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Van

de redactie
Door Marlies Zeeman

Wie schrijft, die blijft
Goed voorbeeld doet goed volgen. Meer
aandacht voor creatieve uitingen in
Wijknieuws de laatste maanden, resulteert in een sneeuwbalffect. Zo brengt een
wijkbewoner het boekje in deze editie

onder de aandacht dat hij heeft uitgegeven
voor zijn achterbuurman, die korte verhalen schrijft. Het verhaaltje dat geplaatst is,
maakt nieuwsgierig naar meer!
De redactie ziet uit naar úw creatieve uitspattingen (redactie@bargeres.com)!
Overigens, het team van Leef In De Straat
staat ook al te popelen om met creatieve
wijkgenoten in contact te komen. Lees het

artikel hieronder aandachtig door en meld
u aan!
Ondernemer in de wijk, waar bent u?
De redactie kan weer aanmeldingen van
ondernemers die in de wijk wonen en
werken gebruiken! Een eenmalige gratis
advetorial is een kans die al veel ondernemers vóór u hun bedrijf goed heeft gedaan.

Leef In De Straat Festival 2017
Door Sandra Wanders

Leef In De Straat op herhaling
Weet je het nog? 27 augustus 2016? Was je
er ook bij? Aan de Ruinerbrink? Nee? Dan
hebben we goed nieuws!
Vorig jaar hadden we een fantastisch feest.
Een heus festival in de Ruinerbrink met
veel muziek, kunst, literatuur, heerlijk eten,
gezellige mensen en gruwelijk mooi weer.
En wat nou zo goed is, we gaan op herhaling. Gewoon weer in de Ruinerbrink.
Dit jaar hebben we er zoveel zin in dat we
niet lang willen wachten. Zet het maar vast
in de agenda, op 17 juni zijn jullie allen weer
van harte uitgenodigd. Want zonder al die
bezoekers hebben we natuurlijk geen feest.

bands en natuurlijk ook van oude bekenden.
We hebben de handen ineen geslagen
met de organisatie van The Bake Shop, je
weet wel, zij geven jonge bands en singer-songwriters uit Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel een podium. Voorgaande jaren hadden zij hun eigen festival
onder de naam Spy and the Butcher. Ook
organiseren ze onder andere Soundbomb
en Drentsch Peil XL. En misschien ken je
ze van hun samenwerking met Popronde
Nederland en de jaarlijks terugkerende
Popronde in Emmen.

En natuurlijk nog veel meer!
Behalve muziek zal er ook weer het één
en ander te ontdekken zijn in omliggende
tuinen. We zijn druk met het bedenken van
een kinderprogramma, wat deze keer in de
middag zal plaatsvinden. Er
is een kunst-markt (geef
even een seintje als je mee
wilt doen!). Er zal lekker
eten en drinken zijn met
veel gelegenheid om elkaar
te ontmoeten, bij elkaar te
zitten, te praten, te lachen
en te vieren dat we het
goed hebben met elkaar.
We gaan het prachtige
grasveld aan de Ruinerfoto Jan Lenting
brink, weer omtoveren

Goede muziek gegarandeerd
Wat kun je dit jaar van ons verwachten?
In ieder geval zijn we verzekerd van muziek,
veel goede muziek van jonge opkomende

in een kleurrijk festivalterrein. (Daarvoor
kunnen we overigens weer helpende
handjes gebruiken, net als het voorgaande
jaar waar we geweldig geholpen zijn door
een groep enthousiaste vrijwilligers.) Je
begrijpt dat onze handen jeuken!
Voor ons betekent het veel denk-en knutselplezier en vergaderen tot we een ons
wegen met als resultaat hopelijk evenveel
succes als vorig jaar.
Dat wil je niet missen toch? Dus, pak nu de
agenda, zet een groot uitroepteken op 17
juni 2017 en kom, kom, kom dat feest met
ons vieren!
Wij houden jullie op de hoogte middels
Wijknieuws, de vernieuwde webpagina en op Facebook (beide binnenkort te
verwachten).
Tot snel,
Met gemotiveerde groet
Het team van Leef in de straat (ontmoet
Spy and the Butcher)-festival
Contact opnemen omdat je ideeën hebt,
op de markt wilt staan of je handen uit de
mouwen wilt steken bij de opbouw? Mail
dan naar wanderssandra@gmail.com
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Bundel

korte verhalen van schrijvende oud-onderwijzer
Door Bert Slaats

Jan Mulder, oud onderwijzer en wonende
aan de Zweelerbrink, is een liefhebber van
het korte verhaal. Jan heeft honderden verhalen geschreven in zijn schriftjes. Hij koos
verhalen naar eigen smaak, van kort tot
zeer kort. Na het lezen van het eerste verhaal wil je nog maar een ding: doorlezen!
Als men de verhalen leest, is het alsof men
soms in gesprek is met een goede vriend.
In veel verhalen stelt hij op humoristische
wijze onze samenleving centraal.
Hij vindt deze ingewikkeld. Het roept bij
hem vele vragen op. Moet alles niet anders,
kan het eigenlijk wel anders?
Om overeind te blijven springt hij van de
hak op de tak, telkens van onderwerp veranderend, van verbeelding via ratio naar
intuïtie.
Zo’n vijfenzestig verhaaltjes heb ik gebundeld tot het boekje (144 bladzijden) ‘SPINSELS’. Het boekje wordt niet uitgegeven
door een uitgeverij en is ook niet bedoeld
voor commerciële doeleinden. Het is meer
bedoeld om familie, kennissen e.a. te laten
genieten van de verhalen.
Als voorbeeld hiernaast zo maar een verhaal uit het boekje.
Heeft u interesse in het boekje, dan kunt u
met mij contact opnemen. Tegen kostprijs
€ 10,00 wordt aan u een boekje verstrekt.
Bert Staats, tel. 0591 - 614885

Verhaal ‘Omroep’

Door Jan Mulder
Mijn vrouw en ik dwalen vaak gezamenlijk door allerlei winkels, vooral door de supermarkt bij ons om de hoek. Meestal
voor een kleinigheid. Ik ken de supermarkt hier van haver tot
gort. En wandelen is goed voor de gezondheid. Het houdt je
met beide benen op de grond.
In de supermarkt hier wordt vaak een dezelfde boodschap
omgeroepen. Dat gebeurde vaak als wij er waren. Nu pas
begrijp ik het hoe en waarom.
Voor in de supermarkt is een informatiebalie waar ook sterke drank wordt verkocht. Deze balie is echter niet altijd bemand. Dan wordt er via een
geluidsinstallatie omgeroepen of een medewerker zich wil begeven naar deze balie om
een klant te helpen.
De eerste malen dat ik het geroep hoorde begreep ik er niets van. Ik verstond duidelijk:
“Medewerkers, sluit de rijen alstublieft.” Verbaasd keek ik mijn vrouw aan en zei tegen
haar dat ze de rijen, de gangpaden gingen afsluiten. Waarom kon ik niet bedenken. Misschien gingen alle medewerkers ook wel als een soort oefening elke dag een paar keer
op een of twee rijen staan als zijnde een zangkoortje.
“Luister nou eens goed”, zei mijn vrouw, toen ze het ook hoorde. Ze roepen: “Medewerker slijterij alstublieft.” Ik geloofde mijn vrouw, maar toen er weer werd omgeroepen,
hoorde ik duidelijk: ”Medewerkers, sluit de rijen alstublieft.” Ik weet nu dat mijn gehoorapparaat mij voor de gek houdt. Of wellicht doen mijn hersens
dat. Ik hoor het toch nog steeds heel duidelijk: “Medewerkers,
sluit de rijen alstublieft.”
Nu begrijp ik ook waarom soms in gesprekken met vreemden en
ook familieleden er soms zulke rare dingen worden gezegd. Het
ligt dus aan mij. Een goed verstaander heeft maar een half woord
nodig. Maar dat lukt mij niet. Er zal wel weer een draadje loszitten in mijn hersenpan. Als mijn vrouw er bij staat heb ik geluk. Ze
zet de zaak wel weer recht. Zo sluiten wij de rij.

Uw

woning isoleren?

Doe

Actie Slim Wonen Met Energie
Woont u in een woning gebouwd met
energielabel D of lager en een bouwjaar
tot en met 1985, dan ontvangt u een uitnodiging van de gemeente Emmen om deel te
nemen aan de isolatieveiling. Veel van deze
woningen zijn onvoldoende geïsoleerd.
Isoleren levert u meer comfort op en een

mee met de isolatieveiling!

lagere energierekening. Inschrijven voor de
veiling kan tot en met 28 februari 2017 via:
www.slimwonenmetenergie.nl/
isolatieveiling
Vragen of meer informatie
‘SLIM wonen met energie’ is telefonisch
bereikbaar op 058-3020022.

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Door Ina Noorlander

Mag ik mij even voorstellen, ik ben Ina
Noorlander en vanaf 2017 organiseer ik de
collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp
in onze mooie wijk Bargeres.
Wat doet deze stichting? Kinderhulp zorgt
dat de kinderen in Nederland die in armoede opgroeien er óók bij kunnen horen!
Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in ons
land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door
simpele dingen zoals de contributie van
een sportclub te betalen, te zorgen voor
een dagje uit, opleiding of een cadeautje
van Sinterklaas mogelijk te maken. Wat als

je altijd naar school moet lopen omdat je
geen fiets hebt, je opleiding niet af kan maken of niet kunt leren zwemmen? Terwijl
je als kind niets liever wilt dan er gewoon
bij horen en meedoen met je vrienden en
klasgenoten. Om dit mogelijk te maken,
doet Nationaal Fonds Kinderhulp een beroep op uw vrijgevigheid. Steun kinderen
in armoede en geef aan de collectanten!
Omdat ook deze kindren meetellen en een
mooie toekomst verdienen.
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is
veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom
op uw gift tijdens de collecteweek van 10
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t/m 15 april. Elk jaar gaan er 18.000 collectanten op pad, dus grote kans dat ze ook
bij u langskomen. Met uw gift steunt u niet
alleen Kinderhulp, maar draagt u ook bij
aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen
maken we dit mogelijk
Ga voor meer informatie over Nationaal
Fonds Kinderhulp en de collecte naar
www.kinderhulp.nl
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Langzamerhand vult de zaal zich...
Door Wim Verbaan
Vanuit mijn woonkamer heb ik een uitkijk
over de Opgang, een kerkelijk gebouw.
Omdat een echte toren er niet inzat is het
dak van de kerkzaal schuin oplopend. Toch
een gevoel dat het met iets hogers te maken heeft. Maar de mensen van de Opgang
willen ook met beide voeten op de grond
staan. Zo is er o.a. een huiskamer, een plek
waar iedereen welkom is.
Als ik aankom is er al veel bedrijvigheid.
Straks komen de mensen en er staat een
gastvrouw en gastheer klaar om de gasten
te begroeten: Klaasje Sander en Oosten
Stam*, twee van de acht vrijwilligers. Een

ruimte met een vierkant van tafels en stoelen en ook aparte tafeltjes. Zo kunnen ook
een paar mensen aan een tafeltje klaverjassen of zoiets. Om de onkosten te bestrijden kan
iedere gast
wat bijdragen
in een potje.
Koffie, thee,
iets lekkers.
Tijd om wat
te praten of
te
praten
over een onderwerp, bin-

Rudy is vol lof….
Ach er is altijd wel wat, iedereen is weer anders en dat is maar
goed ook. Rudy is vol lof over de vrijwilligers en alles wat er gedaan wordt. En met Kerst, Pasen en altijd die broodmaaltijd, geweldig. Zij is opgegroeid in de stad Groningen, maar woont alweer
30 jaar in Emmen aan de Slenerbrink en ze heeft het naar haar
zin. Ze heeft twee kinderen en zes kleinkinderen en is al jarenlang
weduwe. Ze heeft een hobby waar iedereen van kan genieten:
fotografie (facebook: oma Max). Zo heeft ze heel het proces van
de renovatie van de vijver aan de Slenerbrink gefotografeerd. Echt
de moeite waard! Eerder was ze ook vrijwilliger bij de voedselbank en nu bezoeker op deze huiskamer. En 25 jaar lang vrijwilliger bij de lokale omroep Radio Emmen, onder anderen tien jaar
lang sportverslaggeving. En zo heeft iedereen zijn of haar verhalen.
Mooi voor een dergelijke groep.

Meer Kunst & Cultuur
Bargeres?

in

De Kunstbeweging houdt in alle wijken en
dorpen spreekuren. Woensdag 8 maart is
Bargeres aan de beurt.
Dus... loopt u met een creatief idee rond?
En heeft u hulp nodig om het te realiseren? De Kunstbeweging kan u ondersteunen. Denk aan uitwerking van het
plan, met wie kan ik samenwerken, projectplan maken, Pr en subsidie-aanvraag.
Bijvoorbeeeld: Talentenavond, Expositie,
Ouderenactiviteit, Optredens, Kunstwerk
gemaakt voor en door de buurt en/of lid
worden van een vereniging. De Kunstbeweging ondersteunt graag!

go, kortom veel is mogelijk. En een lunch.
De eerste keer kom ik even kijken en een
afspraak te maken en zit de ruimte ongeveer vol. De week daarop meer
dan vol (vijftien of zo). Het project draait ongeveer vier jaar en
zo te zien en te horen slaat het
aan.

Twee vrijwilligers en hun motivatie
Klaasje Sander en Oosten Stam hebben het druk. Kennelijk is er
behoefte aan een dergelijke plek. Enige tijd geleden liep het aantal
bezoekers terug. ‘Zullen we stoppen?’ ‘Geen sprake van’.
Klaasje geniet van dit werk al vanaf het begin (14 januari 2013).
Mensen gaan naar elkaar luisteren, mooie verhalen en verdrietige.
Oosten vindt dat er een behoefte is en het is goed dat mensen
een plek vinden waar ze zich thuis voelen. Hij wil daar best aan
meewerken. En zo vinden mensen op diverse plekken iets waar ze
zich thuis voelen.

Uitnodiging: Culturele

ontmoetingsmiddag
4 maart, van 15.00 uur tot 17.00 uur in ‘t Brinkenhoes

Beste inwoners van Bargeres,
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige
middag op zaterdag 4 maart aanstaande in
het Brinkenhoes.
Het thema is ‘Ontmoeting van Culturen’.
Elkaar te leren kennen om elkaar te leren
begrijpen en elkaars eigenheid te waarderen. Dat is wat we voor ogen hebben. Dit
kan op allerlei manieren; door te luisteren
naar elkaars verhaal, een goed gesprek;
door te genieten van hapjes uit verschillende culturen of door je eigen muziekinstrument mee te nemen om een stukje te
spelen.
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4

maart

Wil je zelf graag een bijdrage leveren neem
dan vooral contact met onderstaande personen.
Spreekt het thema je aan, dan ben je van
harte welkom om er samen met ons een
mooie middag van te maken!
Met hartelijke groet,
Ugbaad Kilincci
Stichting Maandeeq, 06-87798284
Lia Wilpshaar
Gebiedscoördinator Emmen-Zuid,
06-52490408

Stichting Bejaardenkring Bargeres
Achter de naam Bejaardenkring Bargeres
gaat een groep wijkbewoners schuil die
zich jonger voelen - en vaak ook jonger
zijn - dan de naam doet vermoeden. Leden zijn namelijk welkom vanaf 40 jaar.
De leden krijgen korting op allerlei activiteiten.
Het lidmaatschap kost €5,00 per jaar. Nieu-

Nieuws

van de

zoekt leden

we leden die in aanmerking willen komen
voor de activiteiten voor 2017 kunnen zich
aanmelden tot uiterlijk 7 maart 2017.
Dit kan bij mevr. A. Smissaert, tel. 619617

maandag tot zaterdag van 8:00 tot 17:00
uur. Wij zijn blij met uw papier zodat wij
wat leuks kunnen doen en weggooien in de
prullenbak is ook zonde.

Weet u dat onze stichting ook een papiercontainer heeft staan bij sporthal Bargeres
aan de Calthornerbrink? Deze is open van

Namens het bestuur bedankt,
André de Jong

Zonnebloem

Wilt u wel eens meedoen aan een
activiteit van de Zonnebloem, maar
kunt u dit niet in verband met een lichamelijke beperking, of wilt u wel eens bezoek ontvangen van een vrijwilliger van De
Zonnebloem, neem dan gerust contact op
met ons.
Ook kunt u, als u wilt, de Zonnebloemauto huren om er eens een dagje
op uit te gaan of familie te bezoeken. Een
folder hierover kunt u aanvragen bij Melanie van Dijk. In deze folder leest u wat
de kosten zijn en hoe de aanvraag moet
gebeuren.
We hebben de prijzen voor de hoog-

ste zonnebloem inmiddels ook uitgereikt.
Op de eerste foto ziet u de familie Buter
van de Oringerbrink. Zij hadden de eerste
prijs. De tweede foto is genomen bij de familie Matena van de Ronerbrink. Hier viel
de tweede prijs.
Voor informatie over de Zonnebloem
kunt u terecht bij Melanie van Dijk,
tel. 763814, Jan Remmerswaal, tel. 630106
of Geb Bril, tel. 632106.

NL-Doet

om iets moois tot stand te brengen? Of
ben je benieuwd naar de gang van zaken
binnen de Bleerinck of denk je er eigen-

lijk aan om je te melden voor vrijwilligerswerk? Wat je reden ook is, je hulp is op
zaterdag 11 maart van harte welkom. Geef
je wel even op. Dit kan via de mail naar:
ihidding@tangenborgh.nl
Ida Hidding neemt dan contact met je op.
Je kunt ook bellen of een boodschap achter laten bij de receptie van de Bleerinck.

Bridge mee!
De Bridge vereniging zoekt nieuwe leden.
Maandag middag (wekelijks) van 13.15 uur
tot 16.30 uur.
Voor info en aanmelden bij Bettie 615161.

gevierd in het Brinkenhoes. De zaal gaat
open om 15.15 uur. Het feest is tot 18.00
uur.
De eerste pannenkoek naturel wordt u
aangeboden en daarna kunt u onbeperkt
pannenkoeken eten naar keuze voor €2.00
per persoon.

voor €4.00 per persoon.
Opgeven op tel 855280 of 610201.

Nationale Pannenkoekendag
Op 24 maart is er weer Nationale Pannenkoekendag. Dat wordt weer feestelijk

Wat de pot schaft
Wekelijks op maandag en wWoensdag van
12.00 tot 13.00 uur een warme maaltijd

in de

Bleerinck

Ook dit jaar gaan we in het kader van NL –
Doet weer met z’n allen aan de slag binnen
de Bleerinck. Net als vorig jaar pakken we
onze binnentuin aan en maken deze voorjaar / zomer klaar. Is deze klus misschien
iets voor jou? Vind je het leuk om met een
hele groep mensen aan het werk te gaan

Nieuws

uit ‘t

Brinkenhoes

Bestuur De Zonnebloem,
afd. Bargeres/
Noordbarge/
deel Bargermeer

VNCN

(it’s fun to stay at the...) Vrijwilligers netwerk café Bargeres
Door Natasja van Dijk
Doet u vrijwilligerswerk in Bargeres of
woont u hier en doet u elders vrijwilligerswerk? Lijkt het u zinvol of gewoon leuk
om af en toe eens contact te hebben met
andere vrijwilligers? Om ervaringen te delen, tips en adviezen te geven, ideeën uit te
wisselen en daar samen met anderen mee
aan de slag te gaan? Dat kan.
Een eerste bijeenkomst staat gepland op

woensdag 29 maart. Locatie en tijd zijn
nog niet bekend, maar u kunt zich alvast
aanmelden bij de facebookgroep VNCB.
Daar kunt u op de hoogte blijven en alvast
kennismaken met andere vrijwilligers die
een binding hebben met Bargeres.
Hartelijke groet en wellicht tot ziens in de
facebookgroep en op 29 maart!
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Vooraankondiging!
Op 11 april is er weer de jaarlijkse
Lente-lunch in het Brinkenhoes.
Voor €4.50 kunt u een kaartje kopen in
het Brinkenhoes en deze kunt u inleveren
op de dag zelf.
Kaarten zijn te koop tot 31 maart.

15

maart Samenwerking rond Mantelzorg
Informatie-avond over Mantelzorg voor vrijwilligersorganisaties in Emmen-Zuid
Door Pauline Dorenbos en Elza Omvlee

De Contactpunten Mantelzorg hebben van
de Gemeente Emmen subsidie gekregen
om het thema Mantelzorg onder de aandacht te brengen van vrijwilligersorganisaties.
Vrijwilligers kunnen mantelzorgers ondersteunen door een stukje zorg over te
nemen.
Vrijwilligers komen soms ook overbelaste
mantelzorgers tegen. Het is belangrijk dat
men dan goed op de hoogte is van wat er
aan mogelijkheden ter ondersteuning zijn
en hoe men elkaar kan bereiken. Om die
reden neemt het Contactpunt Mantelzorg

Emmen-Zuid het initiatief om met alle vrijwilligers gericht op informele zorg in Emmen-Zuid van gedachten te wisselen.
In samenwerking met Welzijngroep Sedna organiseert het Contactpunt een bijeenkomst gericht op Samenwerking rond
Mantelzorg in het gebied Emmen Zuid.
Deze avond vindt plaats op woensdag 15
maart om 19.30 uur in de woon- en zorgcentrum Holtingerhof te Bargeres.

- komen tot samenwerking
- zorgen voor informatie-uitwisseling
- bijdrage leveren aan het invullen van de
sociale kaart
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het Contactpunt Mantelzorg Emmen-Zuid, Elza
Omvlee, omvleezuidbarge@hotmail.com.

Doel van de bijeenkomst is:
- uitwisseling van elkaars expertise

De Huiskamer, deel 7

Een bijzondere ochtend in Huiskamer Slenerbrink 222
Door Lia Kaptein
Wat een bijzondere dag in de huiskamer.
Drie dames die helemaal uit Utrecht kwamen om een interview te houden met de
bezoekers van de Huiskamer. Nou..., ze
hadden er zin in hoor !
Er werd gevraagd wat voor obstakels de
bezoekers tegenkomen in het dagelijkse
leven. Hoe gaan ze om met het alleen zijn,
hoe gaan ze om met ambtenaren van de
gemeente Emmen. Hoe worden ze door

die ambtenaren behandeld ? Er waren veel
vragen die door de bezoekers kloek werden verwoord. Moet zeggen, dat het een
hele drukke ochtend was maar wel heel
gezellig.
Huiskamer Slenerbrink 222 is elke dinsdag
geopend van 10.00-12.00 uur. Kom ook
eens langs!

Afscheid...

Creatief Bargeres

En daar eindigde het ook: verhalen rond de tafel.
Het was ook te mooi om waar te zijn.
Dat ik dat soort dingen nog kon meemaken.

Zij geeft haar woorden klank en kleur
door de tongval waarmee ze spreekt
ik heb in de haast mijn bril vergeten
weet u het loket voor burgerzaken?

Door Wim Verbaan

Door Geja Casu
Mede geïnspireerd door de prachtige foto en gedicht in Wijknieuws 2, stuur ook
Wat moet ik zeggen; ik was al steeds aan het woord. ik een gedicht in. Het is geschreven vanuit het perspectief van een vrouw die zich
Maar nu dan wel voor het laatst.
weliswaar in allerlei ‘taal-situaties’ weet te redden, maar daarbij toch vele hobbels
En dat spijt mij geweldig.
moet nemen. In de gemeente Emmen wordt er momenteel veel werk van gemaakt om laaggeletterdheid te verminderen, vandaar dat ik werd geïnspireerd tot
Mijn gezondheid laat mij in de steek.
het het schrijven van dit gedicht.
Laat ik het daar maar op houden.
Er zijn zoveel verhalen die te vertellen zijn.
Loket vier

Maar de verhalen gaan door.
Bij ieder persoonlijk, thuis zeg maar.
Maar ook in de ontmoeting met elkaar.
De interviews en de gesprekken.
Over leefbaarheid en weerbaarheid.
Over eenzaamheid en gemeenschappelijkheid.
Ik wens u, lieve lezer, alle goeds.
Ieder mens heeft vrede en vriendelijkheid nodig.
Ik gun het u van harte en ‘a Dieu’ zeg ik maar.

De eerste hindernis is genomen
geen mens die namens haar kon gaan
hier geldt het snel geschreven woord,
de eeuwige schaduw in haar bestaan.
Honend dansen ze voor haar ogen:
26 samenzweerders, weigerend
het mysterie prijs te geven
van hun onderlinge samenhang.
Zonder bril lukt het niet meneer,
kunt u mij helpen met dit formulier?
De ambtenaar knikt traag, vult zwijgend in.
Zij heeft vandaag haar spitsroeden weer gelopen.
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Activiteitenkalender

februari
De activiteitenkalender wordt bijgehouden door het Infopunt. Geef uw activiteiten door aan infopunt@bargeres.com.
Brinkenhoes = Mantingerbrink 140 De Opgang = Mantingerbrink 199 Holtingerhof (Hh) = Holtingerbrink 62

Naast onderstaande activiteiten organiseren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijkcentrum de Holtingerhof ook wekelijks
terugkerende activiteiten. Zoals Eetkamer
Bargeres, Wat de pot schaft, yoga, biljarten,

bingo, Repaircafé en nog veel meer. Voor
meer informatie over de vaste activiteiten
van het Brinkenhoes verwijzen wij u naar
de website van het Brinkenhoes: www.
brinkenhoes.nl/activiteiten. Meer in-

formatie over de activiteiten van de Holtingerhof kunt u krijgen via de receptie of
terugvinden in het huisblad van de Holtingerhof, ‘de Hofleverancier’.

Natuurlijk beschikt het Infopunt Bargeres over een uitgebreid overzicht
van alle eenmalige en terugkerende activiteiten!
Datum
za 24-2

Tijd
15.00-23.00

Activiteit en organisatie, locatie
Heal Your World, Brinkenhoes

ma 27-2

19:30

Bingo, Holtingerhof

€5,-

za 4-3

14.00-16.00

€10,-

za 4-3

15.00-17.00

wo 8-3
do 9-3
zo 12-3

19.00-20.00
14:30
15.00

Workshop ‘jouw persoonlijke kristal’,
Borgerbrink 100
Culturele ontmoetingsmiddag, Brinkenhoes
Speekuur Kunstbeweging, Brinkenhoes
Bingo, Holtingerhof
Concert ‘A Men’s Passion, Holtingerhof

wo 15-3
wo 15-3

14.30-16.00
19.30

vrij 17-3
di 21-3

14.00-19.00
14.00-16.00

vrij 24-3
ma 27-3
wo 29-3
vrij 31-3

15.15-18.00
19:30
nnb
19.00

€
-

€5,€5,-

Optreden Esdal Schoolorkest, Holtingerh €5,Informatie-avond over Mantelzorg voor
vrijwilligersorganisaties in Emmen-Zuid
Open Huis Holtingerhof
Workshop ‘jouw persoonlijke kristal’,
€10,Borgerbrink 100
Nat. Pannenkoekendag, Brinkenhoes
2,Bingo, Holtingerhof
€5,Vrijwilligers netwerk café Bargeres
Borreluurtje, Holtingerhof
€3,-

Opgave / info
Zie facebook-evenement
receptie Hh

Aanvullende info
Healings, meditatie, lezingen, workshops, aandacht
Thema Carnaval

NatuurlijkBewust, 062085225
Ugbaad Kilincci
06-87798284
www.dekunstbeweging.nl
receptie Hh
receptie Hh

www.praktijknatuurlijkbewust.nl/agenda
zie pag. 3

receptie Hh
omvleezuidbarge
@hotmail.com
receptie Hh
NatuurlijkBewust, 062085225
Act. Comm. 855280
receptie Hh
Facebook VNCB
receptie Hh

zie pag. 3
Muzikale reis rond de
wereld in 80 minuten
zie pag. 5
Dag van Zorg en Welzijn
www.praktijknatuurlijkbewust.nl/agenda
zie pag. 4
zie pag. 4

Nieuws

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

Oproep
We beginnen deze maand met een oproep voor vrijwilligers. Helaas hebben we
een tekort aan vrijwilligers om mensen
in onze wijk te kunnen helpen. Hierdoor
valt het niet mee op mensen aan elkaar te
koppelen. Heeft u nog een uurtje over om
bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken
of om iemand gezelschap te houden, een
klusje te doen of te helpen bij administratie, en wilt u iets voor de medebewoners
betekenen? Meld u zich dan vrijblijvend
aan voor een intakegesprek.

Openingstijden Infopunt
Bij het Infoopunt bent u altijd welkom met
uw vragen, ideeën en alle andere dingen
die u graag wilt weten of aangeven. Het
is goed om te weten, dat wij momenteel
twee dagen zijn geopend. Op maandag en
vrijdag staan wij voor u klaar van 10 uur
tot 14.00 uur. Komt u op een moment
langs dat het Infopunt niet open is? Er staat
een doos waar u uw vraag in kwijt kunt. U
kunt ook een boodschap inspreken op het
onderstaand nummer of een mail sturen
naar ons mailadres.

Centrale hal Holtingerhof

Infopunt
Bargeres

Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Elke maandag en vrijdag van
10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com
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Lieve bewoners van Bargeres,
Bij deze wil ik u laten weten dat mijn taak
als coördinator voor het Infopunt Bargeres erop zit. Twee jaar lang heb ik daar met
veel plezier gewerkt. In die periode heb
ik veel nieuwe contacten opgedaan en de
wijk met haar bewoners steeds beter leren
kennen. Ik wil u als bewoners, het bestuur
van Wijkvereniging Bargeres en alle overige intstanties waarmee ik samengewerkt
heb, bedanken voor alle input en prettige
samenwerking en het vertrouwen in mij.
Uiteraard blijft het Infopunt voor u bereikbaar als bewoner en kunt u met al uw vragen daar terecht.
In de zomer word ik opnieuw mama van
een tweeling en daar ga ik mij de komende periode op voorbereiden. Wellicht tot
ziens!
Vriendelijke groetjes,
Nicole Hendriks

