
   

Nummer 5
mei 2016

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 bezorgklacht-
en naar redactie@bargeres.com. Brinkenhoes, 
Holtingerhof en Boni hebben losse nummers.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 6/2016 
verschijnt rond 1 juni. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 24 mei bij ons binnen zijn 
(mail naar redactie@bargeres.com).
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Rondom de speeltuin wonen veel kinderen 
en van verderop uit de wijk komen er ook 
regelmatig kinderen spelen.
Het zand moest vervangen worden en de 
beplanting was voor vele bewoners een 
doorn in het oog.
De buurtbewoners hebben hiervoor een 
plan van aanpak gemaakt en in samenw-
erking met de wijkvereniging is er contact 
gelegd met de gemeente Emmen.

De gemeente Emmen stemde in met het 
plan waardoor alles in werking gezet kon 
worden.
De buurtbewoners stroopten hun mouw-
en op en hebben gezamenlijk alles leeg ge-
haald en schoongemaakt. Ook de nieuwe 
beplanting is door de buurtbewoners gere-
geld en geplant. Samen met Buurtsupport 
is ervoor gezorgd dat er rubberen tegels 
zijn gelegd. Door al deze acties ziet het 

speeltuintje er weer helemaal net-
jes uit en kan er deze zomer en alle 
andere seizoenen volop gespeeld 
gaan worden door iedereen!

Tijdens de opening heeft Jaap 
Bakker namens de Wijkvereniging 
een Vicor Veilig-mannetje aange-
boden aan de buurtbewoners. Een 
kado als beloning voor de inzet van 
de bewoners, en ter verhoging van 
de verkeersveiligheid van de spe-
lenede kinderen.
Mede door verschillende sponsor-
en zoals de Boni in Bargeres, slijterij 
Gerrit van den Bosch en de inzet 
van Werf Entertainment is het een 
groot feest geworden. Met dank 
aan iedereen die aan de vernieu-
wing heeft mee geholpen. 
Initiatiefnemer Peter Zwart 

Op zaterdag 21 mei is er al weer voor de 
4e keer de Ruilbeurs! Deze wordt gehou-
den in het Brinkenhoes, van 13.00-16.00 
uur.
Het inbengen van uw spullen:
Inbrengen kan op vrijdag 20 mei tussen 
16.00-18.00 uur en op zaterdagochtend 
21 mei tussen 10.00-12.00 uur. Tijdens de 
beurs zelf nemen we geen spullen aan.
Artikelen die ingebracht kunnen 
worden, zijn:
- zomerkleding (kinder, dames, heren)
- boeken
- speelgoed
- cd’s / dvd’s (geen games!)
- klein huisraad (servies, glaswerk, woon-
  accessoires).
Voor elk ingebracht item krijgt u 1 muntje 
waarvoor u weer 1 artikel kunt uitkiezen.

Laatste keer?
Het zou zo maar zijn dat deze ruilbeurs 
de laatste is, want... het geld is op. We zoe-
ken donateurs/sponsors die een financiële 
bijdrage willen leveren voor volgende ruil-
beurzen. We zouden graag doorgaan met 
het organiseren en hopen dan ook dat dit 
mogelijk blijft. Hierover kunt u mailen naar 
bargeresbericht@gmail.com

Gea, Kim, Damay en Natasja (en eventue-
le andere vrijwilligers) hebben er zin in en 
zien u graag verschijnen! Tot dan :)

Heropening speelvoorziening Druwerbrink
Op 16 april is het speeltuintje aan de Druwerbrink bij huisnummers 338 t/m 
404 op feestelijke wijze heropend.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres

Zomerprogramma zoekt vrijwilligers!
De zomervakantie komt er weer aan! 
Wijkvereniging Bargeres wil samen met de 
wijk een knallend zomerprogramma orga-
niseren voor jong en oud.
Ben jij creatief, handig, een manusje van 
alles, energiek, flexibel en vind je het leuk 
om lekker bezig te zijn? Kun je meedenken, 

voorbereiden en / of uitvoeren? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!
Aan alle kinderen; heb jij een te gek idee 
voor het zomerprogramma, laat het ons 
dan weten!
Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u terecht bij Infopunt Bargeres in 
Holtingerhof, infopunt@bargeres.com / 
tel.nr. 06-34496708

Wijkreporters gezocht
De oproep vorige maand om je aan 
te melden als wijkreporter voor 
Wijknieuws, heeft twee aanmelding-
en opgeleverd.  Er kan nog meer bij! 
Oproep gemist en nieuwsgierig? Mail 
naar redactie@bargeres.com. Samen de 
schouders eronder voor een nog lezens-
waardiger en informatiever Wijknieuws! 
Marlies Zeeman

van De reDactie

21 mei ruilbeurs #4 
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Nieuw in de buurt: Petsonline.nl
Even voorstellen? Ik ben Dave Schenk en 
eigenaar van webshop www.petsonline.nl
Sinds december vorig jaar ben ik verhuisd 
van Rotterdam naar de Ruinerbrink.
Petsonline is een unieke webwinkel die 
zich exclusief richt op accessoires voor 
honden, katten en hun baasjes.
De webshop is gelanceerd in oktober 
2013 en is inmiddels uitgegroeid tot een 
grote winkel met meer dan 6.000 artikelen 
die allemaal online zijn te bestellen. Zelf 
ben ik een grote dierenliefhebber en heb 
momenteel twee honden. Het idee werd 
geboren omdat ik in een traditionele die-
renspeciaalzaak zelden of nooit mooie en 
verrassende accessoires kon vinden voor 
mijn huisdieren.
De klanten van Petsonline vinden een mooi 
en verrassend assortiment met veel pro-

ducten die ik exclusief 
importeer vanuit het 
buitenland. Zo heeft 
de klant bijvoorbeeld 
keuze uit meer dan 
250 verschillende modellen halsbanden, die 
stuk voor stuk een topkwaliteit bieden, be-
taalbaar zijn en er fantastisch uitzien. Ook 
is er een zeer ruime keuze uit honden-
kleding, hondentuigen, kattenhalsbanden, 
design honden- en kattenmanden en nog 
veel meer.
Petsonline biedt ook een meer dan uit-
stekende, persoonlijke service aan haar 
klanten. De klant kan altijd bij Petsonline 
telefonisch of per email terecht voor een 
persoonlijk advies. En dat wordt gewaar-
deerd met een gemiddelde klantenbeoor-
deling van 8,9.
Alle producten in de webwinkel zijn geheel 

gratis af te halen op het kantooradres in 
Bargeres ! Ook kan de klant ervoor kiezen 
om de bestelling gratis te laten inpakken in 
cadeauverpakking.

Aan alle inwoners van Bargeres bied ik 
een exclusieve korting aan: 

10% korting op het gehele assortiment. 
Gebruik hiervoor bij het afrekenen de 

kortingscode BARGERES.
De code is geldig tot 1 juni 2016.

Petsonline, Ruinerbrink 220
0591 532744
www.petsonline.nl, info@petsonline.nl

verbouwing
Momenteel worden de laatste puntjes op 
de “I” gezet betreft de werkzaamheden 
m.b.t. de verbouwing van de entree, de 
centrale hal en de huiskamer. Wij nodigen 
u van harte uit op een kijkje te komen ne-
men voor een kop koffie een boodschapje 
uit onze vernieuwde winkel of voor een 
gezellig praatje.
Openingstijden receptie en winkel:
Maandag t/m vrijdag  8:30 -16:00 uur
Zaterdag:  9:30 -11:30 uur

activiteiten mei
Dinsdag 3 mei
Boodschappen doen in Angelslo
Aanvang: 13:30 uur in de hal
Vervoer: regiotaxi
Kosten: taxikosten + koffie/thee

Zondag 8 mei, Moederdag
Moederdag ontbijt
Aanvang: 9:00  uur in de Brink
Kosten: €5,00 incl. drinken (reserveren 
kan tot maandag 2 mei)

Woensdag 11 mei
Dagje uit naar Vesting Bourtange i.s.m. de 
Zonnebloem. Programma begint om 12:30 
uur en eindigt om 19:30 uur, laat u verras-
sen! Kosten: €20,00 incl. eten en drinken

Woensdag 11 mei
Diggeltjesworkshop 

Aanvang: 14:30 uur in de Brink
Kosten: €1,50

Donderdag 12 mei
Bingo
Aanvang: 14:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

Zondag 15 mei, 1e pinksterdag
Maandag 16 mei, 2e pinksterdag
Feestelijke 3 gangen Pinkstermenu
Aanvang: 12:00 uur in de Brink
Kosten: €15,00 excl. drinken (reserveren 
kan tot maandag 9 mei)
 
Maandag 16 mei, 2e pinksterdag
Optreden van het Flintenkoor
Aanvang: 19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

Donderdag 19 mei
Verkoop Schoenenservice Oost Nederland
Aanvang: 14:00 uur tot 16:00 uur in de hal 

Maandag 23 mei
Bingo
Aanvang: 19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

Dinsdag 24 mei
Snackmaaltijd
Aanvang: 17:00 uur in de Brink
Kosten: € 3,00

Zaterdag 28 mei
Borreluurtje
Aanvang: 15:00 uur in de Brink
Kosten: € 3,00

Voor alle activiteiten geldt; voor 
meer informatie, opgeven en beta-
len kunt u terecht bij de receptie van  
Holtingerhof.
Hier ook informatie over de overige acti-
viteiten, zoals:
Cateringservice Holtingerhof
Oma’s Brinkje
Eetkamer Bargeres
Repair Café

bicycle Diner
Een mooie fietstocht en lekker eten, wie 
wil dat nou niet?! Voor het eerst in Emmen 
wordt er een Bicycle Diner georganiseerd, 
waarbij deelnemers door Emmen fietsen 
en een drie-gangen-menu gebruiken. Op 
verschillende locaties in Emmen kan men 
een voorgerecht, een hoofdgerecht en een 
dessert krijgen. Eén menu voor een vaste 
lage prijs van €15,-. Drankjes zijn niet in-
begrepen. 
Aanmelden kan tot 15 mei, via de receptie 
van Woonwijkcentrum Holdert. Vanaf deze 
locatie start 20 mei het eerste Bicycle 
Event van Emmen.

HoltingerHof-nieuws mei
Woonwijkcentrum Holtingerhof organiseert wekelijks allerlei activiteiten 
voor wijkbewoners.  U bent van harte welkom!

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.
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Zilversmid Dambar uit Nepal komt 
naar Nederland
Op woensdag 25 mei van 13.30 - 17.00 
uur en 18.30 - 21.00 uur komt zilversmid 
Dambar en één van zijn getalenteerde zil-
versmeden uit Kathmandu (Nepal) met 
een collectie prachtige handgemaakte sie-
raden naar het Brinkenhoes. Ze geven een 
demonstratie hoe de sieraden gemaakt 
worden en er wordt een dvd over zijn zil-
verfabriekje getoond. U kunt deze handge-
maakte sieraden kopen.
U komt toch ook?

Vrienden van ‘t Brinkenhoes
Vrienden van ‘t Brinkenhoes is een groep 
mensen die op vrijwillige basis het wijkcen-
trum ‘t Brinkenhoes een warm hart toe-
draagt.
Ben jij creatief of handig en wil je af en toe 
eens de handjes laten wapperen? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! Buiten het klussen 
gaan we ook gezellige activiteiten doen 
met elkaar. 
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 jong en oud 
in onze wijk.
Heeft u wat uurtjes over?  Wilt u wat meer 

informatie hierover,dan kunt u bellen met 
het Brinkenhoes op tel 610201 of 855280.

Het Brinkenhoes zoekt een nieuwe 
secretaris
Na een leuke en intensieve periode heeft 
Wim Gozefoort onlangs zijn functie als se-
cretaris bij het Brinkenhoes neergelegd.
Het bestuur dankt Wim voor zijn inzet.
Interesse in deze functie? Voor meer infor-
matie kunt u bellen 06-83221714

Met vriendelijke groet,
Edwin Maes
Voorzitter wijkcentrum ‘t Brinkenhoes

Moederdag Workshop
Kom je ook op 7 mei een mooi, lekker 
boeketje voor mama maken bij Bloem & 
Zo?
Geef je dan snel op.
Kosten per kind 5,- (betalen bij opgave).
 

10 mei Alzheimercafé 
Het Alzheimercafé is het trefpunt voor 
mensen met dementie, familie, naasten en 
andere belangstellenden. 
10 mei: Notariële zaken bij dementie
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 - 0591-623098- 
j.lubberink@ziggo.nl

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

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.

Woensdag 11 mei a.s. gaan we i.s.m. 
de Holtingerhof een uitstapje maken 

naar het Vestingstadje Bourtange. Vertrek 
Holtingerhof om 12.30 uur, om 12.40 uur 
De Opgang. Na gezamenlijk eten en drin-
ken, terug om + 19.30 uur. Kosten € 20,-. 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus geef 
u op bij Samantha den Hertog, Holtinger-
hof, tel. 228443 of bij één van de onder-
staande personen.

Onze jaarlijks terugkerende Bootreis 
is gepland op 26 mei. Vertrek Holtin-

gerhof om 8.10 uur en vanaf De Opgang 
om 8.20 uur, terug om + 18.30 uur. Kos-

ten € 37,50. Er zijn nog 2 plaatsen vrij, tel: 
615769.

Woensdagmiddag 18 mei a.s. wordt 
de Jeu de Boulebaan weer op fees-

telijke wijze geopend. U bent natuurlijk 
van harte welkom!! Voor speelballen zal 
gezorgd worden. De baan is te vinden in 
de achtertuin van de Holtingerhof. Speel 
eens mee !

Bij de infobalies van Holtingerhof en 
Brinkenhoes en bij  ‘Home en Toys’ 

en ‘Bloem & Zo’ in ons winkelcentrum zijn 
weer zonnebloemzaadjes (pitjes) gratis 
verkrijgbaar. Heeft u een bloementuintje 
bij huis en heeft hiervoor de ruimte, plant 
deze zaadjes en wie weet heeft u dit jaar 
de hóógste Zonnebloem. Doet u mee?

Het bestuur van de Zonnebloem afd. 
Bargeres/Noordbarge en ged. Bar-

germeer bestaat thans uit: 
Fokke Sanders, voorzitter, tel: 615769, 
e-mail: fokkesanders@hotmail.com, 
Melanie van Dijk, secretaresse, tel: 763814, 
e-mail: vandijkmelanie@hotmail.com  
Geb Bril, penningmeester, tel: 632106, 
e-mail: riageb@ziggo.nl. 
Het bankrek. nr. van de Afd. Zonnebloem 
Bargeres: NL27RABO 0368 4461 15.
U kunt voor betaling van het deelnemen 
aan b.v. de Bootreis en Bourtange dit bank-
rek.nummer gebruiken.

Het bestuur

nieuws van

De zonnebloem

welkom in De kerken in 
bargeres

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

18 juni 2016 organiseert winkelierveren-
ging Bargeres een BRADERIE.
Voor een leuke diversiteit aan markt-
kraampjes zijn wij opzoek naar onderne-
mers /stichtingen of bedrijven die hun pro-
ducten en/of diensten willen presenteren.
Wij zoeken o.a.:
- Verzorgingsproducten 

- Sieradenkraam
- Tassen / Schoenen
- Kleding
- Sportverenigingen
- Cupcakes/taarten
- Ambachten
- Schminken
- Hobbyproducten
- Eigen gemaakt handwerkspullen

- Dekbedovertrekken, kussens e.d
- Glaswerk
U kunt een marktkraam huren voor €25,-. 
Heeft u interesse, dan kunt u zich melden 
bij Home & Toys, telnr. 619 483.
Wij maken vooraf een selectie van de be-
drijven/ondernemers/aanbieders op de 
braderie komen te staan, om te voorko-
men dat er te veel hetzelfde wordt aan-
geboden.

stanDHouDers gezocHt!



Nu de verbouwing van de hal achter de 
rug is, nodigen we u uit om eens een kijk-
je te komen nemen bij het vernieuwde 
Infopunt. Ook de bewoners van de Hol-
tingerhof weten ons te vinden voor een 
gezellig praatje en we zien dat sommigen 
nu ook graag van onze diensten gebruik 
maken. Laat het daarom aan iedereen 
weten: 

“Infopunt bezoeken? 
Even naar de Holtingerhof”

Let op! Andere openingstijden:
Maandag en woensdag 
van 10.00 - 14.00 uur

Vrijwilligers maken het verschil!
Heeft u wat tijd over om af en toe een 
kop koffie te drinken bij iemand die wel 
wat gezelschap kan gebruiken? Een wan-
deling samen te maken? Af en toe te hel-
pen met de boodschappen? Maar denkt 
u 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 wan-
neer. 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 infopunt@bargeres.com, wij 
maken dan een afspraak met u voor een 
intakegesprek. contactpunt mantelzorg

Het Infopunt is sinds kort Contactpunt 
Mantelzorg. 
Mantelzorgers let op: In juni hebben we 
weer een dag voor de mantelzorgers 
met echt hele leuke activiteiten!!  U ont-
vangt hiervoor begin juni een persoon-
lijke uitnodiging. Mocht u mantelzorger 
zijn en u heeft begin juni nog geen uitno-
diging gekregen: aarzel niet, kom naar het 
Infopunt en geef u op!!!!
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nieuws van infopunt bargeres
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!

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

Adverteren in 
Wijknieuws? 

Een advertentie kost 
€50,- 

(formaat visitekaartje).
Info:  redactie@
bargeres.com 

of bel 06-23924960.

Gezondheidscentrum 
 “de Oranjerie”

Mantingerbrink 146e
7812 MH  Emmen

06-52391068

Marianne Enninga
Medisch pedicure

Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

website + hosting 
= 

MansMedia.nl 

Infopunt
Bargeres

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

onDernemers in De wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onderste-
unen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.

Gezond worden? 
Gezond blijven? 
Natuurlijk!
Als je ziek bent, ga je 
naar de dokter. Maar 
soms heeft de dok-
ter geen pilletje om 
je beter te maken, of 
wil je naast je regu-

liere behandeling ook graag een aanvullen-
de therapie proberen. Natuurlijk genezen 
wordt steeds populairder. Er is méér mo-
gelijk met natuurgeneeskunde!
Ik ben Merel de Waard, sinds 2006 gediplo-
meerd natuurgeneeskundig therapeut. Met 

mijn praktijk ‘Lied van de Merel’ aan de Ba-
lingerbrink 218, probeer ik Emmenaren te 
helpen zo gezond mogelijk te worden. Ik 
pas verschillende therapieën toe, met goed 
resultaat. Je kunt bij me terecht als jij of je 
kind ziek is, of als je niet lekker in je vel 
zit. Ik word vergoed door de aanvullende 
zorgverzekering en door de participatie-
webshop van de gemeente Emmen.
Wil je eerst eens kennis maken en zien of 
natuurgeneeskunde iets voor jou kan be-
tekenen? Kom naar het gratis spreekuur in 
het Brinkenhoes, elke vrijdagochtend van 
9:00u tot 10:00u. Of bel!
Ervaringen van mijn cliënten lezen? Ga 

naar mijn website: 
www.liedvandemerel.nl
Lied van de Merel
Balingerbrink 218
tel. 06 - 425 34 705 

Actie voor wijkbewoners:
bij boeken vóór 1 juni krijg je €10,- 

korting op een consult van een uur en 
€5,- op een consult van een half uur.

4


