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Van

de redactie
Door Marlies Zeeman

Voor en door de wijk!
Wijknieuws is de wijkkrant van, voor en
door Bargeres! Dat blijkt deze editie ook
maar weer, waarin we creatief talent volop

ruimte bieden. Zoals onze onlangs in het
zadel gehezen wijkreporter Wim Verbaan.
Geniet u ook zo van zijn bijzondere manier
van verslagleggen? Dan komt u deze editie
flink aan uw trekken.
Leuk is de kettingreactie die dat teweegbrengt, ander creatief talent dat zich spon-

De Natas

gelanceerd, een nieuwsflits
Door Wim Verbaan, foto’s Cor Vortman, Marlies Zeeman

Hoe is het om gelanceerd te worden?
Een lang en pijnlijk, maar ook een feestelijk proces. Natasja lanceert de Natas net
zoals Europa destijds de Euro. Dat moet
toch respect afdwingen en de grote vraag
is of het gaat lukken. Kijk, dat is nu net de
verkeerde vraag. Uitgangspunt is: de Natas
is er en we gaan er vanuit en ervoor!
De munt wordt in roulatie gebracht door
maandelijkse ruilmarktjes en de eerste
vond plaats op dinsdagavond 11 oktober
in de Holtingerhof. Voor elk ingebracht artikel krijg je 1 Natas die je kan besteden op
deze ruilmarktjes.
Zelf had ik nog geen artikelen meegenomen, maar de volgende keer ben ik weer
prominent van de partij, met spullen. Hoewel, het gaat dan over kerstspullen, toch?
Waar haal ik die zo gauw vandaan? Die liggen bij mij in de badkuip met een loodzware plank erover. Kerst is er vooral in mijn
hart, maar die spullen liggen maar te liggen.
En staande op die plank hang ik altijd de
was op. Levensgevaarlijk voor een tachtigjarige zeggen de kinderen. Maar vooruit, ik
zet mijn leven op het spel voor de Natas.
En u, beste lezer, mag ook best een duit
in het zakje doen, een hartelijke uitnodiging om eens gek te doen. Graven in uw
overvolle huis om spullen mee te nemen
en handel te gaan drijven.

taan meldt. Zie op pagina 3 het gedicht
van Roelof van Nuil. Daarmee hebben we
als redactie besloten indien mogelijk elke
maand plek in te ruimen voor wijktalent.
Stuur uw creatie (foto van..., tekst, etc.)
naar redactie@bargeres.com.Wie weet de
volgende keer...!?

Volgende Ruilmarkt
18 november

mis. ‘Ja’, zei ik tegen de bank waarop zij altijd zat, ‘ja, er waren mensen, niet echt veel,
maar het moet groeien’. ‘Geld maakt niet
gelukkig’, zei ze. ‘Maar het helpt wel en de
Natas is er ook om mensen bij elkaar te
brengen’.
En dat is helemaal gelukt. Het was in ieder
geval reuze gezellig. Jaap (voorzitter wijkvereniging) hield een speech. Fotografen
deden hun werk. De glimmende muntjes
gingen van hand tot hand. De harde conclusie is: Bargeressers hebben de Natas
nog niet in hun hart gesloten. De juiste
conclusie is: we zijn een unicum en eigenlijk hebben we klein goud in handen en dat
laten we ons niet afnemen.
En hoe kijkt Natasja zelf terug op deze
eerste ruilmarkt? “Deze eerste editie
was qua inbreng kleinschalig, maar de
mensen hebben flink met elkaar gekletst
en genetwerkt, en een jonge dame heeft
nog leren vetersstrikken van een oudere dame, dus het element verbinding /
ontmoeting kwam volledig tot z’n recht
en ook dat is een onderdeel van de ruilmarktjes!”

Op zoek naar een andere ‘outfit’ voor
de kerstboom? Dat kan op de volgende
ruilmarkt! Deze wordt mede-georganiseerd door Huiskamer Slenerbrink, op
vrijdagavond 18 november tussen 19.00
- 21.00 uur in het Brinkenhoes. Neem
kerstspullen mee die u wilt ruilen voor
andere. Maximaal 6 artikelen pp.

‘En waren er wat mensen?’ vroeg mijn
denkbeeldige huisgenote die ik zo node
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 11/2016
verschijnt rond 1 december. Uw bijdrage
uiterlijk op dinsdag 15 november te
sturen naar redactie@bargeres.com.
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en Holtingerhof.

‘In Holland

staat een huis’ (3x)
Over het Dementiehuis van de Toekomst; niet direct hupfaldera
Door Wim Verbaan, foto’s Cor Vortman

Wie wil er nu wonen in een dementiehuis?
Niemand staat te juichen bij die gedachte.
De harde werkelijkheid is dat velen van
ons dit op de één of andere manier nabij
(gaan) meemaken.
Sorry, beste lezer, dat ik u nu confronteer
met iets dat u misschien ‘ver van mijn bed’
acht, sorry voor de onrust in uw binnenste die kan opwellen. Ik zeg niet dat het
allemaal wel meevalt - ik ben zelf insider - ,
maar ook dan kan het leven veel moois in
zich bergen. Ook dat heb ik ervaren en ervaar ik nog ondanks de zwijgzaamheid en
de hulpeloosheid van mijn lieve vrouw die
in de Bleerinck woont. Het kán, maar soms
is het echt ondraaglijk zoals ik ook ervaren
heb in het contact met lotgenoten.
Twee maal kwam ‘onze huiskamer’ aan de
Slenerbrink voorbij in deze krant. Maar er
is dus nog een huiskamer bijgekomen, een
heel bijzondere en wel ‘Het Dementiehuis
van de Toekomst’. Het gebouw ‘de Iemenhof’ zoals wij dat kennen van enkele jaren
geleden is niet meer.
Het werk van de dagbehandeling vindt nu
plaats in het gebouw van de Bleerinck. Het
voornoemde gebouw is omgetoverd in
een huiskamer geheel aangepast aan de eisen van het wonen van een dementerende
in een huis.
De redactie was uitgenodigd voor de
opening, die verricht werd door de Commissaris van de Koning (CvdK), de heer
Tigchelaar. Hij deed dat krachtdadig door
op een knop te slaan waardoor de deur
openzwaaide. Talloze ballonnen gingen de

lucht in. Cor, onze fotograaf, was er als de
kippen bij en snelde achter de CvdK gelijk
naar binnen om een foto van het lege huis
te maken en een foto toen het huis was
volgestroomd met nieuwsgierige gasten. Ik
zat nog even op een hometrainer en fietste
in een bos in Baarn, in Devonshire en nog
wat exotische plaatsen. Allemaal te zien op
een groot scherm - en je moet wel blijven
trappen.
Kortom het huis is perfect, gericht op de
toekomst, maar de gedachte om met zoiets te maken te krijgen… Tja, eerlijk gezegd nee, liever niet. En toch mogen we blij
zijn dat ook nu weer de Bleerinck voorop
loopt. Net of het wel even van ons allemaal
is, maar vooral voor die anderen die getroffen worden door die ondefinieerbare
en nauwelijks te benoemen aftakeling. Ik
kan me permitteren om er blij mee te zijn.
Ik kan me voorstellen dat u liever wat afstand wilt bewaren.
En ja, voor de opening waren er de sprekers
in de Lindenpoort ook met allerlei bobo’s.
En dat was goed, heel goed. Professor mevr.
Mohammadi – begonnen als bouwkundige
– hield een speech over het toekomstige
bouwen, de techniek en de robotisering
ook in de zorg. De tweede spreker mevr.
Mirjam Hoen, psycholoog en manager behandeling bij Tangenborgh over de ontwikkelingen in de zorg. Zij was ooit als jonge
vrouw in de Bleerinck begonnen en na een
aantal opleidingen nu teruggekeerd, gegrepen door het werk en de filosofie van de
Bleerinck.

Meer informatie:
- Over het Dementiehuis: dementiehuis@
tangenborgh.nl of 681616, over privébezichtiging en de mogelijkheid van
proef-wonen.
- Alzheimer Telefoon 0800-5088 (gratis)
elke dag van 9.00 – 23.00 uur.
- Dinsdag 8 november a.s. 19.30 uur
Grote Kerk Emmen toneelvoorstelling
door Kees van der Zwaard ‘Alzh…
enzo…’ voor mensen met dementie,
hun naasten en belangstellenden (gratis).

Bargeres

doet! Burendag
Het was een prachtige dag, die 24e september en er was van
alles te doen in Emmen. Zo ook in De Kuil in onze wijk!
Door Marlies Zeeman

In het kader van Burendag was Bargeres
doet! er neergestreken. Oftewel: organisaties die actief zijn in de wijk presenteerden hun diensten via een infomarkt. Er
was ruimte voor ontmoeting, bijvoorbeeld
door te picknicken en te spelen met de
bijzondere attributen die waren klaargezet.
Ondanks de niet zo massale opkomst als
vorig jaar, was het erg gezellig. Met dank
aan de sponsoren!
Zie voor een fotoverslag het album op Facebook Bargeres verrast en kijk voor het
filmpje dat Paul van der Berg met zijn drone heeft gemaakt op YouTube: Nationale
Burendag 2016.

Marleen van der Fels

Barg
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uit het Wijkteam Bargeres
Wijkteam Bargeres is het wijkplatform van bewonersorganisaties, gemeente, corporaties, welzijnsorganisatie, etc.
Door Lia Wilpshaar, gebiedscoördinator Emmen Zuid

Nu we alweer richting het einde van 2016
gaan, neem ik u graag mee in de nieuwe
koers die het wijkteam Bargeres de komende jaren in zal slaan. Lag het accent het
afgelopen jaar vooral op het uitwisselen
van informatie door (bewoners-)organisaties, de nieuwe koers is terug naar de
roots van samenwerken, verbinden en elkaar versterken.
Aanleiding voor deze koerswijziging is de
nieuwe ontwikkeling in de zorg op het gebied van Participatie,Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg.
Zoals u wellicht weet is de uitvoering van
de hiervoor genoemde wetten door het
rijk overgedragen naar de gemeente.
Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat nodig is, hebben ambtenaren
van de gemeente Emmen interviews gehouden met organisaties en bewoners in
elk van de zes gebieden waar Emmen in
is onderverdeeld, waaronder ook de wijk
Bargeres.
De vragen en antwoorden hadden betrekking op het welbevinden van mensen. De
uitkomsten van de interviews zijn vertaald
in een aantal zogenaamde ‘gewenste maatschappelijke effecten’: wat willen we met
elkaar bereiken? De volgende opsomming
is uit de interviews in ‘ons’ gebied Emmen
Zuid naar voren gekomen:
1. In Emmen Zuid hebben mensen regie
over hun leven, waardoor problemen
eerder voorkomen worden.
2. In elk dorp, wijk of buurtschap binnen
Emmen Zuid worden er ontmoetings-

plekken gecreëerd en doorontwikkeld.
3. In Emmen Zuid heeft men regie over
eigen financiën. Oplossen en voorkomen van financiële problemen
4. Mensen kunnen op een goede wijze
vervoerd worden naar een dagbesteding naar eigen keuze, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de wederkerigheid.
5. Mensen kunnen de toegang tot hulp
beter vinden, doordat er structuur en
afstemming tussen de verschillende
teams in de gebieden bestaat.
Deze effecten bereiken we door het zorgaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat nodig is voor de bewoners.
Daarnaast gaat het erom wat bewoners en
organisaties in de wijk zélf op kunnen pakken. De vraag om uw inzet als vrijwilliger
blijft dan ook groot.
Als wijkteam Bargeres willen wij deze
‘gewenste maatschappelijke effecten’ als
vertrekpunt nemen voor de komende tijd.
Niet alleen om met elkaar goed de verbinding te houden en het succes van het
elkaar versterken hoog te houden, maar
ook om proactief in te kunnen spelen op
alle veranderen die komen. Samen kunnen
we kijken wat dan de beste manier is om
dit te doen.
Binnenkort wordt een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners en organisaties.
Deze bijeenkomst is bedoeld om uit te leggen welke stappen worden ondernomen
om deze effecten te realiseren. Zodra de
datum bekend is zal deze via diverse kana-

len worden gecommuniceerd.
Als laatste wil ik u laten weten om vooral
te blijven komen met uw initiatieven om
de wijk Bargeres tot een nog mooiere en
fijnere wijk te maken om in te wonen.Voor
vragen en het maken van een afspraak kunt
u mij bereiken op het telefoonnummer 0652490408

Niemand is gelijk
Net als de vingers aan je handen
Ze zijn verschillend van omvang
En ook de lengte opgemeten
Zijn verschillend dat moet je niet vergeten
Zo is elk persoon weer anders
Qua ziekte of persoonlijkheid
Je kan dus nooit zeggen ik weet precies wat
je voelt
Want je zit ernaast geheid
Meevoelen kun je wel
Het betekent meestal te luisteren
Een schouder een hand
Meer heb je niet nodig
Deze vijf vingers vormen samen je hand
Die vernuftige dingen doet of kan maken
Dus omvang en lengte zijn zeer nuttig
Soms kan de zwakheid van de een
De ander juist versterken
Laat je daarom niet beperken
Roelof van Nuil

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.

andere soort dienstverlening.Na diverse
cursussen te hebben gevolgd op het gebied
van massage, is ze haar eigen praktijk Zo
Zen Emmen gestart. Een praktijk gericht
opdienstverlening, op het gebied van rustgevende, anti-stress massage.
Veel mensen ervaren dat het leven in de
huidige maatschappij, in de loop der jaren
complexer, drukker en minder overzichtelijk is geworden. Juist in zulke roerige tijden, is het belangrijk goed voor jezelf te
zorgen, goed en gezond te eten, genoeg
lichaamsbeweging te nemen en ook geestelijk en lichamelijk eens goed te ontspannen. Dat kan dus d.m.v. een rustgevende-of
anti-stress massage. Een kleine opsomming
van het effect van massage: meer energie,
verbetert de flexibiliteit, stimuleert een
betere doorbloeding, verbetert de stofwis3

seling, versterkt het afweersysteem, verlaagt de bloeddruk en verbetert de slaap.
De kosten voor een massage zijn 1 euro
per minuut, dus bepaal zelf je wat je wilt
besteden aan een massage.
Greet Reilman, Ruinerbrink 226
06 299 029 43
Zie ook facebook Zo Zen Emmen.
Aanbieding

Zo Zen Emmen
Sinds 10 juni 2016 is Greet Reilman gestart
met haar eigen praktijk voor Anti-StressMassage.Na een arbeidsverleden
van
ruim 33 jaar als Sociaal Werker vond het
ze het tijd worden
voor wat anders, een

Inwoners van Bargeres krijgen €5,korting op een herfstmassage met
warme olie, warme handdoeken,
warme sokken en een lekkere kop
thee met iets lekkers.
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in actie (vervolg artikel septembernummer)
“Voordeur gebouw, recht vooruit voordeur Lia, in één moeite door”.
Door Wim Verbaan, foto Cor Vortman.
Speciale gast Hans ten Cate

Met bovenstaande woorden liep Hans ten
Cate de Huiskamer in, handenschuddend.
Hij was te gast en ik was er ook weer als
reporter.
Lia had onder mijn balkon staan roepen dat
Hans ten Cate zou komen en of ik zo goed
zou zijn om ook weer te komen. Nou, dan
moet je van goeie huize komen om nee te
zeggen.
Hans ten Cate, wie is dat ook weer? Emmenaar? Hotel? Oooh…’Samenloop voor
Hoop’! Wie kent hem niet? Voormalig
voorzitter (nu Hans Prakken) en ambassadeur voor ‘Samenloop…’ Ambassadeur wil
zeggen dat hij op een vriendelijke manier
een voet tussen de deur zet om aandacht
te vragen voor een goede zaak. In ons geval heeft Lia hem vriendelijk doch dringend
verzocht om de Huiskamer te bezoeken.
Het was echt de moeite waard, een uur,
maar er was een verhaal dat klonk als een
klok en mensen leven uiteindelijk op van
een goed verhaal.
Het goede verhaal is dat mensen zich kunnen bekommeren om anderen. Sommigen
van de aanwezigen waren lotgenoten, onder wie Hans. Zij hebben weet van wat

kanker een mens aandoet.
Het goede verhaal is ook de organisatie Samenloop van Hoop. Even een opfrissertje,
beste lezer, in het kader hiernaast, want de
tijd gaat snel, onze gedachten ook en we
vergeten snel.
Er werd heel wat afgepraat in onze huiskamer over zijn verhaal en dat was goed. Het
ging natuurlijk over het geld, waar dat dan
blijft, waar het voor gebruikt wordt, ook
de eigen sores van de aanwezigen komen
aan de orde over de stijgende zorgkosten
bij voorbeeld. Het gaat altijd heen en weer:
compassie met mensen die getroffen worden door een ellendig lot en een kijkje in je
eigen leven met je eigen persoonlijke sores.

Dat kan en dat mag en dat is goed. Met
dank aan Hans ten Cate.
In juni 2015 werd de eerste ´Samenloop
voor Hoop´ in Emmen gehouden. Door een
persoonlijke en verdrietige ervaring heeft
Hans zich sterk gemaakt voor deze goede
zaak: geld inzamelen voor de KWF.
In en rond het stadion was dit weergaloze
evenement georganiseerd met allerlei activiteiten, koren, een Huiskamer van de Nacht,
een ereceremonie voor en met eregasten
(mensen met al of niet genezen kanker).
Het evenement bracht €140.000,- op.
De volgende manifestatie wordt gehouden
op 1 en 2 juli 2017 op het Raadhuisplein.

Holtingerhof-nieuws

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

Activiteitenoverzicht

Ook

in Holtingerhof...
Cateringservice
Bent u op zoek naar een cateringservice?
Ook dan bent u bij Holtingerhof aan het
juiste adres!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie via telefoonnummer 0591- 22 84 36

november
Voor alle activiteiten geldt: voor meer informatie, opgeven en verkoop van activiteitenkaarten kunt u terecht bij de receptie
van Holtingerhof.

Donderdag 3 november
Schoenenservice Nederland
Aanvang: 14.00 – 16.00 uur in de hal

Donderdag 10 november
Bingo
Aanvang: 14.30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

Eetkamer Bargeres
Elke woensdag vanaf 17:00 uur voor €3,50
eten in de Brink. Hoofdgerecht, dessert en
een kop koffie/thee. Reserveren kan tot
13:00 uur bij de receptie.

Dinsdag 8 november
H & A mode + modeshow
Aanvang: 10.00 – 12.00 uur in de Brink

Zaterdag 19 november
Borreluurtje
Aanvang:14.30 uur in de Brink
Kosten: €3,00

Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen. Iedere eerste dinsdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur.

Woensdag 9 november
Snackmaaltijd
Aanvang: 17.00 uur in de Brink
Kosten: €3,50

Donderdag 24 november
Muziek groep Silversong
Aanvang: 14.30 – 16.00 uur in de Brink
Kosten: €3,50

Woensdag 9 november
Koor Compascuumer Klanken
Aanvang: 19.00 – 21.00 in de Brink
Kosten € 5,00

Maandag 28 november
Bingo
Aanvang:19.30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

Repair Café Holtingerhof
Repair café Weggooien? Mooi niet!
Elke
woensdagmiddag van 13.00
tot 16.00 uur in de
centrale hal.

Donderdag 3 november
Zangmiddag dhr. Warntjes
Aanvang: 14.30 uur in de Brink
Kosten: €1,50
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4US

maakt zich klaar voor de winter
Door Martin Heerspink en Marcel Ederveen

We maken ons zo langzamerhand op voor
de komende winterperiode, al lijkt de traditionele winterperiode te zijn ingeruild
voor een ander type weer.
Voor 4US, de bewoners van een deel van
de Slenerbrink, weer een mooie aanleiding
om gezamenlijk aan het werk te gaan. Op
1 oktober trokken zo’n 20 bewoners gezamenlijk op om te schoffelen, onkruid te
verwijderen, straatmeubilair schoon te maken, her en der wat scheef liggende bestrating weer recht te leggen (het gaat weer
langer donker worden), enzovoort. Het

Nieuws

van de

leidde weer tot mooie acties en mooie
gesprekken. Wat hebben we toch een fijne buurt met dito bewoners. En dat werd
’s avonds weer gevierd met een heerlijke
barbecue, genuttigd in een tent. Want ja,
het wordt kouder. De winter komt er aan
en wij zijn er klaar voor.

Zonnebloem

Uitslag hoogste Zonnebloem
Helaas hebben we maar twee aanmeldingen gekregen. Dus de uitslag is eenvoudig. De hoogste zonnebloem werd gemeten in de tuin van de familie Buter aan
de Oringerbrink 135. Deze zonnebloem
had een hoogte van 3,62 meter. Als goede
tweede kwam uit de bus de zonnebloem
bij de familie Matena aan de Ronerbrink
14. Hier bedroeg de hoogte 2,60 meter.
De prijsuitreiking zal in overleg met de
winnaars plaats vinden. We nemen contact
met hen op.
Kerstviering
Zoals reeds vermeld vindt de kerstviering plaats op maandag, 19 december in
De Opgang. We willen dan om 15.00 uur

beginnen. Medewerking wordt o.a. verleend door “Dubbel Vier” en onze organist
Pieter Flens. Aansluitend aan de viering is
er weer een broodmaaltijd. Graag vroegtijdig opgeven (in verband met de inkopen)
bij Melanie van Dijk, tel. 763814, e-mail:
vandijkmelanie@hotmail.com of Geb Bril,
tel. 632106, e-mail: riageb@ziggo.nl

de auto en daarbij nog 3 passagiers. De
huurder met een beperking moet wel een
pasje aanvragen. (Kosten éénmalig €10,00)
Zonder dit pasje kan niet gehuurd worden.
Eventueel is een vrijwilliger van De Zonnebloem beschikbaar als chauffeur. Nadere
informatie kunt u krijgen bij Melanie van
Dijk of Geb Bril.

Zonnebloemauto
Sinds 3 oktober is er in Emmen een
Zonnebloemauto gestationeerd. Mensen
met een beperking (bijvoorbeeld rolstoel,
scootmobiel of rollator) kunnen deze auto
huren. De huurprijs bedraagt €40,00 per
dag. De eerste 100 kilometers zijn vrij,
daarboven betaalt met €0,20 per kilometer plus de benzine. Er kan 1 rolstoel in

Meer weten?
Mocht u geïnteresseerd zijn in het
werk van de Zonnebloem, af u willen aanmelden als vrijwilliger, neem dan gerust
contact op met ons.
Dit was het weer voor dit moment.
Het bestuur afd. Bargeres/Noordbarge

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.

Het Yoga Huis Emmen
voor een bewuster leven
In mijn Yoga Studio, Het Yoga Huis Emmen,
kan je helemaal tot rust komen en weer
in contact met jezelf komen. Misschien heb
je het erg druk en/of ervaar je veel stress.
Als je langere tijd stress ervaart heeft dat
een negatief effect op je lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Yoga kan je helpen

om spanning los te laten en ook buiten de
yogales anders met stress om te gaan.
Daarnaast maakt het je lichaam soepel en
sterk. Je zit lekkerder in je vel!
De yogalessen zijn in kleine groepen en de
sfeer is prettig en ongedwongen.
Yoga is niet prestatie gericht. Van kinderen
tot ouderen, iedereen kan meedoen. Er
zijn verschillende lessen, van actief (waar je

met kracht en balans werkt) tot heel rustig
en meditatief.
Naast yoga geef ik Mindfulness Trainingen
(MBSR). Dit is een 8-weekse training waarin je met meditatie en oefeningen leert
in het hier en nu te leven, oude patronen
te doorbreken, meer te genieten, minder
stress te ervaren, beter te slapen: kortom
gelukkiger te zijn. De volgende training
start in januari 2017. Meer informatie vind
je op de site.

Aanbieding

Een proefles is gratis, meld je hiervoor aan
per mail. Ik hoop je binnenkort op de yogamat te zien!
Namaste,
Ingrid Westerveld
Het Yoga Huis Emmen
Brinkenhalte 20
hetyogahuisemmen@outlook.com
0630934725
www.hetyogahuisemmen.nl

Inwoners van Bargeres krijgen als ze
voor het eerst een 10 strippenkaart
van 95 euro aanschaffen
2 yogalessen cadeau!
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Medisch pedicure praktijk
Voeten in balans
Mantingerbrink 146 e
7812 MH Emmen
Marianne Enninga

Medisch pedicure

Het Yoga Huis
Emmen

voeteninbalans@gmail.com
06-52391068

in Wijkcentrum ‘t
Door Activiteiten Commissie Brinkenhoes

In de maand november is er weer volop
gezelligheid in het Brinkenhoes.
Rommelmarkt 12 november
Zoekt u leuke spulletjes of houdt u van
gezellig rond neuzen? Dan bent u van
harte welkom op zaterdag 12 november
van 10.00 - 15.00 uur in het Brinkenhoes. Heeft u interesse voor een eigen
stand vraag ons dan om informatie.
Bingo 17 november
Op donderdag 17 november om 19.30
uur spelen we weer Bingo. Een boekje
kost €8,-. Mooie prijzen te winnen!

www.hetyogahuisemmen.nl

website + hosting =
MansMedia.nl

Brinkenhoes

Dart Toernooi 26 november
‘Let’s play darts!’ op zaterdag 26 november om 14.00 uur in het Brinkenhoes.
Zou je mee willen doen, geef je dan op!
Stuur een whats app bericht naar
0648746977. Inleg is €7,50 (inleg is prijzengeld). Inschrijven kan tot 26 november, 13.30 uur.
Naaicursus elke donderdagmorgen
De naaicursus van Amy Zwiers op de
maandagochtend is verhuisd naar de
donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur.
Voor €2,- per keer incl. een kop koffie of
thee helpt Amy u met verstellen, herstellen of maken van u eigen creatie.

Herhaling

oproep Werkgroep aanpak ingangen
Door Jaap Bakker, voorzitter Wijkvereniging Bargeres

In het oktobernummer heeft u kunnen
lezen dat de Brinkenweg aangepakt gaat
worden. De gemeente geeft aan dat de
klus geklaard zal zijn vóór kerst. Daarbij
is ook de oproep gedaan voor het meedenken om de ingangen van alle Brinken
te verbeteren. Het gaat hier dus om alle

Emmen

Brinkenhalte 20
Ingrid Westerveld
Ingrid Westerveld
06 309 34 725
06 309 34 725
hetyogahuisemmen@outlook.com
hetyogahuisemmen@outlook.com

www.hetyogahuisemmen.nl

Maak nu online een afspraak op www.voeteninbalansemmen.nl

Activiteiten

Het Yoga Huis

Naaimachines zijn aanwezig. Geef je op!
Vooraankondiging Kerstmarkt
Zet alvast in u agenda: op 17 december
kerstmarkt in het Brinkenhoes.
Van 10.00 - 15.00 uur zijn er diverse
kraamjes, versnaperingen, muziek, een
verhalenverteller en veel gezelligheid.
Wilt u ook een plaatsje op onze kerstmarkt? Voor informatie kunt u ons bellen.
Informatie
Voor de activiteiten geldt opgave en info
bij activiteitencommissie Brinkenhoes.
Tel: 0591-855280 of bgg 0591-610201
Mail: ac@brinkenhoes.nl. Of volg ons op
facebook Wijkcentrum Brinkenhoes.

Brinken

ingangen, zowel de noordelijke als de zuidelijke kant. Ik heb hier tal van reacties
op gehad. Maar er kunnen altijd nog meer
mensen meedoen in de werkgroep. Laten
wij met ons allen iets leuks, veilig en aantrekkelijks bedenken!
Dus voelt u er iets voor om zitting te

nemen in de werkgroep om na te denken over de uitstraling van de ingangen
van de brinken, meld u zich dat via email
voorzitter@bargeres.com of loop eens
langs bij het Infopunt in de Holtingerhof
aan de Holtingerbrink 62. De dames noteren dan uw naam en gegevens.

Nieuws

van Infopunt Bargeres			
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Nicole Hendriks, coördinator Infopunt Bargeres

Het Infopunt zoekt medewerkers!
Medewerker Infopunt Bargeres (vrijwilligers-vacature)
Het Infopunt Bargeres is op zoek naar medewerkers voor het Infopunt op vrijwillige basis. Hebt u wat tijd over en draagt u
de wijk Bargeres een warm hart toe? We
zoeken bewoners met de volgende eigenschappen: luisterend oor, inlevingsvermogen, initiatiefrijk, computervaardigheden,
goede communicatieve vaardigheden, representatief.
Als medewerker Infopunt bent u het visitekaartje van de wijk Bargeres, waar de
bewoners centraal staan voor u.
Interesse? Vraag dan de volledige vaca-

turetekst op door te mailen naar Nicole
Hendriks, coördinator Infopunt Bargeres,
nicole@bargeres.com
Tevens zoeken we een Coördinator
Mantelzorg (vrijwilligers-vacature)
Sinds begin dit jaar is het Infopunt Bargeres ook het Contactpunt Mantelzorg Emmen-Zuid. Hier zijn we erg blij mee, en de
mantelzorgers ook! Toch zouden wij het
Contactpunt graag willen professionaliseren, door nog beter aan te sluiten bij onze
doelgroep. Om dit in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar een coördinator
mantelzorg! Interesse? Vraag dan de volledige vacaturetekst op door te mailen naar
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Nicole Hendriks, coördinator Infopunt
Bargeres, nicole@bargeres.com

Infopunt
Bargeres
Centrale hal Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag en vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

