk. Voor vragen op het gebied van o.a.

werk, scholing, financiën, opvoeding of bijvoorbeeld als het thuis niet zo lekker loopt,
hebben we wekelijkse inloopspreekuren.
Op maandag van 9:00 uur tot 10:30 uur in
’t Brinkenhoes in Bargeres. En op dinsdag is
er een inloopspreekuur van 13:30 uur tot
15:00 uur in de Valkenhof in de Rietlanden.
Maar ook bezoeken we u bij u thuis, bieden we een luisterend oor en houden we
een vinger aan de pols over wat er leeft in
de wijk.
We kijken er naar uit om u te gaan ontmoeten!

Ondernemers

in de wijk
Vanuit ervaringen in vrijwilligerswerk naar eigen bedrijf ‘Marlies ontzorgt’.
– door Natasja van Dijk

“Voor een evenement met maatschappelijk
rendement.” Dit is Marlies Zeeman ten
voeten uit.
Tijdens het organiseren van Bargeres
doet! van 2015 werd het haar duidelijk dat
ze meer wilde en kon dan haar kwaliteiten
enkel inzetten als vrijwilliger.
“‘Marlies ontzorgt’ is ontstaan vanuit jarenlange inzet als vrijwilliger bij een bewonersorganisatie en als bedenker van diverse bewonersinitiatieven en -projecten.”
Zij was zelf de kartrekker bij de organisatie van de laatste Bargeres doet! en had
hierin een leidende rol. Dit leverde positieve feedback op van de professionals met
wie ze samenwerkte en dat gaf haar het
zetje dat ze nodig had om haar eigen bedrijf op te zetten.

“Vanuit mijn drive om een steentje bij te dragen aan een betere wereld, zoek ik bij een
organisatie van een evenement altijd naar ‘de
plus’.”
Omdat ze haar ervaringen opdeed in vrijwilligerswerk op sociaal gebied, lag het
voor de hand dat dit een belangrijk aspect
van haar bedrijfsfilosofie werd.
Bij evenementen die ‘Marlies ontzorgt’ organiseert, moet je dan ook niet denken aan
een bruiloft, vrijgezellenfeestje, verjaardag
of meer van zulk soort vrolijks in de persoonlijke sfeer, maar bijvoorbeeld aan een
vrijwilligersdag voor maatschappelijke organisaties of het organiseren van een inspiratiedag voor medewerkers van non-profit
organisaties.
“Op een dag besef je dan dat na zoveel zaaien als vrijwilliger, het tijd is om te oogsten als

Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te steunen.
Dat draagt bij aan een levendige en economisch fitale wijk.
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professional.Verzilveren wat ik al die jaren aan
ervaring heb opgebouwd en aan ontwikkeling
heb doorgemaakt.”
Marlies Zeeman
Holtingerbrink 58
06-23924960
marliesontzorgt@gmail.com
www.marlieszeeman.jimdo.com

Aanbieding voor bewoners
van Bargeres:
Na de realisatie van
een evenement ontvangt
de opdrachtgever na afloop,
bij de evaluatie,
een attentie op maat.

Hobbyclub Rode Kruis Emmen

Rode Kruis afdeling Emmen zoekt mensen voor de hobbyclub.
Lijkt het u leuk om andere mensen te leren
kennen en samen mooie dingen te maken
zoals bijvoorbeeld een vogelhuisje, houtsnijwerk, speelgoed of onderzetters? U
bent bij ons van harte welkom! Als u zelf
leuke ideeën dan kan dit natuurlijk ook.
Neem contact op met Iena Pals via:
srpals@wxs.nl of 0591-618687 voor meer
informatie. Je kunt ook gewoon binnen

lopen in ons gebouw, de
deur staat open!
Waar? Slenerbrink 272 in
Bargeres
Wanneer? Elke vrijdag van
13.30 – 15.30 uur.

Activiteiten Holtingerhof

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

Aanpassing entree en centrale hal
In april wordt de entree, de centrale hal en
de huiskamer van de begaande grond vernieuwd voor Erwin Post Disign. Volgende
editie hier meer over.
Vooraankondiging reisje Zonnebloem
Woonwijkcentrum Holtingerhof organiseert samen met de Zonnebloem op
woensdag 11 mei 2016 een middagje uit
naar vesting Bourtange.
Kosten: € 20,00 per persoon inclusief eten
en drinken. Het programma begint om
12:30 uur en eindigt om 19:30 uur. Laat u
verassen!
U kunt zich op geven bij Samantha den
Hertog s.denhertog@treant.nl, tel. 228443
Activiteiten voor kinderen:
Woensdag 2 maart
Cupcake versieren
14:30 uur tot 16:00 uur
Kosten €2,50
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Vrijdag 4 maart
Frozen filmmiddag
14:15 uur tot 16:30 uur
Kosten €2,50
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Voor diegene die het allermooist verkleed
is, ligt er een cadeautje klaar.
Opgeven kan tot dinsdag 1 maart bij:
Samantha den Hertog, tel. 228436,
s.denhertog@treant.nl
Wekelijkse activiteiten Holtingerhof
Maandag:				
10:00 – 12:00
klaverjassen
10:30 – 11:30
senioren in beweging
14:00 – 16:00
handwerken		
		
Dinsdag:
10:00 – 11:00
koffie uurtje
10:30 – 12:00
wandelclub
		
(start 15 maart)
14:00 – 16:00
sjoelen		

Activiteiten voor de hele wijk:
Dinsdag 1 maart
Boodschappen doen in Angelslo
Aanvang:13:30 uur in de hal
Vervoer: regiotaxi
Kosten: taxikosten en de koffie/thee.
Snackmaaltijd
Aanvang:17:00 uur in de Brink
Kosten: €5,00
		
Donderdag 10 maart
Bingo
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Maandag 21 maart
Bingo
Aanvang:19:30 uur in de Brink
Kosten: € 5,00
Dinsdag 22 maart
Optreden Esdoornzangers
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: € 5,00
Donderdag 24 maart
Witte donderdag
Viering van het Heilige Avondmaal
Aanvang:15:00 uur in het Kapel
Kosten: gratis
Sport en zang
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: € 1,50
Woensdag:
10:00 – 11:30
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

mannensoos
spelletjes middag
bak/kook activiteit

Donderdag:
10:00 – 11:00
10:30 – 11:30
10:00 – 11:00
14:30 – 16:00
		

braintrainer
zit- en beweeggroep
grootletter bibliotheek
muziekmiddag
(niet op de bingomiddag)
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Vervolg donderdag 24 maart
De Passion kijken op groot scherm
The Passion is de spraakmakende hervertelling van de laatste uren van Jezus’ leven,
zijn lijden én opstanding.
Aanvang:20:15 uur in de Brink
Kosten: €1,50
Zondag 27 maart
1e paasdag
Paasbrunch
Aanvang:11:00 uur in de Brink
Kosten: €12,95 incl. drinken
U kunt zich opgeven tot 21 maart
Maandag 28 maart
2e paasdag
Feestelijke 3 gangen Paasdiner
Aanvang:12:00 uur in de Brink
Kosten: €15,00 excl. drinken
U kunt zich opgeven tot 21 maart
Voor alle activiteiten geldt; voor meer informatie, opgeven en betalen kunt u terecht bij de receptie van Holtingerhof.
Ook in Holtingerhof:
Eetkamer Bargeres
U bent elke woensdag welkom vanaf 17.00
uur.We gaan gezamenlijk eten om ca. 17.30
uur.
Kosten slechts €3,50 p.p.
(Hoofdgerecht, dessert en een kop koffie/
thee)
Reserveren kan tot 13.00 uur bij de receptie of bel 228436.
holtingerhof.receptie@treant.nl

Vrijdag:
10:00 – 11:00
koffie uurtje		
14:00 – 15:45
puzzeluurtje
19:00 		
eucharistieviering		
				
Zaterdag:
10:00 – 11:00
koffie uurtje

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 woensdagmiddag
van 12.00 - 13.00 uur. Opgeven kan tot en
met de maandag ervoor. De zaal is open
vanaf 11.30 uur. De kosten zijn € 4,- pp.

8 maart Alzheimercafé
Het Alzheimercafé is het trefpunt voor
mensen met dementie, familie, naasten en
andere belangstellenden. 8 maart is de volgende bijeenkomst.
Thema: de specialist Ouderengeneeskunde
Lusien Kleinlebbink, specialist ouderengeneeskunde bij de Zorggroep Tangenborgh,
geeft deze avond inzicht in alles dat bij ouderengeneeskunde komt kijken.
Er is gelegenheid tot discussie, met elkaar
in gesprek gaan en het stellen van vragen.
Tijd: van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: De Bleerinck, Spehornerbrink 1
Meer info: Jan Lubberink - 0591-623098j.lubberink@ziggo.nl
Elly Pestman - 0591-633712

Seizoenen Bingo
Donderdag 17 maart. Zaal open, start
19.30 uur.
Kosten: €8,- per kaart. Elke opvolgende
kaart €1,- goedkoper.
3 prijzen op 1 kaart, 1 grote superronde
met leuke prijzen.
Nationale pannenkoekendag
Op 18 maart is er weer de nationale
pannenkoekendag. Een aantal vrijwilligers
zullen die dag voor u de lekkerste pannenkoeken bakken. Schuif gezellig aan bij ons
aan tafel en proef diverse pannenkoeken.
Dit kan vanaf 16.00 - 18.00 uur.
Paasmiddag
Op 23 maart van 13.30 tot 15.00 uur voor
de leeftijden van 3 tot 5 jaar.
Een leuke middag waar we diverse activiteiten doen en wie weet komt de paashaas
nog langs. Opgeven kan tot uiterlijk 16
maart in het Brinkenhoes.
Kom je ook? Kosten €2,50.
Vooraankondiging
Op dinsdag 19 april is het weer zover:
we nodigen u dan uit voor een Brunch
in het Brinkenhoes. Dat betekent samen
met elkaar een uitgebreide broodmaaltijd
met soep, salade, diverse vleeswaren, kaas,
koffie/thee/karnemelk en gezellige mensen
om mee te praten.
Wat u moet doen om hieraan deel te nemen? U koopt vanaf 1 maart een betaalbewijs van €4,50 in het Brinkenhoes,en op de
dag zelf neemt u dat bewijs mee.
Zet het alvast in u agenda 19 april.

Nieuws van
de Zonnebloem
In samenwerking met de Activiteitencommissie Holtingerhof hebben we
een uitstapje georganiseerd en wel op
woensdag 11 mei a.s.naar het vestingstadje
Bourtange. Het ligt in de bedoeling dat wij
‘s middags om 12.30 uur vertrekken vanaf
de Holtingerhof en om 12.45 uur vanaf De
Opgang en om 17.30 uur weer terugkeren.
Daarna gezamenlijk eten in de Holtingerhof. Einde 19.30 uur.

Informatie
Voor opgave en info:
Activiteitencommissie Brinkenhoes
tel: 855280 of 610201
Mail: ac@brinkenhoes.nl
of info@brinkenhoes.nl
Facebook: activiteitencommissie brinkenhoes en wordt lid!
`t Brinkenhoes
- het ontmoetingscentrum voor de
bewoners van Bargeres zoekt:
bestuursleden die mee willen
denken en/of mee willen praten over
de toekomst van het Brinkenhoes ter
versterking van het huidige bestuur.
U kunt u aanmelden
of informatie vragen
bij de verschillende bestuursleden
of rechtstreeks bij ‘t Brinkenhoes:
`t Brinkenhoes:
Mantingerbrink 140.
Of telefonisch bij Wim Gozefoort
Tel. 0591750731
Mob. 0651687030

Welkom in
Bargeres

de kerken in

Holtingerhof Kapel, Holtingerbrink 62
Vrijdagavond 19.00 uur
Actuele info: www.rkemmen-erica.nl
De Bron, Hesselterbrink 2
Zondag 9.30 uur
Actuele info: www.debronemmen.nl
De Opgang, Mantingerbrink 199
Zondag 10.00 uur
Actuele info: www.emmen-zuid.nl
Levend Evangeliegemeente De Oase
Mantingerbrink 140
Zondag 10.00 uur
Actuele info: Facebook/Oase-Emmen
De totale kosten zijn slechts € 20,00 p.p.
(Er wordt een rolstoelbus ingezet!) Opgave z.s.m. bij Fokke Sanders, tel: 615769,
mail: fokkesanders@hotmail.com. U kunt
via onderstaand bankrek.nr. betalen.
De Boottocht betreffende 26 mei a.s.
is reeds volgeboekt, dus......jammer
dan! De opgegeven deelnemers kunnen de
kosten € 37,50 p.p. storten op het bankrek.
nr: NL27RABO 0368 4461 10 t.n.v. G. Bril,
Nat.Ver. De Zonnebloem Emmen.
Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom! Wilt u iets doen voor de oude5

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

Centrum Beeldende Kunst
Werkplaats Emmen, t/m 10 april
40 kunstenaars exposeren
In ‘Werkplaats Emmen’ ziet u het werk van
40 kunstenaars, die wonen en werken in
de gemeente Emmen. In deze zesde editie van Werkplaats Emmen – een grote
overzichtstentoonstelling die elke drie
jaar plaatsvindt – presenteren de Emmer
kunstenaars hun recente werk in alle expositieruimtes van het CBK Emmen in De
Fabriek. In het werk van de deelnemende
kunstenaars is een grote verscheidenheid
aan stijlen en thema’s vertegenwoordigd. U
ziet onder meer schilderijen, beelden, tekeningen, keramiek, foto’s en objecten.
Publiek kiest favoriet
Net als bij de vorige editie van Werkplaats
Emmen bieden we bezoekers de mogelijkheid om hun favoriet te kiezen. De publieksfavoriet krijgt de gelegenheid om een
tentoonstelling samen te stellen op De
Verdieping in de periode tot de volgende
Werkplaats Emmen. Bij de vorige editie
van Werkplaats Emmen was Ellen Kroeze
publieksfavoriet.

re of minder valide bewoners van Bargeres? Meld u bij Fokke Sanders, tel: 615769,
mail: fokkesanders@hotmail.com.
Het bestuur

Gezondheidscentrum
“de Oranjerie”

In Bargeres
Verzorging, verpleging,
begeleiding,
specialistische handeling
en alarmering.
24 uur per dag
T (0591) 68 74 10 • TANGENBORGH.NL

Mantingerbrink 146e
7812 MH Emmen

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

06-52391068
Marianne Enninga
Medisch pedicure
Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

Nieuws

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

Word

in Bargeres!
Danitsja Slomp
Elza Omvlee
Coby Broersen
Nicole Hendriks
Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Coördinator Infopunt
Beste bewoners,
We zitten al weer een paar weekjes in
onze nieuwe locatie in de Holtingerhof,
waar we heel hartelijk zijn ontvangen door
het team. Ook de bewoners van de Holtingerhof weten ons te vinden voor een
gezellig praatje en we zien dat sommigen
nu ook graag van onze diensten gebruik
maken. Gelukkig weten ook steeds meer
wijkbewoners ons weer te vinden, alhoewel het natuurlijk even wennen is voor u.
Laat het daarom aan iedereen weten:
“Infopunt bezoeken?
Even naar de Holtingerhof ”
Vrijwilligers maken het verschil!
We hebben de afgelopen weken al weer
een aantal mooie koppelingen kunnen maken tussen wijkbewoners met een hulpvraag en lieve vrijwilligers. Om aan deze
hulpvragen tegemoet te kunnen blijven

komen hebben wij een uitgebreid vrijwilligersnetwerk nodig.
Heeft u wat tijd over om af en toe een kop
koffie te drinken bij iemand die wel wat gezelschap kan gebruiken? Een wandeling samen te maken? Af en toe te helpen met de
boodschappen? Maar denk ook aan kleine klusjes zoals een lamp ophangen, een
spijker in de muur slaan of helpen in de
tuin met onkruid wieden. U beslist zelf hoe
vaak, hoe lang en wanneer.
Als u zich wilt melden als vrijwilliger, kom
dan langs bij het Infopunt zodat er een
afspraak gemaakt kan worden voor een
intakegesprek. U mag ook een mail sturen
naar de coördinator van Infopunt Bargeres,
Nicole Hendriks, nicole@bargeres.com, zij
maakt dan een afspraak met u voor een
intakegesprek.
Het Infopunt-team

hart v
Bargeroor
es

leuke dingen
doen!

s-

vrijwilliger
werk

hulp samen!
buren

Bargeres
doet!

doe
mee!

Kom
naar
in woon-wijkcentrum Holtingerhof
Holtingerbrink 62
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerhof 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Ma., wo en do.: 9.00-12.00 u
Di. en vrij.:
13.00-16.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com
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