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Einde in zicht...(?)
Deze maand is het 8 jaar geleden dat ik 
toetrad tot het bestuur van Wijkvereniging 
Bargeres. Kort daarna nam ik het stokje 
over van Atte Bakker om te zorgen dat er 
11x per jaar een wijkkrant bij iedere bewo-
ner in de bus valt. 7 jaar heb ik die kar al-

leen getrokken, sinds vorig jaar heeft Wijk-
nieuws (gelukkig) een redactieteam. 
Vanwege een uitpuilende agenda en het ge-
voel dat het goed is om na zoveel jaar er 
een punt achter te zetten, heb ik besloten 
met ingang van het septembernummer te 
stoppen met de eindredactie en opmaak 
van Wijknieuws. Op pagina 2 meer over 
deze werkzaamheden waar we enthousias-
te wijkbewoners voor zoeken.

Ondernemende en creatieve bewo-
ners gezocht
We bieden in Wijknieuws graag ruimte aan 
zelfstandig ondernemers die in de wijk wo-
nen en ondernemen. Mail voor meer infor-
matie en de voorwaarden naar redactie@
bargeres.com
Dat is ook het mailadres voor uw creatieve 
uitingen die u graag wilt delen met de wijk. 
We plaatsen ze graag!

Van de redactie
Door Marlies Zeeman

Leef in de straat festiVaL 2017
Door Sandra Wanders

Dag beste wijkbewoners!
In de vorige editie geen nieuws over het 
Leef in de straat Festival 2017. Dit bete-
kent uiteraard niet dat er niets gebeurt. 
Integendeel, achter de schermen wordt er 
druk gewerkt. Zo zijn we enthousiast bezig 
met het inrichten van het festivalterrein, 
net als vorig jaar op het prachtige grasveld 
aan de Ruinerbrink.
Ik kan jullie vertellen dat we de boel een 
beetje om gaan gooien dit jaar. Het wordt 
allemaal een tikje compacter zodat we het 
nog gezelliger gaan hebben met elkaar.
Zo ontstaan er allemaal prachtige ideeën 
aan de vergadertafel over hoe we het span-
nend en verrassend kunnen maken voor de 
bezoekers, maar ook zeker voor onszelf.

Klinkende klanken
De Leef in de straat-pagina op Facebook 
wordt druk bezocht. Daar kun je lezen dat 
er al het één en ander aan muziek gerege-
ld is. Want er moet natuurlijk wel gedanst 
worden!
Net bekend is dat de band KIOL helemaal 
uit Italië naar ons fijne Bargeres komt. 
Misschien dat je ze kent van de tune van 
de laatste Fiat-reclame.
In één van de tuinen staat de band 
Nachtschade. Absoluut de moeite waard 
om die op de 17e juni te gaan bekijken en 
beluisteren. 

En er komt een oude bekende. Jeangu 
Macrooy betoverde ons vorig jaar al met 
zijn prachtige stem. Ik hoor jullie denken: 
maar dan ken ik het toch al? Jazeker. Dat 
klopt.  Maar Jeangu komt dit jaar met een 
compleet nieuwe band en een ander geluid. 
Meer soul, meer swing. Kijk ook daarvoor 
maar eens op onze Facebook-pagina.

Meer bar
Er wordt natuurlijk ook gezorgd voor de 
nodige happerij en drinkerij. Lekker eten 
en drinken. We krijgen er een bar bij, zodat 
iedereen op z’n wenken kan worden bedi-
end. Daarvoor zoeken wij ervaren barme-
dewerkers die ons vrijwillig willen helpen 
de sfeer er goed in te houden.

Middagmarkt
Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen 
gekomen voor de markt, die weer ‘s mid-
dags plaats zal vinden. Maar er kan nog 
meer bij. Dus kom maar op met je mooie 
spullen die aandacht verdienen!

Handjes en bouwers
We zijn op zoek naar handige handjes en 
flinke bouwers die ons willen helpen met 
het opbouwen (en de dag erna het afbre-
ken) van het festivalterrein. 
Ach, we zijn nog lang niet klaar, al zijn we 
ons bewust van de tijd die begint te drin-
gen. Maar net als vorig jaar gaat ons dat 
lukken en zetten we weer een fantastisch 
feest neer waar we jullie graag zien!
Mocht je willen helpen bouwen, op de 
markt willen staan, een biertje voor ons 
kunnen tappen, stuur dan een mail naar 
wanderssandra@gmail. com. 
Op naar 17 juni!Wij hebben er zin in!
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eVen VoorsteLLen

Nu de voorjaarszon ons weer naar buiten 
lokt, wordt de ruimte waar u als honden-
bezitter uw hond uitlaat steeds meer ge-
bruikt door anderen. En natuurlijk weet u 
wel dat u geen exclusief recht heeft op die 
ruimte (en anderen trouwens ook niet), 
worden de uitwerpselen van de hond wel 
steeds meer een bron van ergernis. De-
genen onder u die al met een zakje lopen 
en de uitwerpselen daarin doen zijn nog 
steeds niet een overgrote meerderheid. 
Maar we zijn u wel dankbaar dat u doet 

wat eigenlijk logisch is. Degenen die afgelo-
pen winterperiode vergeten zijn zo’n zakje 
mee te nemen willen we vragen dat (weer) 
op te pakken. Met name daar waar kinde-
ren spelen, op voetbalveldjes (en de bos-
jes daaromheen als de bal uit de struiken 
moet worden geplukt) en in speeltuintjes, 
en waar bewoners uit hun tuintjes komen 
zijn plekken waar het bijzonder vervelend 
is om in zo’n dampende hoop te stappen.

En daar hebben we u voor nodig. Uw hond 

weet niet waar hij wel of niet mag poepen. 
U weet dat wel en u weet dat het wel zo 
goed is om de uitwerpselen van uw hond 
in een zakje mee terug te nemen naar huis. 
Daarom zal de dankbaarheid groot zijn, 
vooral van al die moeders die hun kinde-
ren niet onder de poep thuis krijgen.

Daarom een oproep aan alle wijkbewo-
ners: steek uw duim op naar de hondenbe-
zitter met een zakje en een schepje. Daar 
worden we allemaal vrolijk van!

Hallo,
Ik ben Loes Masseree, bijna 66 jaar en heb 
het redactiewerk van Wim Verbaan sinds 
een maand overgenomen. Voor ik in de-
cember 2015 in de Bargeres kwam wonen 
heb ik vijftien jaar in Turkije gewoond. Ik 
schrijf al mijn hele leven korte verhalen en 
binnenkort, hoop ik, verschijnt mijn eerste 
(jeugd)boek. Ik hoop dat ik de lezers van 
het Wijknieuws plezier kan doen met mijn 
interviews. Ik zie er naar uit, nog heel veel 
interessante mensen te ontmoeten waar ik 
over mag schrijven. 

Groet, 
Loes

Het bestuur van Wijkvereniging Bargeres 
heeft met vedriet kennis genomen van het 
overlijden van wethouder Wilms. 
Als wethouder had hij de Erkende Over-
legParnters in zijn portefeuille. Dat bete-
kende o.a. dat hij de burgemeester ver-
gezelde op de jaarlijkse bezoeken aan de 
wijkverenigingen en dorpsraden. We kijken 
als bestuur met plezierige herinneringen 
terug op de samenwerking met wethouder 
Wilms. Tijdens de Waarderingsavond die 
het college aan de EOP’s 28 maart had aan-
geboden, kon wethouder Wilms niet meer 
aanwezig zijn. Die avond klonk er een lang 
en warm applaus voor de wethouder, als 
dank voor alles wat hij voor de EOP’s heeft 
betekend. Een passend eerbetoon.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw 
en drie kinderen.  

in memoriam: wethouder wiLms
Door Marlies Zeeman

Wethouder Wilms tijdens het bezoek aan 
de Wijkvereniging in april 2015.

mensen denk aan de hondenpoep, uw hond doet het niet
Door Marcel Ederveen, namens heel veel bewoners

Vacature eindredacteur
Functieprofiel
Als eindredacteur bewaak je het doel van 
Wijknieuws. Dat is wijknieuws brengen op 
een positieve manier. Je geeft leiding aan 
het redactieteam en bereidt de maande-
lijkse vergadering voor. Je controleert de 
kopij op inhoud, zinsbouw en taal/typefou-
ten. Je levert zelf ook artikelen. Je beheert 
de mailbox van de redactie. Je werkt nauw 
samen met de dtp-er die Wijknieuws op-
maakt.

Functie-eisen
Je hebt een uitstekende beheersing van de 
Nederlandse taal en hebt ervaring met het 

schrijven van teksten. Je hebt leiddingge-
vende vaardigheden. 
Je hebt ongeveer 10 uur per maand nodig 
voor deze taak. Het zwaartepunt ligt tus-
sen de inleverdatum van de kopij en het 
moment dat Wijknieuws drukklaar is.

Vacature dtp-er
Functieprofiel 
Als dtp-er ben je verantwoordelijk voor 
de opmaak van Wijknieuws. Dit doe je in 
het programma Adobe Indesign, waar de 
wijkvereniging een licentie voor heeft. De 
opmaak doe je binnen het stramien zoals 
Wijknieuws nu is opgezet. Je werkt nauw 
samen met de eindredacteur. Het is be-

spreekbaar om na een inwerkperiode en 
in overleg met het redactieteam de lay out 
van Wijknieuws op te frissen. 

Functie-eisen
Je kunt goed overweg met Indesign, bent 
accuraat en creatief. Je bent in staat onder 
tijdsdruk te werken. Je hebt ongeveer 6 
uur per maand nodig voor deze taak.

meer informatie
Beide functies vallen onder de paraplu 
van Wijkvereniging Bargeres. Wil je meer 
informatie? Bel met of mail naar Marlies 
Zeeman, 06-23924960, redactie@barge-
res.com



Op donderdagmorgen, 20 april verzamel-
den zich zo’n veertig mensen voor het 
Doktershoes. Zij gaan de uitdaging aan 
wekelijks te wandelen naar een gezonde-
re leefstijl. Twintig van hen waren door de 
NDC uitgeloot en kregen een stappentel-
ler om de pols, die eens per week bij de in-
gang van het Doktershoes wordt afgelezen.  
Nadat alle namen van de lijsten aangekruist 
waren, vertrok de stoet. Het was een lange 
rij die via de Lidl de  Balingerbrink inliep. 

In het volgende nummer vertellen wij u 
hoe deze eerste dag verliep. 
Als u zich nog wilt aanmelden dan kan dat 
via: www.nationalediabeteschallenge.nl/
dokterhoes of neem contact op met het 
Doktershoes via tel. 613051, Mantinger-
brink 150. Dit kan ook als u geen diabetes 
heeft, maar gewoon een gezondere leefstijl 
nastreeft. 
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spreekuur onafhankeLijke zorgombudsfunctionaris

Heeft u een vraag, een klacht of een pro-
bleem op het gebied van de Wmo, de 
Jeugdwet of de Participatiewet en komt u 
er met uw zorgaanbieder of de gemeen-
te niet uit? Dan kunt u een beroep doen 
op de zorgombudsfunctionaris. Hiervoor 
hoeft u niets te betalen. Zij gaat vertrou-
welijk om met al uw informatie.

Tussen inwoners en de gemeente of de 
zorgaanbieder gaat het wel eens mis. Een 
procedure die te lang duurt, onbegrip over 
en weer of slechte dienstverlening. Als 
een inwoner het idee heeft telkens tegen 
een muur aan te lopen of als inwoners 
en gemeente of zorgaanbieder er samen 
niet uitkomen, kan het goed zijn de zor-
gombudsfunctionaris in te schakelen. Af-
hankelijk van de situatie en de vraag kan 

zij door bemiddeling ervoor zorgen dat 
er weer schot in de zaak komt of dat er 
een gesprek met de inwoner plaatsvindt. 
De zorgombudsfunctionaris informeert en 
adviseert ook over de mogelijkheden van 
cliëntondersteuning, ondersteuning en be-
geleiding, klachtenregelingen en bezwaar- 
en beroepsprocedures. 

Bereikbaarheid
De zorgombudsfunctionaris is op de vol-
gende manieren te bereiken:
- telefonisch op 06 – 10 81 21 05 (dinsdag 
en woensdag van 9.00 – 17.00 uur) of 050 
– 727 15 05 (op overige werkdagen via het 
secretariaat van Zorgbelang Drenthe)
- per e-mail: zorgombudsfunctionaris@
zorgbelang-drenthe.nl
- per brief: Zorgombudsfunctionaris, De 

Kazerne, Annerweg 30, 9471 KV Zuidlaren

Spreekuur
De zorgombudsfunctionaris houdt voor 
Emmen Zuid spreekuur op 24 mei, van 
13.30 – 14.30 uur in WZC De Valkenhof, 
Boomvalk 80, Emmen (Rietlanden)

Kunt u niet op het spreekuur komen? Dan 
kan telefonisch of per e-mail een afspraak 
gemaakt worden om bij u thuis of bij u in 
de buurt langs te komen.

Noabers zijn. Dat is wat Rick en Gert-Jan 
Nijhoff willen met hun toekomstige boer-
derij langs de Nieuw Amsterdamsestraat.  
De geschiedenis van de boerenfamilie Nij-
hoff gaat wel tot zo’n tweehonderd jaar 
terug. In die tijd hadden de Nijhoffs mis-
schien vier of vijf koeien en een gemengd 
bedrijf. Nu is dat financieel niet meer haal-
baar. Door de schaalvergroting hebben de 
meeste boerenbedrijven wel tot honderd 
koeien. Maar door dezelfde schaalvergro-
ting is het boerenbedrijf verder van de 
mens af komen te staan en heeft de bur-
ger steeds minder weet van wat er op een 
boerenbedrijf gebeurt. Rick en Gert-Jan 
willen een ander bedrijf. Ze willen een 
melkveebedrijf dat open staat voor de 

omwonenden. Een 
kleinschalige maar 
moderne melkvee-
houderij met zo’n 
vijftig koeien, waar 
het dierenwelzijn voorop staat. Waar je 
kan zien hoe de koeien gemolken worden 
en hoe kaas gemaakt wordt. Een mooie 
open boerderij waar je zo de stal in kan 
lopen. Waar je na een wandeling of fiets-
tocht graag in de gezellige theeschenkerij 
uitrust, onder het genot van appeltaart 
of een boerenijsje, terwijl de kinderen 
zich vermaken in de speelweide waar wat 
kleinvee loopt. Tevens is er een vergader-
ruimte en wordt scholen de mogelijkheid 
geboden om de jeugd levend onderwijs te 

geven, met echte dieren. Want duurzaam-
heid begint bij de jeugd, vinden de broers.
Gert-Jan, die Agrarische bedrijfskunde stu-
deerde en Rick Land- en watermanage-
ment, lopen al jaren met dit plan. Een bedrijf 
dat opgaat in de omgeving met een archi-
tectonisch prachtig ontworpen gebouw 
met een dak van gras, zodat, als je over de 
Nieuw Amsterdamsestraat rijdt haast niet 
kan zien dat er een gebouw staat.  
Twee jongemannen, met een prachtig plan, 
toekomstige noabers van de Bargeres. 

noabers Van het nije hoff
Door Loes Masseree

nationaLe diabetes chaLLenge doktershoes bargeres
Door Loes Masseree
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nieuws Van de zonnebLoem

Nog even ter herinnering: binnenkort 
komen de vrijwilligers van De Zon-

nebloem weer bij u aan de deur met de 
alom bekende zonnebloemloten. Bij aan-
koop van een of meerdere loten krijgt u 
een zakje zonnebloempitten cadeau. Hier-
mee kunt u weer meedoen aan de wed-
strijd wie de hoogste zonnebloem kweekt. 
Deze zonnebloem moet wel in uw eigen 
tuin bij uw woning worden gekweekt en 
dus NIET op een volkstuincomplex. 

Door loten te kopen steunt u onze afde-
lingskas.

Ook nu al vast uw aandacht voor 
de Stoetbakkendag op 17 juni a.s. in 

Noordbarge. Wij staan hier ook dit jaar 
weer met een kraam van De Zonnebloem. 
U kunt hier meedoen aan een  verloting 
met mooie prijzen. De opbrengst van deze 
verloting komt ook weer geheel ten goede 
van De Zonnebloem.

Nog steeds zijn wij op zoek naar vrij-

willigers.  Heeft u wat tijd over en wilt u 
toch iets doen voor het goede doel, (en 
de medemens) dan kunt u nadere informa-
tie vragen bij onze bestuursleden: Melanie 
van Dijk, tel.763814, Jan Remmerswaal, tel. 
630106 en Geb Bril, tel. 632106.

Bestuur de Zonnebloem,
afd. Bargeres / Noordbarge / deel Barger-
meer.

eerstse Vncb-bijeenkomst
Door Natasja van Dijk 

Al geruime tijd liep ik met de gedachte iets 
op te zetten voor vrijwilligers. Niet voor 
een specifieke organisatie, maar voor iede-
re geïnteresseerde in de wijk.
Begin januari hield de wijkvereniging een 
nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers dus 
daar kon ik dit idee mooi kwijt en er meld-
den zich een stuk of 15 geïnteresseerden.
Een kleine 3 maand later, op 29 maart 
was de eerste bijeenkomst en van de 12 
aangemelden vrijwilliers waren er 11 aan-
wezig. Holtingerhof en de wijkvereniging 
faciliteerden dit met een ruimte waar we 
konden zitten: het kantoor van de wijkver-
eniging.
Dat was uiteraard erg aardig maar die 
ruimte gaf toch wel een beetje een ver-

gadersfeertje en dat was wat jammer. Wel 
nam iedereen actief deel aan de conversa-
tie en zo kwamen er dingen aan bod die 
men lastig vond, maar ook verhalen over 
mooie ervaringen. En voor beiden zijn 
deze bijeenkomsten bedoeld.
Eenzaamheid met name onder ouderen 
kwam aan bod, maar ook het Leef in de 
Straatfestival in de Ruinerbrink op 17 juni. 
En iemand vertelde over haar ervaringen 
met Nederlands leren aan een asielzoeker 
en dat ze dit eigenlijk nooit echt als vrij-
willigerswerk had gezien, terwijl het dat 
natuurlijk wel is.
Voor een eerste bijeenkomst ben ik tevre-
den.
Om dat vergadersfeertje te voorkomen is 

het beter om deze bijeenkomsten in een 
openbare ruimte te houden en dat gebeurt 
dan ook. De volgende is op woensdagavond 
17 mei in Kwalitaria (ingang plein-zijde).

Als je VNCB op Facebook opzoekt, kom je 
uit bij de openbare groep waar meer infor-
matie te vinden is

Wij zijn een groepje actieve tuinierders die 
op zoek zijn naar mensen die het leuk vin-
den om zelf een moestuin te hebben om 
eigen groente e.d. te veerbouwen. 
De grond is in eigendom van een bedrijf en 
is door ons in bruikleen. Hierdoor kunnen 
deze tuinen tegen een kleine vergoeding 
gehuurd worden. 
Er is geen wachtlijst. Mensen kunnen direct 

een tuin toegewezen krijgen. De minimum-
grootte van de percelen is 100m2. Grotere 
percelen zijn bespreekbaar.

Neem voor meer info contact op met 
Henk Peters via 06-22004010.

De Creaclub is verhuisd van het Brinken-
hoes naar de Holtingerhof.
Wij breien, borderen en haken. Neem je 
eigen materiaal mee en een gezellig praatje.
Koffie/thee kost €0,50.
Iedereen van jong tot oud is van harte wel-
kom, iedere woensdagmiddag van 13.30-
15.30 uur.
Namens de groep, Hilly Scheve

VoLkstuintjes beschikbaar

Er zijn veel mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven en spreken van de Neder-
landse taal. Formulieren invullen, de dokter 
begrijpen, ondertiteling op tv lezen, het zijn 
maar een paar voorbeelden. U kunt deze 
mensen een stap verder helpen! 
 
Wat kunt u doen?
U gaat laaggeletterde mensen van Neder-
landse afkomst of mensen met een migra-
tie-achtergrond helpen bij het beter leren 
lezen en schrijven. U oefent bijvoorbeeld 
met 
een klein groepje cursisten, of u helpt één 
cursist. Ook is het mogelijk om een speci-

fieke groep vrouwen te begeleiden.
 Doet u mee?
Dan volgt er een gratis training om de cur-
sisten zo goed mogelijk te begeleiden. 
 
Wat vragen we?
U heeft minimaal MBO-4 niveau op het 
gebied van basisvaardigheden, bent geïnte-
resseerd in mensen en kunt goed luisteren. 
U bent flexibel en geduldig.  Ervaring in 
het onderwijs is een pré, maar zeker geen 
voorwaarde. 
Gemiddeld kost het 1 dagdeel per week. 
Wij vragen u om dit vrijwilligerswerk ten 
minste een half jaar te doen. Natuurlijk bie-

den wij ook hulp bij de uitvoering hiervan.
 
Contact
Wilt u meer informatie of wilt u zich aan-
melden als vrijwilliger? Neem dan contact 
op met Ria van der Werf, Taalpuntcoördi-
nator Emmen en Klazienaveen.
E-mail: taalpunt@bibliotheekemmen.nl
Meer info: www.bibliotheekemmen.nl 

taaLpunt emmen & kLazienaVeen zoekt enthousiaste taaLVrijwiLLigers

creacLub is Verhuisd
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In  de maand juni worden er in Bargeres  
allerlei leuke activiteiten georganiseerd 
voor  peuters, kleuters en hun ouders / 
verzorgers.  

Dinsdag 6 juni samen  aan de  slag  om een 
prachtig  kunstwerk te  maken.
Maandag 12 juni  lekker  spelen klauteren 
en rennen  met elkaar.
Donderdag 22 juni  dat is  nog een ver-
rassing .
Woensdag  28 juni grote  afsluiting.

Houd  de Facebookpagina’s van de deel-
nemende organisaties  in de gaten  en de  
flyers  die nog  uit gedeeld gaan, worden 
zodat jullie  op de hoogte blijven. We ho-
pen jullie allemaal te zien  op één van deze 
dagen of op  alle dagen !

De Peuter & Kleutermaand wordt georga-
niseerd door de Buurtsportcoaches, Brede  
school, Kinderopvang Tamariki, Kinderop-
vang Jiddo, Peuterspeelzaal, Bibliotheek,  
Centrum Jeugd  en  Gezin, Icare en Sedna.

Vooraankondiging juni-maand peuter & kLeutermaand in bargeres

HappyHappy

MarktMarkt

Rock & Roll muziek met RAW & Acoustic
DJ Boppin’ Cooter Brown

Veel leuks voor de kinderen 
Rock & Roll kleding 

“House for Hair”; voor een trendy kapsel
Suikerspinnen, Hotdogs & Surinaamse hapjes

Veel kunst en creativiteit
Oldtimer club barger-oosterveld

fotoshoot in rock & roll stijl 
door studenten van de kunstacademie

Brocante

Zaterdag 
20 mei 

10:30 - 16:00 bij 
de Bleerinck te 

Emmen

Zaterdag 
20 mei 

10:30 - 16:00 bij 
de Bleerinck te 

Emmen

Veel
Rock & Roll

Veel
Rock & Roll

actiViteiten in wijkcentrum ‘t brinkenhoes

DVD-voorstelling 
‘Onderweg naar later’
Dinsdag 16 mei 14.00 - 16.00 uur. 
Entree € 1,00 incl kopje koffie of thee.
‘Onderweg naar later’ is een theaterspek-
takel waarbij u wordt meegenomen in een 
meeslepende unieke totaalbeleving waarbij 
dans, film en muziek de kijker betoveren.

De opname van deze voorstelling is op een 
bijzondere locatie: de Savanne van de oude 
dierentuin in Emmen.
Beleef het mee op dvd!

Forel vissen
Op zaterdag 20 mei organiseren we forel 
vissen in de forelkwekerij Berlage Valter-

mond. Tijd: van 10.00 - 14.00 uur.
Kosten: € 13,50
Opgeven en betalen kan tot 17 mei in het 
Brinkenhoes
Heeft u geen vervoer? Geef dat dan door.
Voor meer info kunt u bellen 0591-610201.

creatief bargeres
Door Loes Masseree

Lente
Het is vroeg 
De stilte buiten
Een enkele vogel
Zingt

Geuren en kleuren
Knikken mij toe
Nieuwe knoppen
Openen

Aarzelende zon
De stoelen naar
Buiten kussens
Erin

De kat mauwt
Schuurt zijn vacht
Zachtjes langs mijn 
Benen

De geur van koffie
En warme broodjes
Een zondag om van
Te dromen



ww

Achter de schermen van het Infopunt
Het Infopunt bestaat uit een team van vrij-
willigers. Twee vrijwilligers bezetten de ba-
lie op maandag en vrijdag. Een derde vrij-
williger is vaste invaller. Vanuit het bestuur 
van Wijkvereniging Bargeres zijn twee 
bestuursleden betrokken bij de dagelijkse 
gang van zaken van het Infopunt. De ove-
rige twee bestuursleden houden zich op 
de achtergrond bezig met bekendheid van 
het Infopunt in het wijknetwerk en met de 
financiële zaken. Sinds het Infopunt geen 
betaalde coördinator meer heeft, zijn de 
taken op deze manier over het bestuur 
verdeeld. De grotere betrokkenheid van 
het bestuur bij het Infopunt wordt nu al 
door zowel bestuur als Infopunt-vrijwil-
ligers als positief ervaren. Daarentegen 
vraagt deze werkwijze wel meer tijd van 
het bestuur. Vandaar dat er na een aantal 
maanden geavalueerd wordt of het team 
op deze ingeslagen weg verder gaat.

Het Infopunt zoekt medewerkers!
We zijn op zoek naar uitbreiding van het 
team, om de bezetting van het Infopunt 
minder kwetsbaar te maken.
Heeft u wat tijd over en draagt u de wijk 
Bargeres een warm hart toe? 
We zoeken bewoners met de volgende ei-
genschappen:  
- luisterend  oor
- inlevingsvermogen
- initiatiefrijk
- goede computervaardigheden,
- goede  communicatieve  vaardigheden
- representatief
De werkzaamheden vinden plaats op 
maandag of vrijdag van 10.00-14.00 uur in 
de centrale hal van woonwijkcntrum Hol-
tingerhof.
Interesse? Mail naar bestuur@bargeres.
com voor meer informatie.

Holtingerhof en Infopunt
Het Infopunt Bargeres is een op zich zelf 
staand loket voor alle vragen die u heeft 
over wonen in de wijk. Het Infopunt is 
gevestigd in woonwijkcentrum Holtin-
gerhof, maar heeft geen verdere rela-
tie met Holtingerhof. Als u dus contact 
zoekt met het Infopunt, dan belt u naar 
06-34496708, u bezoekt ons tijdens ope-
ningstijden (elke maandag en vrijdag van  
10.00-14.00 uur) of u mailt ons (info-
punt@bargeres.com). Een belletje of mail 
naar Holtingerhof is dus niet nodig. 

6

Word

in Bargeres!

 

leuke dingen
doen!hart voorBargeres

in woon-wijkcentrum Holtingerhof
Holtingerbrink 62

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Kom 
naar

vrijwilligers-
werk

burenhulp samen!

Bargeresdoet!
doe
mee!

nieuws Van infopunt bargeres   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Marlies Zeeman

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  

Natuurlijk beschikt het Infopunt Bargeres over een uitgebreid overzicht 
van alle eenmalige en terugkerende activiteiten! 

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
za 6-5 18.45 Bellenblaasshow door Bubbles4events, 

Holtingerhof
€5 receptie Hh Internat. Bellenblaasdag

do 11-5 15.00 Bingo, Holtingerhof €5 receptie Hh

vrij 12-5 17.00-18.30 Luxe Broodmaaltijd, Holtingerhof €7,50 receptie Hh

di 16-5 14.00-16.00 DVD-voorstelling Brinkenhoes €1 tel. 610201 Meer info op pag. 5

wo 17-5 19.00-21.00 VNCB, Kwalitaria Meer info op pag. 4

za 20-5 10.30-16.00 Happy Markt, de Bleerinck Meer info op pag. 5

za 20-5 10.00-14.00 Forel vissen, Valthermond via Brinkenhoes €13,50 tel. 610201 Meer info op pag. 5

ma 22-5 19.00 Optrden Shantykoor Loo en Drosten 
Singers, Holtingerhof

€5,00 receptie Hh

24-5 13.30-14.30 Spreekuur zorgombudsfunctionaris Meer info op pag. 3
vrij 26-5 15.00 Duo Anneke & Peter, Holtingerhof €1,50 receptie Hh
ma 29-5 19.30 Bingo, Holtingerhof €5 receptie Hh

Naast onderstaande activiteiten organi-
seren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijk-
centrum 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 Hol-
tingerhof kunt u krijgen via de receptie of 
terugvinden in het huisblad van de Holtin-
gerhof, ‘de Hofleverancier’.

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX  Emmen
Openingstijden:
Elke maandag en vrijdag van  
10.00-14.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Infopunt
Bargeres


