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Wijkmunt en wijkfestival
Deze maand weer een boordevolle wijk-
krant met berichtgeving over bijzondere 
wijkbijeenkomsten die aanstaande zijn.  Zo 

gaan dit najaar de ruilmarktjes van Natasja 
van Dijk van start, inclusief de uitgifte van 
de allereerste wijkmunt in Emmen! 
Ook een terugblik op het spraakmakende 
Leef in de straat-Festival in deze editie. Het 
festival dat de Ruinerbrink definitief op de 
kaart heeft gezet! Een zeer geslaagde dag!

Brinkenweg
In deze editie ook nieuws over de aanpak 
van de Brinkenweg (eindelijk!). Lees ook 
de oproep om mee te denken over de 
brinkeningangen. Dit is uw kans om mee 
te denken over hoe deze beter / anders 
kunnen!

Van de redactie
Door Marlies Zeeman

Mijn idee om maandelijks een ruilmarktje 
te houden bij een organisatie in Bargeres 
waarvoor we een speciaal gemaakt muntje 
gaan gebruiken, heeft nu vaste vorm! Dit 
lijkt mij een leuke, haast speelse manier 
voor ons bewoners om met organisaties 

kennis te maken, zij met ons en wij met 
elkaar.
In de laatste editie voor de zomer vertelde 
ik dat ik sponsors had en dat er ruilmarkt-
jes staan gepland.
De eerste is op dinsdagavond 11 okto-
ber in Holtingerhof! Hier wordt de munt 
geïntroduceerd, de ‘natas’ :). Deze eerste 
ruilmarkt is gericht op kleine woongasse-
coires. Hiervan kunnen er 5 pp ingebracht 
worden. TE denken valt aan kaarsen-, wax-
inehouders, vaszen, bloempotten, kleedjes, 
beeldjes, kussentjes, kleine lampjes etc.
Voor elk artikel dat u inlevert, ontvangt 
u 1 munt (natas). Deze kunt op dezelfde 
ruilmarkt gebruiken om iets uit te zoeken, 
maar u kunt de munten ook op de andere 
ruilmarktjes gebruiken die nog gaan komen.

Zo staat er één gepland op vrijdagavond 18 
november in ‘t Brinkenhoes en op woens-
dagmiddag 15 februari in De Bleerinck.
Ook in januari zal er waarschijnlijk een 
ruilmarktje worden georganiseerd.

Mocht u als groep bewoners of organisa-
tie ook een ruilmarktje willen organise-
ren waarbij de natas (munt) als ruilmiddel 
wordt ingezet, dan kan dat! We kunnen al-
tijd eens een gesprekje erover hebben. Hi-
ervoor kunt u mailen naar:
bargeresbericht@gmail.com.
Ook als u vragen 
heeft over de munt, 
kunt u mij mailen.
Graag tot ziens op 
één van de ruilmarktjes!

een eigen munt Voor Bargeres Via ruilmarktjes
Door Natasja van Dijk

Negatief is omgebogen tot 
positief... Na jarenlange over-
last van zand uit de zand-
bak en na heel wat overleg 
en mailverkeer, zijn er in de 
Bruntingtingerbrink verbe-
teringen doorgevoerd waar 
iedereen tevreden over is.
Een goed voorbeeld van sa-
menwerking tussen bewo-
ners, wijkvereniging en ge-
meente.

Bewonersinitiatief BruntingerBrink
Foto’s Irma Moes
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“koop je Buurmans koe en trouw je Buurmans dochter”
- Bespiegelingen bij Het gras van de buren    - Bij het Leef in de straat- Festival Ruinerbrink
Door Wim Verbaan m.m.v. enkele met name geïnterviewden
Foto’s: Cor Vortman

Bargeres, en de Ruinerbrink als onderdeel 
daarvan, bestaat – grof gezegd - uit een 
samengeraapt zooitje uit heel Nederland 
en ver daarbuiten. Die koe en die doch-
ter kunnen we wel vergeten, zo ging dat 
vroeger. Maar op het geschoren gazon van 
de buren kun je soms die leuke dochter 
van de buren zien liggen zonnen. De ande-
re buur heeft een hogedrukspuit enne… 
zo’n apparaat heb ik ook wel eens nodig. 
U voelt het al, er is in wezen niets veran-
derd. Op het afgelopen festival heb ik kun-
nen swingen met die leuke dochter en met 
mijn andere buur heb ik onder de aange-
name druk van enkele biertjes een deal ge-
maakt w.b. zijn hogedrukspuit. Maar kopen 
en trouwen is een ander verhaal.

Maar helaas, de schrijver van dit relaas, 
heeft niets van het hele festival meege-
maakt, geveld door ziekte. Spijt, spijt, spijt, 
mijn oude woonplek tot 2011 of zo: Rui-
nerbrink 149, een hoekhuis aan een onbe-
schrijflijk mooie plek met onbeschrijflijk 
leuke buren met wie we lief en leed kon-
den delen, ook na onze verhuizing nog. Als 
wijkreporter moet ik het doen met enkele 
oor- en ooggetuigen en wat ik verder te-
genkwam bij de media. 

Eerst over de mensen, de werkers, de actie-
velingen, aangestuurd door de werkgroep: 
Sandra Wanders, Judith Gerfen, Rick Nie-
boer, Jaap Bakker, Daniel Bruins en Harrie 
Wegkamp. Harrie vond een interview (vo-
rige Wijknieuws) best, maar zonder groep, 
zonder al die werkers en actievelingen zou 
het niets geworden zijn. Sandra vertelde 
van al die mensen van alle leeftijden die 

op de dag zelf een handje kwamen hel-
pen met opbouwen en regelen. Zij kreeg 
zo’n ‘wauw’-gevoel van de samenwerking, 
de sfeer, een gevoel van trots dat het ging 
lukken. Van twee van de bovengenoemde 
werkgroep weet ik in ieder geval dat ze 
niet in de Ruinerbrink wonen. Dat lijkt mij 
een teken van groei- en wervingskracht, 
uitstraling. Die uitstraling wordt bevestigd 
door Gert Vos die zijn tuin beschikbaar 
stelde voor de bands Hollow Man en De 
Kat. Veel bezoekers en hij denkt dat der-
tig procent van de bezoekers van elders 
kwam.

En dan het aanbod. Op het centrale gras-
veld en in 50 (vijftig!!!) huizen met tuinen 
was een overweldigend aanbod aan activi-
teiten in de ochtend (kinderprogramma), 
middag (kunstmarkt, doe-tent en tuinen), 
avond (muziek en activiteiten in tuinen). 
Jaap Klok bij voorbeeld, zelf musicus, schil-
dert ook. In zijn huis en tuin kon je genieten 
van zijn kunstwerken, gedichten en muziek. 
Vanaf het begin heeft hij meegedaan en er 
is groei, ontwikkeling. ´Delen, verbroede-

ren, samenzijn´, 
aldus Harrie 
Wegkamp. 
‘Proeven op het 
wijnbalkon, de 81-jarige pianiste, de mas-
seuse tegen de stress, een bar, eetgelegen-
heden, een podium voor alle optredens’ al-
dus Gerton Albers in het Dagblad van het 
Noorden van 23 augustus jl. De al eerder 
genoemde Sandra schreef een flitsende im-
pressie, waaruit enkele citaten (zie kader).
Zie voor foto’s en de volledige impressie 
http://3voor12.vpro.nl/lokaal/drenthe en 
klik door naar Leef in de straat-Festival.
  

     

 
 
 

“Het is zeventwintig augustus tweeduizend-
zestien. Ik ben op het Leef in de Straat festival 
- Op het gras van de buren. Letterlijk, want 
je mag hier in de tuinen van de mensen aan 
de Ruinerbrink in Emmen naar allerlei moois 
kijken en luisteren. 
Er is een heuse Band van de Dag, Hollow 
Man. Ze treden op verschillende plekken op. 
Zo staan ze op het hoofdpodium en zie ik ze 
‘s avonds in een tuin. Het is druk in de tuin 
en de jongens hebben er zin in. Sommige lied-
jes doen aan Coldplay denken. Mooie heldere 
stemmen en frisse dansbare muziek. ‘s Mid-
dags luister ik naar Savannah Borst die zich-
zelf begeleidt op gitaar. Dat doet ze mooi, het 
zijn lieve liedjes. 
Het hoofdpodium wordt, met tussenpozen, 

druk bezet. Zo luister ik naar Peter Zwerver 
die zijn gedichten zingt. De mensen zitten 
heerlijk op het gras aandachtig naar hem te 
luisteren. In één van de tuinen speelt Case Ma-
yfield, met mooi gitaarwerk en een doordrin-
gende stem die zijn mooie teksten prachtig 
onderstrepen. 
En dan is het al bijna afgelopen. Maar niet 
voordat de Funky Organizers het dak van de 
tent spelen. Nu danst echt bijna iedereen. Wat 
een aanstekelijke energie, wat een feest ma-
ken die jongens! Het was een prachtige, zon-
nige, creatieve dag die, zoals het hoort, eindigt 
met een flinke onweersbui. Niet dat er ook 
maar één iemand is die zich daar druk om 
maakt, want het was een fantastisch feest.”
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uw woning isoleren? 
kom naar de warmtetour Bargeres
Op woensdag 12 oktober bent u van harte welkom bij de eerste 
Warmtetour bijeenkomst in het Brinkenhoes om 19.30 uur. 

T ijdens de Warmtetour krijg je alle benodigde informatie over het isoleren van  
jouw woning. Energie besparen zorgt voor een lagere energierekening, comfortabeler 

wonen en mogelijk een hogere waarde van je huis.

WARMTETOUR • ‘T BRINKENHOES 
 MANTINGERBRINK 140 • EMMEN • AANVANG 19.30 UUR

12 OKTOBER

Onder het motto ‘Drent zit er 
warmpjes bij’ organiseren de 
wijkvereniging Bargeres, de ge-
meente Emmen en het Drents 
Energie Loket op die datum een 
informatiebijeenkomst over het 
isoleren van uw woning. Het 
isoleren van uw woning zorgt 
voor comfortabeler wonen, een 
lagere energierekening en mo-
gelijk een hogere waarde van 
uw huis. Hier willen we samen 
met inwoners van Bargeres 
werk van maken. 

Tijdens de Warmtetour bijeen-
komst nemen we u mee in het 
isoleren van uw woning. Want 
wat betekent het nu echt als 

uw woning wordt geïsoleerd? Wat zijn de 
mogelijkheden en de kosten? Hoelang zijn 
mensen in uw woning bezig met het uit-
voeren van maatregelen? Allemaal vragen 
waar u op 12 oktober een antwoord op 
krijgt van onafhankelijke adviesorganisaties.
Voor deze Warmtetour bieden we geïnte-
resseerde bewoners een energieadviesge-
sprek aan voor slechts €25,- zodat u goed 
voorbereid bent voor een gesprek  met 
een isolatiebedrijf. Op 12 oktober krijgt u 
hierover meer informatie. Heeft u nu al be-
langstelling, dan kunt u zich daarvoor aan-
melden via educohof@emmen.nl.
Binnenkort ontvangen alle woningeigena-
ren met een energielabel C tot en met 
G een uitnodigingsbrief voor de Warmte-
tourbijeenkomst.

tijdelijke lidl komt eraan!

huiskamer slenerBrink 222 in Bargeres
Door Wim Verbaan

Bargeres telt  naar mijn schatting ongeveer 
3000 huiskamers. Dus wat is er zo bijzon-
ders aan de Slenerbrink 222 die ook ge-
woon een huiskamer heeft. Nederlandser 
kan niet:  een salontafel, een bank, een paar 
fauteuils, een klok die tikt en een koek-
jestrommel die steeds opengaat voor één 
koekje. Zó ongeveer en daar voelen Ne-
derlanders zich doorgaans in thuis.

Stel dat u, lezer, ongeveer zo’n huiskamer 
heeft, maar u zit daar altijd maar alleen. 
Misschien een hond of een kat en een 
goudvis die zeer zwijgzaam is. Nooit een 
mens te zien; ze zijn u vergeten en voor 
een gezelschapsrobot hebt u geen geld.
Kijk, bij voorbeeld in dat geval kunt u de 
stap wagen naar de Slenerbrink 222. 
Daar woont Lia Kaptein en een kapitein is 
ze ook, want ze rijgt alle gesprekken aan 
elkaar.

Als ik binnenkom dan zijn er zeven men-
sen. Zien die er ongelukkig uit? Nou nee, 
zo te zien niet. Maar wel zijn het mensen 

die het leuk vinden om eens een praatje te 
maken met anderen: over het weer, over 
het gesloopte station in Bargeres, renova-
tie voor Lidl, euthanasie, KWF en Hans ten 
Cate. Af en toe ergens met z’n vieren kla-
verjassen of bowlen.
Dure grap toch? Nou nee, iedereen betaalt 
één euro bij binnenkomst en dan is er thee 
of koffie en wat Lia overhoudt gaat in een 
potje om met z’n allen een keertje te gaan 
bowlen.

Ik zit tijdens het schrijven van dit stukje zo 
te filosoferen. Eigenlijk zouden er meerde-
re huiskamers moeten en kunnen bestaan 
in een wijk als Bargeres. Gewoon iemand 
die zegt: kom ik zet mijn deur open voor 

mensen die een praatje willen maken. Even 
flink reclame maken in dit veel gelezen
Wijknieuws. Ik zit te aarzelen, zal ik dat nu 
bij deze ook doen en neerpennen: “Mensen 
komt dat zien, weer een huiskamer erbij.” 
Voor mij zijn er een paar redenen dat dit 
bij mij gewoon niet kan, maar er zijn vast 
wel mensen die dat kunnen, maar nooit op 
dat idee gekomen zijn. Concurrentie voor 
Lia? Welnee, juist een aanstekelijke gedach-
te en vruchtbaar voor elkaar: een uitwis-
seling, wederzijdse bezoekjes en nog meer 
mensen om te klaverjassen. 

U wilt weten wie er waren? Lia, Albert, 
Nelly,  Willy, Cor, oma Max, Pieter (ging net 
weg toen ik kwam). Nog een paar ande-
ren die vaak komen maar er vandaag niet 
konden zijn. En ik was er ook als mede-
oprichter destijds en vandaag als wijkre-
porter. Ik zat naast Cor die als fotograaf 
van de redactie een paar leuke foto’s voor 
dit Wijknieuws heeft gemaakt. In welke 
huiskamer treffen wij elkaar een volgende 
keer?
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actiViteitenoVerzicht 
oktoBer
Voor alle activiteiten geldt: voor meer in-
formatie, opgeven en verkoop van activitei-
tenkaarten kunt u terecht bij de receptie 
van Holtingerhof.

Zaterdag 1 oktober
Dag van de muziek
Aanvang: 15:00 uur tot 17:00 
Kosten: €5.00

Woensdag 5 oktober
Optreden Schoolorkest
Aanvang: 14:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

Maandag 10 oktober
Kleding verkoop van Bekkema Mode
Aanvang: 14.00 tot 16.00 uur in de hal

Dinsdag 11 oktober
Ruilmarktje (Natasja van Dijk)
Aanvang: 19.30 uur in de Brink

Donderdag 13 oktober
Bloemschikken
Aanvang: 10.30 uur in de Brink
Kosten: €10.00

Donderdag 13 oktober
Bingo
Aanvang: 14.30 in de brink
Kosten: €5.00

Zaterdag 22 oktober
Optreden van koor Almarach
Aanvang: 14.30
Kosten: €5.00

Zaterdag 29 oktober
High Tea
Aanvang: 15.00 uur in de Brink
Kosten: €3.00

Maandag 31 oktober
Bingo (thema Halloween)
Aanvang:  14.30
Kosten: €5.00

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 op-
nemen met de receptie via telefoonnum-
mer 0591- 22 84 36

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

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

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

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

Rechts gaat voor
De gemeente heeft onlangs de plannen 
gepresenteerd aan de Wijkvereniging. De 
Brinkenweg blijft een weg met gelijkwaar-
dige kruispunten. Dit betekent dat voor-
rang moet worden verleend aan bestuur-
ders die van rechts komen en dus ook aan 
fietsers. Deze voorrangsregel is typerend 
voor Bargeres en heel veel mensen hech-
ten hier waarde aan. Wel stelt de gemeen-
te een andere indeling van de Brinkenweg 
voor: Tussen de fietsstrook en de rijstrook 
worden twee lijnen geplaatst. Op de bijge-
voegde foto kunt u zien hoe dat er onge-
veer uit komt te zien. “De afstand tussen 

fietsers en voorbijkomende auto’s wordt 
hierdoor vergroot. Het geeft de fietser 
daardoor betere bescherming. Bovendien 
lijkt de weg door de extra strepen smal-
ler waardoor het verkeer langzamer gaat 
rijden,” aldus Rob Ney, adviseur van de ge-
meente.

Uitvoer
Het onderhoudsprogramma wegen wordt 
dit najaar door de gemeente uitgevoerd. 
Niet alleen de Brinkenweg wordt aan-
gepakt. Er vinden werkzaamheden door 
de gehele gemeente plaats. Zo krijgt ook 
een gedeelte van de Nieuw-Amsterdam-

sestraat (Snippen-
veld) nieuw asfalt. 
De werkzaamheden 
worden momenteel 
door de gemeente 
voorbereid. Enkele 
weken voordat de 
schop daadwerkelijk 
in de Brinkenweg 
gaat, plaatst de ge-
meente attentiebor-
den langs de weg om 

de weggebruikers te informeren. Ook gaat 
de gemeente de bewoners informeren hoe 
de brinken bereikbaar zijn tijdens de werk-
zaamheden.

OPROEP werkgroep aanpak 
Brinkingangen
De Wijkvereniging denkt verder: eindelijk 
wordt de Brinkenweg opnieuw geasfal-
teerd, maar wat ons betreft blijft het hier 
niet bij.
De ingangen van de Brinken kunnen ook 
wel een opfrisbeurt / update gebruiken. 
Die zijn gedateerd, verpauperd, bekrast, 
kapot en onderhoudsgevoelig.
Lijkt het u leuk om mee te denken welke 
uitstraling, inrichting, materiaal en kleuren 
de ingangen moeten krijgen, meld u dan 
aan, en neem plaats in de werkgroep. Dit 
kan door een email te schrijven aan: 
voorzitter@bargeres.com dat u wilt deel-
nemen. Geen email? Loop dan langs bij het 
Infopunt in de Holtingerhof aan de Hol-
tingerbrink 62. De dames noteren dan uw 
naam en gegevens.

nieuw asfalt Voor de Brinkeneweg
Elk jaar voert de gemeente Emmen een groot onderhoudsprogramma uit aan wegen. Dit jaar is de noordelijke lus 
van de Brinkenweg aan de beurt. Dit is het gedeelte tussen de Borgerbrink en de Deverbrink. Het is de bedoeling dat 
volgend jaar ook de zuidelijke lus wordt aangepakt.
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Met enige regelmaat komen er bij de po-
litie klachten binnen over het parkeren 
van auto’s in de brinken. Auto’s die slordig 
geparkeerd worden en dan meer ruimte 
gebruiken dan nodig is. Auto’s die zodanig 
geparkeerd worden dat voetgangers of an-
dere voertuigen hier last van hebben. En 
natuurlijk de klachten dat een ander zijn 
auto bij hem/haar voor de woning par-
keert. Zo een paar voorbeelden.

Als wijkagent wil ik daar een keer in het 
algemeen op reageren. Iedereen in Barge-
res weet en kan zien dat de brinken vooral 
in de avond/nacht en weekenden vol staat 
met blik. En ook dat de ruimte beperkt is. 

Allereerst wil ik opmerken dat niemand 
een eigen parkeerplaats heeft tenzij dit 
wordt aangegeven middels een bord met 
daarbij het kenteken van het desbetref-
fende voertuig. Dus als iemand anders zijn 

auto bij u voor de deur zet, kun je daar 
niets tegen doen. In de meeste gevallen 
houden buurtbewoners wel rekening met 
elkaar en levert dat geen problemen op. 
Maar het gebeurt dat de politie benaderd 
wordt om op te treden tegen een auto die 
voor iemand anders woning staat. Daar 
kan de politie niets tegen doen. Parkeer-
plaatsen zijn tenslotte openbaar.

De politie en ook het Handhavingsteam 
van de gemeente Emmen kan wel optreden 
als er bijvoorbeeld caravans – na 1 septem-
ber niet langer dan 5 dagen op 
een plek – staan, of als er grote 
voertuigen geparkeerd worden 
of aanhangwagens. U kunt deze 
regels via het internet vinden in 
de Algemene Politieverordening 
voor de gemeente Emmen.

Meldingen kunnen worden ge-

daan bij de politie via 0900 8844 en bij de 
gemeente Emmen, afdeling Handhaving, te-
lefoonnummer 14 0591. Dit is een landelijk 
6-cijferig telefoonnummer zonder extra 
nul of netnummer ervoor. U kunt dit num-
mer ook bellen via uw mobiel of vanuit een 
andere gemeente dan Emmen.

Maar nog beter dan melden is het om el-
kaar op een fatsoenlijke manier te benade-
ren en om dan in gesprek te gaan. Dat lost 
vaak al veel op. 

Vanaf eind oktober kunt u, voor het derde 
jaar op rij, eens in de maand aanschuiven 
bij Table Natas. Dit kan over ‘t algemeen op 
de 3e of 4e vrijdag van de maand en we be-
ginnen om zes uur tot zo rond half negen.
De maaltijd kost €5,- per persoon en 
hiervoor krijgt u een voor-, hoofd- en na-
gerecht, een wijntje (of biertje of fris) en 

eventueel koffie / thee na. 
Via Facebook kunt u zich opge-
ven. Als u zoekt op ‘Table Natas’ 
komt u wel bij de pagina uit waar 
de data in evenementen op ver-
meld staan. 

Kom eens een keer aanschuiven!

parkeren in Bargeres
Door Aart IJzerman, wijkagent

actiViteitenagenda 
Aanmelden via redactie@bargeres.com.

taBle natas: eten Bij een wijkBewoner
Door Natasja van Dijk

De afdeling Bargeres/Noordbarge van de 
Zonnebloem heeft de volgende activitei-
ten voor u in petto:

Op 31 oktober 2016 vindt de jaar-
lijkse toneelavond plaats in de Noor-

derbak te Roswinkel. Er wordt een blijspel 
opgevoerd in twee bedrijven. Het belooft 
weer een gezellige avond te worden. Bij 
voldoende deelname (maximaal 25 perso-
nen)  zullen  we weer een bus proberen te 
laten rijden. De kosten bedragen €5,00 per 

persoon. Opgave graag uiterlijk 15 oktober 
2016 bij Melanie van Dijk, tel. Nr. 763814 
of Geb Bril, tel.nr. 632106.

Op 4 november a.s. is er een gezellige 
middag bij Bentlage in Emmer-Com-

pascuum. De kosten hiervoor bedragen 
€12,50 per persoon.  Er kunnen maximaal 
15 personen mee. We gaan met eigen ver-
voer. Ook hiervoor kunt u zich opgeven, 
tot uiterlijk 28 september 2016, bij Melanie 
van Dijk of Geb Bril.

Ook maken we u alvast attent op 
onze kerstviering, gevolgd door 

een broodmaaltijd, in De Opgang. Dit zal 
plaatsvinden op maandagmiddag 19 de-
cember 2016. Nadere informatie volgt te 
zijner tijd.

Tot zover het nieuws voor deze keer. We 
hopen dat er wat van uw gading bij zal zijn.
Met vriendelijke groet,
Bestuur afd. Bargeres 

nieuws Van de zonneBloem



Vanuit het Infopunt krijgen we gelukkig 
steeds meer aanloop van wijkbewoners. 
Tevens weten ook steeds meer mantel-
zorgers uit Emmen-Zuid ons te vinden 
als Mantelzorg-contactpunt. Om u nog 
beter van dienst te kunnen zijn hebben 
wij daarom besloten één dag extra in de 
week open te gaan. Vanaf heden is het Info-
punt Bargeres ook geopend op vrijdag van 
10:00 tot 14:00 uur.
Tijdens het Leef in de straat Festival was 
het Infopunt Bargeres aanwezig met een 
stand. Fijn dat veel bewoners ons wisten te 
vinden om het programma van deze dag op 
te halen. Tevens hebben wij veel bewoners 
naar de “tuin” weten te sturen die ze in 
eerste instantie niet konden vinden. Mooi 
dat we op deze manier konden helpen!
Wij vonden het overigens geweldig om te 
zien dat er zoveel “talenten” rondlopen in 

onze wijk. Wat een creatieve bewoners 
allemaal zeg! Wij hopen op een vervolg 
en dat we daarbij dan ook weer aanwezig 
zullen zijn.
Graag tot ziens bij het Infopunt, nu 3 dagen 
voor u open!
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nieuws Van infopunt Bargeres   
Infopunt Bargeres, dé plek in de wijk voor al uw vragen!
Door Nicole Hendriks, coördinator Infopunt Bargeres

Adverteren in Wijknieuws? 
Een advertentie kost €50,- 

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

of bel 06-23924960.

website + hosting = 
MansMedia.nl 

Medisch pedicure praktijk
Voeten in balans

Mantingerbrink 146 e
7812 MH Emmen

voeteninbalans@gmail.com
06-52391068

Maak nu online een afspraak op www.voeteninbalansemmen.nl

Marianne Enninga
M e d i s c h  p e d i c u r e

 ‘t Brinkenhoes is het wijkcentrum in 
het hart van onze wijk Bargeres. Hier 
vinden diverse activiteiten plaats 
voor jong en oud.
 
Terugblik september: 
optreden van de Stormvogels
Op 20 september heeft piratenkoor de 
Stormvogels opgetreden in het Brinken-

hoes. Het was een groot succes en onder 
het genot van een kopje koffie / thee en 
een plakje cake was er veel gezelligheid 
en vrolijk gezang.
 
Heal your world! 
Altijd al willen weten wat healings zijn?
Durf je meer uit jezelf te halen?
Of jezelf beter te begrijpen?
Is er meer tussen hemel en aarde?   
Kom dan op 20 oktober naar  ‘Heal your 
world’ van 19.00 - 23.00 uur.
Velen noemen het zweverig, wij noemen 
het zintuigen gebruiken en benutten.
 
Forel vissen
Zaterdag 22 oktober van 10:00 - 14:00 
uur. Kosten: €12,-
Om 8.45 uur verzamelen bij Brinkenhoes, 
indelen van de auto’s. 9.00 uur vertrek 
vanaf Brinkenhoes. 9.30 uur aankomst 
Berlage Valthermond.                                      
Heeft u geen werphengel, dan kunt u die 

ter plaatse huren €3,50. U kunt het aas 
zelf meenemen, maar kan ook gekocht 
worden bij de forelvijver. Kunstaas is niet 
toegestaan. Wel: witte maden, meelwor-
men, regenwormen of powerbait.
Opgave tot woensdag 19 oktober bij Ac-
tiviteiten Commissie Brinkenhoes.
Betalen bij opgave is gewenst. Vol = vol.
Bent u in het bezit van een auto, of heeft 
u geen vervoer geef dat a.u.b even door.
Er is een kantine aanwezig, eigen eten en 
drinken is toegestaan.
Tip: een koelbox mee voor de gevangen 
forel die mag u mee naar huis.

In Bargeres
Verzorging, verpleging, 

begeleiding, 
specialistische handeling 

en alarmering.
24 uur per dag

 T (0591) 68 74 10 • TANGENBORGH.NL

De medewerkers van het Infopunt met de 
klok mee: Coby Broersen, Elza Omvlee, Nicole 
Hendriks, Danitsja Slomp 

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

Infopunt
Bargeres

actiViteiten in wijkcentrum ‘t Brinkenhoes
Door Activiteiten Commissie Brinkenhoes


