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Van

de redactie
Door Marlies Zeeman

Redactieteam en inzet wijkreporters
Het nieuw gevormde redactieteam heeft
positieve reacties mogen ontvangen over
de nieuwe werkwijze rondom het tot
stand brengen van Wijknieuws.
Elke maand bepaalt het redactieteam de
activiteiten die de wijkreporters met pen
en fototoestel in woord en beeld zullen
vastleggen. Daarbij is de beperking qua in-

Bargeres

doet!
Door Marlies Zeeman

Burendag

zet van tijd en mensen vooral de bepalende factor. We stellen de wijk echter graag
in de gelegenheid onze wijkreporters Wim
en Cor te vragen om langs te komen bij
een activiteit. Mail dan naar redactie@
bargeres.com. De wijkreporters bepalen
vervolgens zelf of het maken van een sfeerplaatje gaat lukken.
Ondernemers in de wijk gezocht
Eenmalig gratis reclame voor ondernemers
die in de wijk wonen en werken, dat is wat

op

24

Klachtenbundeling
De redactie ontvangt af en toe klachten
over diverse vormen van overlast met
de vraag er in Wijknieuws aandacht aan
te besteden. We hebben besloten deze
klachten te verzamelen en daar op termijn
een artikel aan te wijden.

september

Na het grote succes van Bargeres doet!
#3 vorig jaar op het sportveld van VV
Bargeres, organiseert Wijkvereniging
Bargeres dit jaar in en om de Kuil een
gezellig wijkevenement en wel op Burendag, 24 september aanstaande.

- informatiemarkt
Vanwege groot succes vorig jaar
geprolongeerd! Allerlei organisaties en verenigingen laten zien wat
ze doen op deze informatiemarkt
op het plein van CBS het Palet.

Van 11.00-15.00 uur is er:
- een wijkpicknick (vanaf 11.00 uur)
Neem je gevulde picknickmand met een
kleed mee en zoek een plekje rondom de
Kuil!
- sport & spel (vanaf 12.00 uur)
In de Kuil is van alles te doen voor jong
en oud. Een hindernisbaan, sportclinics
(voetbal, basketbal, tennis, tafeltennis, etc.),
bewegen voor ouderen en nog veel meer.

Wijkbingo
Zorg dat je er meteen bij bent om
11.00 uur, want dan trappen we de
dag af met een ludieke Wijkbingo!

Wat is Bargeres doet!?
Bargeres doet! is een initiatief van
Wijkvereniging Bargeres met als
doel de samenhang in de wijk te
versterken. De bijeenkomsten van
Bargeres doet! zijn daarnaast een
platform voor nieuwe initiatieven.
Voorbeelden hiervan zijn 4US, Huiskamer Bargeres, Ruilmarkt Bargeres.

Wijknieuws ondernemers maandelijks
biedt. Vraag naar de voorwaarden via
redactie@bargeres.com

Oproep muzikantjes
Speel je een instrument? Vind je het leuk
om te spelen voor publiek of wil je dat
gewoon eens proberen? Kom dan met je
instrument naar Burendag op 24 september! Je krijgt een plekje bij de Infomarkt.
Tip: neem iets mee waar mensen geld in
kunnen doen, dan verdien je ook nog een
zakcentje!
Vrijwilligers gezocht!
Aanmelden kan via infopunt@bargeres.
com of bel 06-34496708.
- schminken
Vind je het leuk om kindergezichtjes om
te toveren tot de mooiste creaties? Meld
je aan en vertoon op Burendag je kunsten!

- wandelen met ouderen
Burendag is voor jong èn oud! Vind je het
leuk om ouderen in de rolstoel naar de Burendag-locatie in de Kuil te brengen of hen
te begeleiden met het wandelen er naar
toe? Meld je aan!
Gezocht: standhouders
Wil je met jouw organisatie op de Informatiemarkt staan? Meld je z.s.m. en uiterlijk 16 september aan bij het Infopunt via
06-34496708 of infopunt@bargeres.com
Een kraam kost €20,-.
Facebook Evenement
Kijk op ‘Facebook Bargeres doet Burendag‘
voor de laatste details. Ook hoe het gaat in
geval van slecht weer.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
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@bargeres.com), Samantha
den Hertog, Mia Stulen (penningmeester), Marlies
Zeeman.
Redactie Wijknieuws: Natasja van Dijk, Wim
Verbaan, Cor Vortman, Marlies Zeeman (eindredactie).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 9/2016
verschijnt rond 1 oktober. Uw bijdrage
uiterlijk op dinsdag 20 september
sturen naar redactie@bargeres.com.
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en Holtingerhof.

De man achter ‘Het gras van de buren’:
27 augustus Leef in de straat-Festival Ruinerbrink
Door Wim Verbaan
Al eerder heeft u in het wijknieuws (en in
andere media) kunnen lezen over de activiteiten die (mede) ontplooid worden door
Harrie Wegkamp. Teveel om op te noemen.
Harrie is een bijzonder veelzijdige man.
Afkomstig van het veen (Weiteveen), getrouwd en twee inmiddels volwassen
dochters die elders wonen. Zij komen –
als het even kan – altijd naar huis als er
weer eens iets te gebeuren staat. Dat is
ook een teken dat zijn activiteiten doorgaans jonge en ouderen mensen kan boeien en samenbrengen.
Opgegroeid in een gezin met 12 kinderen,
een zwaar gehandicapte jongere broer en
in een schraal soort leven waaraan ‘het
veen’ destijds deed denken. Gebrek aan
alles betekende ook dat je zelf de dingen
moet creëren, uit armoede, een noodzakelijk kwaad. Daarbij kwam dat zijn vader
de instelling had van ‘het beste gaat naar
een ander’. Genoemde kenmerken zijn belangrijk om ´de man achter het gras van de
buren´ te begrijpen.
Als je zijn huiskamer binnenkomt dan weet
je gelijk dat je niet van doen heb met een
chaotisch denker en doener, een man met
bevliegingen, die ook zo weer overwaaien. Er is een orde die weldadig aandoet
met rust én verrassing. Schilderijen van de
hand van zijn vrouw, mijn oog valt op een
paar opmerkelijke houten structuren van
hem zelf als houtkunstenaar. ‘Verkopen?’
‘Nee’. Hij heeft graag dingen om zich
heen die hij zelf gecreëerd heeft. Het
zichtbare leven wordt zo als het ware
steeds rijker. En dat werkt en voelt an-

Initiatief

inwoner
Door Edwin en Vincent

Bargeres

“Mijn naam is Edwin Kokee en ik woon in
de woonvorm Emmen aan de Mantingerbrink in Bargeres. Mijn persoonlijk begeleider Vincent Janssen en ik ergerden ons
ons groen en geel aan het zwerfvuil vlakbij
mijn huis, ter hoogte van een bankje. Wij
vroegen ons af waarom hier geen prullenbak stond om het vuil in te gooien. Hierop
hebben we de gemeente Emmen gebeld
met het verzoek omtrent het plaatsen van
een prullenbak. Deze verzocht ons contact
op te nemen met de voorzitter van de
wijkvereniging Bargeres, Jaap Bakker. Vervolgens hebben wij een mail gestuurd en
binnen een week stond er een prullenbak!
Super geregeld! Het enige verzoek was dat
wij de prullenbak zelf legen. Dit vinden wij
een kleine moeite voor een schonere leefomgeving. De woonvorm waar ik woon,

ders dan vroeger in het veen waar creëren
bittere noodzaak en niet bestendig was. En
het beste hoeft niet meer zo nodig naar
een ander (verkoop), maar wordt wel getoond, geëxposeerd thuis en elders.

wijk geven daar hun tijd en energie voor.
Harrie is één van hen, maar dan wel iemand met bijzonder veel gaven: muziek en
geluid, (hout)kunst, organisator van evenementen.

Uiteindelijk gaat het beste toch naar een
ander. Harrie is arbeidstherapeut bij Veldzicht – Balkbrug, een centrum voor transculturele psychiatrie. Dat is zogezegd zijn
professie. Een mens moet tenslotte leven,
maar ook werken in en met de wereld van
een ander van wie het leven behoorlijk
overhoop ligt. En wat denkt u als lezer van
alle activiteiten die hij ontplooit in en buiten onze woonwijk. Als u daar een helder
beeld van wilt hebben dan is dat digitaal
zo te vinden. Met nadruk verklaart hij dat
het wat hem betreft gaat om ‘samen-delen’.
Bargeres biedt geen natuurlijke eenheid.
Ontstaan vanaf de jaren 60 is de wijk een
samenraapsel van mensen uit geheel Nederland, leven mensen vaak langs elkaar
heen. Sommigen kiezen er bewust voor.
Weer anderen zien geen kans om buiten
zichzelf te treden, al zouden ze dat misschien graag willen. Er zijn mensen die vinden dat je er alles aan moet doen om momenten te creëren waarbij mensen
elkaar echt ontmoeten. Velen in de

Al pratend vroeg ik hem nogmaals naar de
bronnen van waaruit het leven dat hij leeft,
gevoed wordt.Veel is duidelijk uit wat hij al
verteld heeft. Ik vroeg hem of er niet een
zekere onrust bij hem leeft die hem steeds
weer drijft naar iets anders, naar andere
vergezichten. Hij kwam met een verrassende stelling: verwachting is teleurstelling. Als
je vijf jaar lang met huiskamerconcerten
bezig bent geweest dan weten mensen het
wel. Hoe fijn en hoe mooi ook en waard
om er mee door te gaan, de verrassing is
er niet meer, geen uitdaging. Dat drijft hem
aan om weer te putten uit zijn creatieve
mogelijkheden en gaven.
En zo is ook het
straatfestival tot
leven gekomen.

beloond met prullenbak

stichting de Noorderbrug zorgt voor de
afvalverwerking en wil zo ook een steentje
bijdragen aan een schonere buurt.
Wij hopen dan ook dat dit meer mensen
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inspireert om de verantwoordelijkheid te
nemen om een prullenbak in hun buurt te
laten plaatsen op plekken waar overlast is
van zwerfvuil.”

Laten Emmenaren

geld liggen?
Start pilot aan de Rolderbrink en Balingerbrink.

Eind september start in de wijk Bargeres
een pilot waarbij aandacht wordt gevraagd
voor toeslagen en voorzieningen om het
eigen inkomen aan te vullen. Bijvoorbeeld
de minimaregelingen van de gemeente.
Vrijwilligers gaan huis-aan-huis de deuren
bij langs in de straten Rolderbrink en Balingerbrink. Onder de projectnaam ‘Regtop’
werken Wijkvereniging Bargeres, Lefier,
Domesta, gemeente Emmen, Leger des
Heils, Sedna en Humanitas samen.
Veel mensen met een laag inkomen maken
geen gebruik van de mogelijkheden die

worden geboden om hun inkomen aan te
vullen. Men weet bijvoorbeeld niet van het
bestaan van de regeling of denkt er geen
recht op te hebben.Vaak blijkt dat er meer
mogelijk is dan vooraf gedacht. Samen met
een vrijwilliger van Regtop wordt gekeken
of iemand geld laat liggen. Hiervoor wordt
gekeken naar de gezinssamenstelling en
het inkomen. Als blijkt dat iemand geld laat
liggen, dan wordt uitgelegd hoe en waar de
toeslagen en voorzieningen kunnen worden aangevraagd.

brink? Dan ligt er binnenkort een kaart bij
u in de brievenbus met meer informatie.
Wilt u liever niet dat vrijwilligers van Regtop op bezoek komen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met telefoonnummer 0599 - 63 59 99.

Woont u aan de Balingerbrink of Rolder-

Bargeres

maakt (kinder)dromen waar!
Door Martin & Joyce van Samen-Binden

Anissa (OBS de Brink) heeft een droom …
schrijfster worden.
Zij mocht tijdens de feestelijke afsluiting van ‘Bargeres maakt (kinder)dromen
waar!’ dan ook wethouder Wilms interviewen en een verslag schrijven over de dag
(zie kader). Zo’n 40 kinderen uit groep 5/6
konden ook alvast aan hun ‘droom’ snuf-

Uw

woning isoleren?

Kom

Op woensdag 12 oktober bent u van harte
welkom bij de eerste Warmtetour bijeenkomst in het Brinkenhoes om 19.30 uur.
Onder het motto ‘Drent zit er warmpjes
bij’ organiseren de wijkvereniging Bargeres,
de gemeente Emmen en het Drents Energie Loket een informatiebijeenkomst over
het isoleren van uw woning. Het isoleren
van uw woning zorgt voor comfortabeler
wonen, een lagere energierekening en mogelijk een hogere waarde van uw huis. Hier
willen we samen met inwoners van Bargeres werk van maken.
“Isoleren is duur.” “Het rendement duurt
te lang.” “Isoleren geeft veel rommel in
en rondom mijn woning.” “Er zijn te veel
aanbieders op de markt.” “Wat stop ik in

felen, dankzij de vrijwillige inzet van veel
wijkbewoners!
We kijken - samen met ouders en leerkrachten- terug op een prachtig project
met een mooi slot. En volgend schooljaar…hopen we weer met een grote groep
te dromen. En dromen waar te maken!!!

naar de Warmtetour

Bargeres

mijn muur of onder de vloer?”. Tijdens de
Warmtetour bijeenkomst 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? Welke vragen moet u
stellen aan leveranciers? Hoelang zijn mensen in uw woning bezig met het uitvoeren
van maatregelen? Allemaal vragen waar u
op 12 oktober een antwoord op krijgt van
onafhankelijke adviesorganisaties.
Voor deze Warmtetour bieden we geïnteresseerde bewoners een energieadviesgesprek 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 belangstelling, dan kunt u zich daarvoor aan3

Op zaterdag 25 juni was dan eindelijk de
afsluiting van het project Bargeres maakt
kinderdromen waar.
Tijdens het project konden kinderen zeggen wat ze later willen worden. Op deze
zaterdag waren er bij die beroepen snuffelstages geregeld.
Er waren verschillende snuffelstages zo
als bij voorbeeld van de dierenambulance,
schrijfster, wetenschapper en professioneel sporter. Ook was er de stormbaan
van de landmacht en er was een interview
met de wethouder. Als laatste was er een
feestelijke afsluiting. Bij de afsluiting gingen we trommelen en na het trommelen
kreeg iedereen een fruit pizza. De wethouder heeft een boom geplant en de kinderen die mee deden mochten bloembollen
(zaadbommetjes) gooien in de wal bij het
winkelcentrum.
EINDE

melden via educohof@emmen.nl.
Binnenkort ontvangen alle woningeigenaren met een energielabel C tot en met
G een uitnodigingsbrief voor de Warmtetourbijeenkomst.

Holtingerhof-nieuws

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

Holtingerhof

viert 40jarig bestaan met reünie
Op 20 september aanstaande bestaat
woonwijkcentrum Holtingerhof in Emmen,
onderdeel van Treant Zorggroep, op de dag
af veertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er deze dag een reünie. Oud-medewerkers, oud-vrijwilligers en huidig medewerkers en vrijwilligers van Holtingerhof
zijn van harte uitgenodigd voor deze reünie op dinsdag 20 september van 15.00
tot 17.00 uur in recreatiezaal de Brink in
Holtingerhof.
Opgeven voor de reünie kan bij Samantha
den Hertog door te mailen naar s.denhertog@treant.nl of door te bellen naar 059122 84 43. Aanmelden kan tot 1 september.

Feestelijke activiteiten
De reünie vormt het startsein voor de
feestweek van Holtingerhof. Op woensdag
21 september is er voor de bewoners een
heuse Jordaanse bingo en op donderdag
22 september een bonte avond. Vrijdag
de 23e komt niemand minder dan Willeke
Alberti naar Emmen voor een optreden
voor de bewoners van het woonwijkcentrum. Op zaterdag 24 september wordt de
feestweek afgesloten met een barbecue en
drive-in-show voor alle medewerkers en
vrijwilligers.

Nieuws

van de

Maandag 26 september
Bingo
Aanvang:19:30 uur in de Brink
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 opnemen met de receptie via telefoonnummer 0591- 22 84 36

Activiteitenoverzicht

Voor alle activiteiten geldt:
Voor meer informatie, opgeven en verkoop
van activiteitenkaarten kunt u terecht bij
de receptie van Holtingerhof.
Dinsdag 6 september
Boodschappen
Aanvang:13:30 uur in de hal
Kosten: taxikosten + koffie/thee
Donderdag 8 september
Bingo
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Zaterdag 17 september
Borreluurtje
Aanvang:15:00 uur in de Brink
Kosten: €3,00

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.
Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen. 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.

Zonnebloem

We pakken als afdeling Bargeres van
De Zonnebloem de draad weer op.
Bestuur en vrijwilligers hebben besloten
door te gaan met onze activiteiten en
mede langs deze weg zullen we u op de
hoogte houden.
Momenteel vindt er een activiteit
plaats met betrekking tot de vraag

wie de hoogste zonnebloem kweekt.
Om voor de wisselbeker in aanmerking te
komen kunt u vanaf 18 september a.s. contact opnemen om een afspraak te maken
voor het opmeten van de zonnebloem.
Let wel: de zonnebloem(en) moeten in
uw eigen tuin staan. Zonnebloemen in een

volkstuin tellen dus niet mee!
U kunt vanaf genoemde datum contact opnemen met Melanie van Dijk, tel. 763814 of
Geb Bril, tel. 632106.
Het bestuur

Welkom

bij VV Bargeres
Door Peter Santing,Voorzitter VV Bargeres

Laten we ons eens voorstellen in onze
wijk. VV Bargeres bestaat al meer dan 40
jaar en biedt dus al decennia lang voetbalplezier aan jong en oud. Ons streven is om
iedereen plezier te laten beleven binnen
onze vereniging. Dit lukt alleen door iedereen te laten voetballen op zijn eigen niveau.
Plezier en prestaties gaan namelijk hand in
hand bij het beoefenen van deze sport. Kijk
eens op de site, www.vvbargeres.nl, wat wij
als vereniging doen om al onze leden te
verenigen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat er ook buiten het voetbal om

leuke activiteiten worden georganiseerd
voor de leden, ouders en vrijwilligers.
Onze activiteitencommissie, een enthousiaste groep die weet hoe leuk het binnen
een club kan zijn, organiseren deze activiteiten. Ook zijn we als club bezig met de
toekomst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van twee extra kleedkamers. Dit gaat een extra impuls
geven aan de capaciteit op de wedstrijddagen. De kleedkamers worden in eigen
beheer gebouwd en met grotendeels eigen
geld. Iets om best trots op te zijn.
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Daarnaast is ons technisch jeugdplan in
samenwerking met de K.N.V.B. opnieuw
verbeterd zodat we ook voor de toekomst
gewaarborgd zijn van goed opgeleide
jeugdspelers.
Kom na je vakantie eens een kijkje nemen
op ons verbouwde sportpark en laat u inspireren door ons enthousiasme.
Ons adres is: Brinkenhalte 10 Emmen.
U bent van harte welkom!
Bestuur en vrijwilligers VV Bargeres

Uw

wijkverpleegkundigen in Bargeres
De drie wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in onze wijk stellen zich aan u voor.

Sinds vorig jaar is er veel veranderd in de
gezondheidszorg.Voor de wijkverpleging is
de grootste verandering dat nu de zorgverzekeraar verantwoordelijk is geworden voor de financiering van persoonlijke
verzorging en verpleging. Ook hebben de
wijkverpleegkundigen de verantwoordelijkheid gekregen om (zorg)problemen te
signaleren. In Bargeres zijn Ilona Blank, Mariska den Herder en Esther Bos uw wijkverpleegkundigen.

worden. De wijkverpleegkundige is het
aanspreekpunt gedurende de zorgperiode
en kan zo nodig de zorg bijsturen op basis
van een veranderde zorgbehoefte.
Wij wijkverpleegkundigen werken voor
verschillende organisaties, maar we werken allemaal met dezelfde doelen.
Voor verpleging en verzorging thuis vanuit
de zorgverzekeringswet geldt geen eigen
bijdrage en het gaat niet ten koste van uw
eigen risico.

De verantwoordelijkheid om deze (zorg)
problemen te signaleren is onafhankelijk
van de organisatie waar de wijkverpleegkundigen werken. Vanuit deze onafhankelijkheid willen wij ons graag aan u voorstellen.

Wat doen we voor Bargeres?
De wijkverpleegkundigen zijn, naast de
huisarts, de weg om toegang te krijgen tot
professionele zorg. Dat kan ook betekenen
dat u een vraag heeft die niet bij de thuiszorg past, maar
door ons bij de
juiste
instanVlnr: Esther Bos, Ilona Blank en Mariska den Herder
tie neergelegd
wordt. We weten de weg naar
andere organisaties te vinden.
De signalerende
functie houdt in
dat wij op basis
van signalen bij
iemand
langs
kunnen gaan om
te kijken of er

Wat doen we
De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor de inzet van (thuis)zorg bij mensen met voornamelijk fysieke problemen,
maar ook mensen met geheugenproblemen/dementie, waarbij alledaagse activiteiten niet meer goed uitgevoerd kunnen
worden. De wijkverpleegkundige stelt in
deze gevallen samen met de klant de zorgbehoefte vast en welke zorg ingezet kan
worden. De wijkverpleegkundige blijft verantwoordelijk voor het zorgproces, totdat
de zorg beëindigd of overgedragen kan

een zorg-gerelateerd probleem speelt.
Deze signalen kunnen worden gegeven
door uzelf, door familie, buren, de huisarts
of door andere organisaties. We zijn vrij
toegankelijk, dus als u signalen heeft over
uzelf of over een naaste waar u zich zorgen
over maakt, neem vrijblijvend contact met
ons op!
Contactgegevens
Esther Bos: 0657564269 & 0630149505
ebos@tangenborgh.nl
Ilona Blank: 06-23033892 & 06-20614180
emmen@buurtzorgnederland.com
Mariska den Herder: 0610687216 & 0900
88 33
m.denherder@icare.nl

Activiteitenagenda

Mail uw activiteiten door naar: redactie@bargeres.com.
Eurychoros, Internationale Volksdans
Iedere maandagavond van 20.00 tot 22.15
uur in het Brinkenhoes. Start maandagavond 5 september, gratis introductielessen op 12, 19 en 26 september van 19.00
– 19.45 uur. Info:Aukje Oosterkamp, tel.0628821878. Zie ook www.eurychoros.nl
Late Summer Event, 17 september
In en rond het Brinkenhoes van 11.00 17.00 uur wordt een groots evenement
georganiseerd waarin er van alles te doen
is voor jong en oud.
Een greep uit het grote aanbod: alles op
gebied van schoonheid, dames- en kinderkleding, decoraties binnen & buiten, handlezeres, haren invlechten, schilderijen, wax
melts, speelgoed, tupperware, Oriflame,
FM Parfum. Plaatselijke ondernemers en
hobbyisten. Reina de Vries Fotografie - fotoshoots. Kinderenactiviteiten, o.a. begeleid door BSO Tamariki. Springkussen e.a.
spellen. Voor de ouders een barbecue met
saladebar.
Stormvogels, 20 september
Op dinsdagmiddag 20 september komen

DE STORMVOGELS weer voor ons optreden in het Brinkenhoes. We hopen dat het
een gezellige middag wordt met een verloting! Entree voor €3,50 met koffie en cake.
Voor een glaasje drinken koopt u een
muntje.
Activiteiten Commissie Brinkenhoes

Bargeres doet! Burendag 24 september
Van 11.00-15.00 uur in de Kuil een wijkpicknick met sport & spel, op het plein van
CBS Het Palet een infomarkt.
NatuurlijkBewust
“LichtKlank-Meditatie”
Gratis kennismaking
Zaterdag 3 september van 10-11 uur en
14-15 uur. Maandag 5 september van 10-11
uur en 19:30-20:30 uur
Maak vrijblijvend kennis met de bijzonde5

re werking van de zuivere frequenties en
hogere Lichtinformatie van kristalklank. Je
kunt ook gratis en vrijblijvend een afspraak
maken op een tijdstip dat jou beter past.
LichtKlankMeditaties september
Maandagochtend 10:00-11:00 uur 12 september – 26 september
Vrijdagavond 19:30-20:30 uur 16 september – 30 september
Geen vaste groep, je kunt komen wanneer
het jou past. Maximaal zes personen. Wel
even aanmelden!
Kosten: vrije bijdrage
Aanmelding: 06-20852259 of
info@praktijknatuurlijkbewust.nl
Locatie: Borgerbrink 100, Emmen
www.praktijknatuurlijkbewust.nl
Nieuwe expositie De Bleerinck
Tot vrijdag 7 oktober worden sieraden van
mevrouw Boertien uit Emmen en schilderijen van schildersclub de Sprokkel uit
Emmen tentoongesteld in De Bleerinck,
Spehornerbrink 1
Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot
19.30 uur

Adverteren in
Wijknieuws?
Een advertentie
kost €50,(formaat visitekaartje).
Info: redactie@
bargeres.com
of bel 06-23924960.

Medisch pedicure praktijk
Voeten in balans
Mantingerbrink 146 e
7812 MH Emmen
Marianne Enninga

Medisch pedicure

voeteninbalans@gmail.com
06-52391068

website + hosting =
MansMedia.nl

Maak nu online een afspraak op www.voeteninbalansemmen.nl

Drie Dolle Zomerdagen...
Door Joyce Seijbel

‘Ga je mee op vakantie?’
Cactussen die plotseling groeiden op
de skatebaan, tropische bloemen die
zomaar uit de grond getoverd leken te
zijn, kreeftjes en slangen die ineens ronddwaalden en kinderen die druk op zoek
waren naar hun verdwenen koffers: op
15,16 en 17 augustus was het allemaal te
zien en te beleven in De Kuil!
Tijdens deze drie (dolle) zomerdagen
werden er door een groep enthousiaste
vrijwillgers voor kinderen van de groepen 3 t/m 6 van de basisschool diverse
activiteiten georganiseerd rond het thema ‘Ga je mee op vakantie?’ En wat was
het leuk! De deelnemende kids deden

enthousiast mee
aan de spelletjes
en knutselactiviteiten (gesponsord door
de Wijkvereniging en Holtingerhof) én ze
genoten van de (gezonde!) traktaties (gesponsord door MM&Gezond).
Meer voor kids!
Lieve deelnemertjes én kinderen die
deze keer helaas niet mee kinden doen:
we hopen jullie in de herfstvakantie weer
te ontmoeten. Houd de berichtjes op de
Fbpagina van Bargeres verrast! én Wijknieuws goed in de gaten, want binnenkort
vertellen we wat voor leuke activiteiten
er in de herfstvakantie georganiseerd

gaan worden.
Tot ziens!
Samantha (Holtingerhof)
Coby, Danitsja en Nicole (Infopunt)
Pauline (Sedna)
Sanne (Draad en Spijker)
Joyce (Samen-Binden)

Nieuws

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

Infopunt zet zich in voor wijkkids
Inmiddels is de zomervakantie voorbij en
gaat het ‘normale’ leven weer van start.Wij
hopen dat u allemaal een leuke en fijne vakantie heeft gehad.
Het Infopunt was gewoon geopend tijdens
de vakantie en onze medewerkers hebben
niet stil gezeten! In samenwerking met
Wijkvereniging Bargeres, Woonwijkcentrum de Holtingerhof, Sedna, Draad en
Spijker, Samen Binden en niet verbonden
vrijwilligers hebben wij de Drie Dolle Zomerdagen georganiseerd. Op dit moment
van schrijven is het evenement in volle
gang en lijkt het super aan te slaan bij de
deelnemende kids! Hierdoor zijn wij extra enthousiast en gemotiveerd om dit

initiatief verder uit te bouwen tot een terugkerend evenement, wat hopelijk alleen
maar groter zal worden en waardoor we
nog meer kinderen uit de wijk mogen verrassen en vermaken. Het zou fijn zijn als
we hier nog meer vrijwilligers bij kunnen
betrekken. Lijkt u dit wat? Laat het weten
bij het Infopunt!
Behalve de Drie Dolle Zomerdagen zijn de
gewone werkzaamheden van het Infopunt
ook gewoon doorgegaan. Er zijn een paar
intakegesprekken geweest met nieuwe enthousiaste vrijwilligers, geweldig!
Mantelzorgcontactpunt
Sinds begin dit jaar is het Infopunt Bargeres ook Mantelzorgcontactpunt voor Em-

men Zuid. Wat doen wij als Mantelzorgcontactpunt?
• Informatieverstrekking over mantelzorg.
• Bemiddeling en de ‘weg wijzen’.
• Organisatie van lotgenotenbijeenkomsten/activiteiten.
• Organisatie van themabijeenkomsten.
• Meewerken aan de organisatie van de
week van de mantelzorg.
De eerste activiteiten voor de mantelzorgers in de regio zijn dan ook georganiseerd
en de aanmeldingen komen nu binnen.

Centrale hal Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Openingstijden:

Elke maandag en woensdag van
10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

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