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Nieuw jaar!
Vanaf deze plek een gezond en voorspoedig nieuwjaar toegewenst!
Als Wijkvereniging zien we uit naar wat het
nieuwe jaar ons zal brengen. Na het jaar
‘Bargeres verrast met succes’ zijn we nog

INLOOP WINKELCENTRUM
Op 16 december kon de wijk de plannen
van de herontwikkeling van het openbare
gebied rondom het Winkelcentrum Balingerbrink bekijken. Blijkbaar heeft de wijk
er vertrouwen dat dit goed komt, nu de
aanpak van de Alerderbrink naar veler
tevredenheid gerealiseerd is. Een kleine 20
bewoners bezocht de inloop.
Is deze inloop u ontgaan? Bekijk dan op de
website van Wijkvereniging Bargeres de
tekening en de beschrijving van het proces.

op zoek naar een nieuw motto.We denken
aan een thema die we ook als kapstok kunnen gebruiken voor de volgende Bargeres
doet! In ieder geval kunnen we zeggen:
‘Bargeres verrast met Bargeres doet!’
Want van alle kanten horen we: “Wat
bruist het toch in Bargeres! Wat is er veel
gaande!” Dat kunnen we alleen maar beaKijk op:
www.bargeres.com/category/actueel-nieuws
Overigens: met een kleine slag om de arm
gaat de gemeente ervan uit dat de komst
van de Lidl doorgaat!

BARGERES ONDERNEEMT

NU ECHT GESTART
De groep ‘Bargeres Onderneemt’ is na drie brainstormbijeenkomsten
gestart met een concreet programma.

In de genoemde bijeenkomsten bleek de
behoefte aanwezig te zijn onder ondernemers en ondernemende inwoners van
Bargeres om elkaar beter te leren kennen en elkaar beter te kunnen vinden. Dat
beter vindbaar zijn geldt ook voor de (potentiele) klanten.
Dat heeft geleid tot drie concrete acties:
1. Bargeres Onderneemt heeft een eigen
Facebook pagina gekregen om informatie uit te wisselen.
2. Er wordt gewerkt aan een eigen website die als rotonde gaat dienen tussen
ondernemers onder elkaar en tussen
ondernemers en de klanten. De uitwer-

men: ja, dat is zo en het is gaaf om te zien
wat er gebeurt! Toch kan het altijd beter,
bewonersbetrokkenheid mag zich nog veel
meer als een olievlek over de wijk verspreiden! Geen ‘doen om het doen’, maar
om oog voor elkaar te hebben en elkaar
als wijkbewoners tot steun te zijn.
Marlies Zeeman

king daarvan is in voorbereiding. Op de
site zullen ondernemers kort zichzelf
presenteren en er zal een link-mogelijkheid worden geboden naar de website
van de ondermeners. Andere media
zullen het bezoek aan de website gaan
stimuleren.
3. Iedere derde dinsdagavond van de maand
is er in het Brinkenhoes een bijeenkomst
voor ondernemers door ondernemers.
Bij het lezen van dit artikel kunnen we
terugkijken op twee avonden in november
en december. Hiernaast vindt u een overzicht voor 2015.

Datum
20 januari
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
16 juni
15 sept.
20 okt.
17 nov.
15 dece.

Thema
Trends en een nieuwjaarsstart
Nog niet bekend
Social Media,
een algemene verkenning
Nog niet bekend
Social Media, verdieping
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Social media, verdieping
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Voor deelname, meld je aan via:
bargeresonderneemt@bargeres.com
Aag van der Zanden
Lynn Coleman
Peter Leenhouts
Marcel Ederveen

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopunt@bargeres.com
Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter, voorzitter@bargeres.
com), Mia Stulen (penningmeester), Marlies Zeeman (red. Wijknieuws, redactie@bargeres.com).
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 2/2015
verschijnt rond 1 februari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
donderdag 20 januari bij ons binnen
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

TERUGBLIK

OP SUCCES ‘BARGERES VERRAST MET KUNST’
Na twee jaar volop gewerkt te hebben aan het project Bargeres Verrast met Kunst is de werkgroep in rustiger vaarwater gekomen. Tijd voor andere bezigheden. Hoewel? Verlichting op het
kunstwerk en een vervolg van activiteiten rondom Bargeres Ontmoet is een gehoorde wens van
diverse bewoners. De toekomst zal het leren. Nu geven we graag een korte terugblik!

Kunstenaar Willem Kind haalt
de meeste stemmen van de wijkbewoners met zijn ontwerp ‘Ontmoeting op het Water’.
Nu is het zaak het financieel rond te
krijgen. Teleurstellend is de afwijzing van landelijke fondsen maar de
werkgroep houdt de moed erin door
verrassende bijdragen van regionale
fondsen. Bovendien zijn de reacties van sponsoren dicht uit de buurt boven
verwachting. En dat ook bewoners hebben bijgedragen, hadden we niet durven
dromen! Fotoverbeelding Rob Buschman
Start januari 2013 en eind mei het stemmen
op kunst!
Een werkgroep bestaande uit enthousiaste bewoners
start met de uitdaging om tot een invulling te komen
voor ’t hart van onze wijk! Brainstormen, zoeken naar
regionale kunstenaars en uiteindelijk komen tot een
selectie van 3. Zoeken naar startbudget, het organiseren van stemmen op kunst, projectplan schrijven
en een begroting maken. Regelmatig overleg en niet
alleen als werkgroep. We konden advies op verschillende terreinen goed gebruiken.

Dieptemeting 28 september 2013
Het Oranjekanaal stond deze dag in volle belangstelling. Kabaal aan het Kanaal
van Noord- tot Zuidbarge. Met diverse activiteiten langs het kanaal werd stil
gestaan bij het feit dat het kanaal uitgebaggerd is.Voor het kunstwerk moesten
we de diepte van de beoogde locatie weten. De leerlingen van de basisschool
zijn via een wedstrijd uitgedaagd om de diepte te raden en een mooie tekening te maken. Met stralend mooi weer op deze zaterdag kon de diepte door
Willem Kind zelf opgemeten worden!
17 mei 2014: Bargeres Ontmoet
trapt af
Via een prachtig bewonersinitiatief weten
partijen elkaar te vinden! Bewoners, de
werkgroep en de wijk- en winkeliersvereniging werken samen en komen tot een
programma met veel activiteiten zoals:
expositie kunst van wijkbewoners bij verschillende ondernemers, regelmatig muzikale optredens, theater en een braderie.
Dit alles in
aanloop naar
Plaatsing van
het
kunstwerk!

Februari 2014: Willem Kind tekent contract en
gaat aan de slag
Het is een wonder hoe met stroken roestvrij staal
aan elkaar gelast een menselijke vorm kan ontstaan.
Tijdens het bezoeken van zijn atelier bij Holvrieka
werden we meegenomen in het ontstaan van ‘Ontmoeting op het Water’. Indrukwekkend!

Augustus 2014: het beschilderen van wensvlaggen
Alle leerlingen van de basisscholen uit de wijk en
Noordbarge hebben een eigen vlag beschilderd. Een
les rondom kunst ging daaraan vooraf.Van alle vlaggen
zijn zoals iedereen heeft kunnen zien prachtige slingers gemaakt. Foto´s Door van der Keur

Plaatsing ‘Ontmoeting op het Water’ 27 september 2014
Heb je het spektakel op deze prachtige
zonnige dag niet gezien of wil je nog
een keer nagenieten en een deel van
het Bargereslied horen? Ga dan naar
www.bargeres.com waar je niet alleen de
korte film over de plaatsing van het kunstwerk kunt zien maar ook diverse
foto’s. De film is gemaakt door wijkbewoner Otto Hadders.
Met dank aan alle betrokkenen die het project Bargeres Verrast met Kunst tot
een succes hebben gemaakt! Jacqueline Heringa (voorzitter)
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DE BESTUURSTAFEL
Een overzicht van activiteiten en ontwikkelingen waar we als bestuur van
Wijkvereniging Bargeres in 2014 mee bezig zijn geweest.

Wijkvereniging Bargeres is een bewonersorganisatie die bestaat uit een klein, maar
gedreven vrijwilligersbestuur.We proberen
onze invloed aan te wenden als het gaat
om actuele onderwerpen in de wijk. Deze
zaken hopen wij te verbeteren, te verminderen, op te lossen of op de agenda van
overlegpartners te krijgen. Via budget dat
we van de gemeente ontvangen, zijn we in
staat zelf onze speerpunten te kiezen en
hier geld in te investeren.
Vrijwilligerscoördinator
De Naoberschapsbank en Buren voor
Buren werden per 1-1-2014 opgeheven.
Daarmee sloten we 2013 af met een
forse uitdaging: zouden we als Wijkvereniging een weg kunnen vinden om het
ontstane gat te dichten? We voelden ons
verantwoordelijk voor continuering van
een vrijwilligersvacaturebank en startten
een onderzoekstraject of de inzet van een
beroepskracht betaald vanuit ons EOPbudget haalbaar zou zijn.
We dachten vervolgens na hoe we het
gedachtegoed van de Naoberschapsbank
en Buren voor Buren zouden kunnen
vervlechten in een nieuwe opzet en trokken Peter Leenhouts aan als kwartiermaker. Peter is ZZP-er èn bewoner van de
wijk. Hij heeft onderzoek gedaan en vele
gesprekken met bewoners gehouden en
vandaaruit voorstellen gedaan voor een
andere opzet. Tevens heeft hij het bestuur
geadviseerd t.a.v. een nieuwe bestuursstructuur en toekomstvisie.
Afgelopen najaar heeft Peter zijn taak afgerond. Besloten is dat we op zoek gaan
naar een vrijwilligerscoördinator, die als
betaalde kracht voor een dag in de week
aan het werk zal gaan. Deze coördinator
zal de spil zijn tussen de vrijwilligers die
actief zijn in de wijk, in het Brinkenhoes en
de medewerkers van het Brinkenhoes en

het Infopunt.
Inmiddels staat een eerste gesprek met
een kandidaat op de planning.
Bargeres doet!
Het was m.n. vanuit ons bestuur de wens
om, nadat het wijkprogramma van Emmen
Revisited was afgelopen, op een andere
manier de leefbaarheid in de wijk aan te
pakken. We wilden graag dat acties en intiatieven vanuit bewoners zouden ontstaan.
Samen met het ER-wijkteam is toen het
concept van Bargeres doet! bedacht.
Bargeres doet! is begonnen als een bijeenkomst in maart, waarbij rondom 4 thema’s
is opgehaald wat de wensen van bewoners zijn (jeugd, groen&grijs, sociaal en wijkeconomie). Vaste lezers van Wijknieuws
weten inmiddels dat er veel is opgehaald
en in gang gezet!
De tweede bijeenkomst van Bargeres
doet! stond in het teken van de presentatie van al deze initiatieven.
We gaan in 2015 natuurlijk gewoon door
met Bargeres doet!, dus u zult hier nog
regelmatig over lezen in het nieuwe jaar.
Bestuursperikelen
Het afgelopen jaar bestond voor ons
bestuur in het teken van enkele veranderingen. Begin 2014 maakte voorzitter Marlies Zeeman bekend de voorzittershamer
over te dragen aan Jaap Bakker en verder
te gaan als gewoon bestuurslid. Per 1 augustus is Jaap nu voorzitter, een taak die hij
met veel plezier vervult.
Een aantal bestuursleden zijn helaas
gestopt met hun bestuurstaak, omdat deze
niet meer te combineren was met hun
baan. We hebben daarom afscheid genomen van Jan Munneke, Mariska Huizing en
Elly Platel. Het bestuur bestaat nu uit Jaap
Bakker, Mia Stulen en Marlies Zeeman.
Omdat ons bestuur nu veel te klein is, zal

Kijk ook eens op
www.bargeres.com
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2015 in het teken staan van het aantrekken van bestuursleden, waarbij we actief
op zoek gaan naar mensen die passen bij
het profiel dat we opstellen.
Bordje vol
Het afgelopen najaar hebben we gewerkt
aan het duidelijker in kaart brengen van al
onze aandachtsgebieden. De onderwerpen
waar we ons mee bezighouden waren in
2014: Infopunt, ontwikkelingen Brinkenhoes naar Wijkcentrum, Bargeres doet!,
Kunstwerkgroep, ommetjes, communicatie
(Wijknieuws, website), speelvoorzieningen, uitvoeringsoverleg, klankbordgroep
winkelcentrum, financiën, onderzoek kwartiermaker, structuur Wijkvereniging. Veel
onderwerpen dus, waarbij de deelname
aan vele overlegmomenten nog niet eens
benoemd zijn...
In 2015 willen we afbakenen op welke aandachtsgebieden we wel en niet actief gaan
inzetten, om te voorkomen dat zaken ons
boven het hoofd groeien.
Marlies Zeeman

EMMEN, CULTURELE DRENTSE

GEMEENTE 2015-2016
De gemeente Emmen is per 1 januari 2015 door de Provincie Drenthe benoemd als culturele gemeente van Drenthe.

In de aanloop naar de opening van
het theater kan Emmen als culturele
Drentse gemeente in 2015 en deels
in 2016 laten zien dat Emmen ook
op cultureel gebied een bloeiende
gemeente is. De podia voor deze
activiteiten voor Emmen liggen in al
onze dorpen, wijken en kernen!
Van Goede Grond
Kom je uit de gemeente Emmen, dan kom
je van goede grond, daar zijn de inwoners
het over eens. In de gemeente Emmen is
het fijn wonen, prettig werken en er is veel
groen om te recreëren. Met het thema ‘Van
Goede Grond’ laat Emmen als culturele
Drentse gemeente zien hoe cultuur een
inspiratiebron kan zijn om prachtige dingen tot stand te brengen. We doen dit door
samen te werken met diverse partijen op
het gebied van kunst en Cultuur die een
uitgebreid activiteitenprogramma kunnen
bieden. ‘Van Goede Grond’ is de kapstok
voor de programmering van ‘Emmen, Culturele Drentse Gemeente 2015/16’. De di-

HOLTINGERHOF-NIEUWS
Nieuws uit woonwijkcentrum
Holtingerhof
Wij krijgen een nieuwe naam
Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM)
heet vanaf 1 januari 2015: Treant Zorggroep. De naam is afgeleid van een gebied
dat in vroegere tijden liep van de Stellingwerven via Drenthe en de stad Groningen
tot voorbij Stadskanaal. Dat gebied komt
grotendeels overeen met het gebied waar
ZLM zorg verleent. De namen van de drie
ziekenhuislocaties en de twintig locaties
voor ouderen- en verpleegzorg worden
verbonden aan Treant Zorggroep.
Holtingerhof blijft voor u gewoon woonwijkcentrum Holtingerhof, waar u altijd
van harte welkom bent!
Oma`s Brinkje
In deze winkel verkopen vrijwilligers allerlei handzame artikelen… van accessoires
voor in huis tot keukenartikelen en van
kleine elektrische apparaten tot servies.
Zelfs tweedehands rollators en kleine
meubelen zijn er te koop.
Oma’s Brinkje is elke eerste en derde
woensdag van de maand van 13.00 tot
16.00 uur geopend. De winkel is te vinden
in Holtingerhof aan de Holtingerbrink 62
in Emmen en is vanaf de buitenkant bereikbaar.
De opbrengst van de verkoop van de
tweedehands spullen is bedoeld voor wel-

verse activiteiten die onder deze noemers
worden georganiseerd, vinden plaats in alle
dorpen, wijken en kernen in de gemeente
Emmen.
Aantrekkingskracht kunst en cultuur
Wethouder Bouke Durk Wilms: “Als we
denken aan cultuur, denken we meestal aan theaters, musea, beeldende kunst
of klassieke muziek. Maar cultuur is veel
meer. Daarom wil de gemeente Emmen
laten zien hoe breed en divers cultuur
kan zijn. Cultuur als beleving, cultuurhistorie, cultuur als iets wat we overal om ons

heen zien. Met Emmen, Culturele Drentse
Gemeente willen wij de culturele infrastructuur in onze gemeente verstevigen.
Hiermee willen we bereiken dat mensen
en organisaties zich met elkaar verbinden
en de aantrekkingskracht op gebied van
kunst en cultuur vergroten, voor nu en in
de toekomst. We willen bereiken dat onze
inwoners trots zijn op en blij zijn met het
culturele aanbod in hun dorp of wijk.
Meer informatie of meedoen?
Bent u trots op gemeente Emmen en actief
op het gebied van kunst en cultuur? Loopt
u rond met een spannend idee, een boeiend plan of een bijzondere activiteit? Dit
is uw kans! Met ‘Van Goede Grond’ willen we initiatiefnemers op het gebied van
kunst en cultuur inspireren en uitdagen.
Op
www.emmen.nl/culturelegemeente
treft u meer info en downloads aan, zoals:
- projectplan ‘Emmen, culturele Drentse
gemeente 2015/16’
- subsidiemogelijkheden:
Beleidsregel incidentele subsidie Emmen
Culturele Gemeente 2015/16.
Voor diverse activiteiten op het gebied
van kunst en cultuur kunt u ook andere
subsidies aanvragen.
- informatie over fondswerving.

zijnsactiviteiten die vanuit Holtingerhof worden georganiseerd.
Activiteitenkalender
Regelmatig worden er verschillende activiteiten georganiseerd in
Holtingerhof. Als wijkbewoner bent
u van harte welkom om eens een
kijkje te nemen. De agenda kunt
u vinden bij het Infopunt in het
Brinkenhoes en bij de receptie van
Holtingerhof.
Op maandag 12 januari is er een
kledingverkoop van de firma Kort uit Groningen. Verkoop van kleding voor hem en
haar. Tussen 14:00 en 16:00 uur kunt u
rondsnuffelen naar leuke kleding. De koffie
staat voor u klaar.
Donderdag 15 januari wordt er een bingo
georganiseerd met diverse prijzen. Start
om 14:30 uur, de kosten voor de bingo zijn
vijf euro.
Elke
woensdagavond van 17:00 uur
de eetkamer. Ontspannen en gezellig
dineren met een 2
gangen menu. Voor
een hoofdgerecht,
dessert en koffie
betaald u €3,50.
Van tevoren reser-

veren bij de receptie van Holtingerhof:
0591- 228436 of
Holtingerhof.receptie@levestecare.nl
Reserveren kan tot 13.00 uur.
Maandagavond 26 januari,om 19:30 uur is
er een heuse gezellige buurtbingo met diverse leuke prijzen.Voor vijf euro kunt u al
meespelen met de Bingo.
Vrijdag 30 januari wordt er een filmmiddag
georganiseerd voor bewoners en wijkbewoners
van Holtingerhof. De film zal gaan
wo
starten
om 14:30 uur, tijdens de film is er
st
voor
vo u koffie en thee. De kosten zijn €3,Informatie
In
Meer
Me info over Holtingerhof kunt u verkrijgen
bij de receptie van Holtingerhof:
kr
0591228436 of
05
Holtingerhof.receptie@levestecare.nl
Ho
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NIEUWS VAN
DE ZONNEBLOEM
Maandag 15 december hebben we
in De Opgang gezamenlijk met de
Cantorij “Laudate” Kerstfeest gevierd met
aansluitend een gezellige Kerstbroodmaaltijd. Het was een zeer geslaagde middag.
De Zonnebloemvakanties voor ‘t
volgend jaar zijn weer vastgesteld en

KAPELLE VOCALE

ZOEKT

ZANGERS

Kapella Vocale vraagt projectzangers
voor The Crucifixion
In drie repetities zal The Crucifixion van J.
Stainer worden ingestudeerd. De oefendagen zijn de zaterdagen 7, 14 en 28 maart.
The Crucifixion is een werk van Sir John
Stainer en gecomponeerd in 1887. Dit
werk is een meditatie op het lijden van
Jezus. De uitvoering zal zijn op zondag 29
maart 2015 in de Grote Kerk in Emmen.
Solisten zijn Aat Mateboer en Jan Kruisselbrink. Het geheel staat o.l.v. Roelof
Bosma.
Mocht u belangstelling hebben deel te
nemen aan dit project, dan bent u van
harte welkom en kunt u zich aanmelden
op de website www.kapellavocale.nl.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de
voorzitter Julia Rosenbaum 0591-548499

wel als volgt: de regiovakantie (één op één)
gaat dit jaar Mechelen in Zuid-Limburg van
30 mrt. t/m 4 april. Kosten zijn €550,- p.p.
De Krasvakantie is gepland van 6 t/m 10
juli naar Dieblich aan de Moezel. Deze is
speciaal bedoeld voor personen die goed
mobiel zijn. De kosten hiervan bedragen
€429,-.
Opgave bij Grietje Stap, tel: 642486 of
Coba Horstman, tel:851719.

HUISKAMER BARGERES
IN DE SMAAK!

VALT

Huiskamer Bargeres is een plek voor de
bewoners van de wijk Bargeres. Hier
iedereen een kopje koffie / thee drinken
met een plakje cake of een koekje gebakken door één van de vrijwilligers.
U kunt een gesprek aangaan, een spelletje
spelen. Men kan meedoen met musiceren,
zingen. Mogelijkheden zat!
U kunt een lunch gebruiken die door
de vrijwilligers van Huiskamer Bargeres
wordt klaargemaakt. De kosten voor deze
lunch is slechts €1,50.
De huiskamer is gevestigd in het Brinkenhuus op de 1ste etage. Openingstijd is van
11:00 tot 14:00.Voorlopig zijn wij alleen op
dinsdag open.
Dinsdag 20 januari Laptophulp
Tijdens de huiskamer op 20 januari komt
er iemand langs die u kan helpen met uw
laptop, tablet of smartphone. Dus kom dan

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.

DE LEUKSTE HONDENSCHOOL EN
UITLAATSERVICE VAN EMMEN: DIER!
“Liefde voor dieren was er al toen ik heel
jong was, zegt Mariska Blok van DIER!
training, oppas en uitlaatservice. Ik ben
verliefd op al ‘mijn’ wandelhonden!” Met
wandelhonden bedoelt ze de honden die
ze uitlaat. Elke werkdag kan je haar HUSbus (hondenuitlaatservice bus) door Emmen zien rijden om honden op te halen en
daarna lekker een uur met ze door bos of
veld te struinen. “Het leuke van dit werk is
dat onze ‘klanten’ zo ontzettend enthousiast zijn. Ze springen letterlijk een gat in
de lucht als ze ons zien.” vertelt Mariska
lachend. “Hun mensen zijn ons ook natuurlijk dankbaar, maar die zien we zelden, zij
treffen bij thuiskomst van een lange werkdag een tevreden hond.”

“De aanschaf van miijn hond Siebe was een
belangrijk moment. Ik wilde alles weten
over wat de beste manier was om hem
op te voeden”. Uiteindelijk kwam ze bij
de Martin Gaus Academie terecht en behaalde daar het diploma tot Kynologisch
instructeur. Nu geeft ze cursussen voor
mensen met honden van alle leeftijden.
“Mij is wel duidelijk geworden dat als je
beide ergens plezier in hebt, de gehoorzaamheid ook wel komt. Je hebt dan
namelijk een hele goede band met je
hond. Daar streven we echt naar bij DIER!
Dat jij je hond leert begrijpen en dat
dat jullie maatjes worden!”

Wij zijn op zoek naar een trainings-locatie met een
groot veld (of een hele grote schuur of bedrijfshal)
en een binnenruimte om met de cursisten een kopje
koffie of thee te drinken en theorie-lessen te geven.
Heeft u iets dergelijks? Neem dan contact met ons op!
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De vrijwilligers en het bestuur van
De Zonnebloem wensen U allen
Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en
gezond 2015!

Wat:
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speciaal met uw mobiele apparten en ontvang gratis hulp!
De vrijwilligers van Huiskamer Bargeres
heten u van harte welkom!
Coby, Lia, Natasja, Marlies, Pieter en Wim

Aanbieding voor
wijkbewoners:
Bij aanmelding als cursist of wandelhond krijgt jouw hond een geknoopt,
kleurig fleecetouw cadeau!
Onmisbaar om samen mee te spelen!
Wil je op een plezierige manier aan de slag
met je hond? Ben je hele dagen van huis en
gun je je hond een fijne wandeling? Bezoek
dan onze website of mail ons.
DIER! Uitlaat-, oppasservice en training
Mariska Blok
Balingerbrink 207
Tel.: 06-14449631
www.uwdieronsdier.com
uwdieronsdier@gmail.com

ACTIVITEITENAGENDA

ACTIVITEITENCOMMISSIE BRINKENHOES

Breng uw tips en activiteiten onder
de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar
redactie@bargeres.com.

Alle activiteiten in het Brinkenhoes in januari voor jong en oud op een rij!

Inzameldata oud papier IVN-Emmen
bij locatie oud station Bargeres
IVN-Emmen dankt iedereen die ook in
2014 trouw elke maand zijn /haar oud papier kwam brengen bij de container bij het
vroegere station Bargeres. De volgende
donderdagen kunt u in 2015 uw papier
kwijt:
8 januari
12 februari
12 maart
9 april
15 mei (vrijdag!)
Donderdag 11 juni
9 juli 1
3 augustus
10 september
8 oktober,
12 november
10 december

Activiteiten voor volwassenen
13 januari
Bling bling voor volwassenen
Neem je eigen kledingstuk mee en pimp ze
met glittersteentjes. Patronen kun je vinden op www.glittermotifs.nl.
Kosten: €7,50 incl. koffie/thee
Tijd: 19.30-22.00 uur
Opgeven vooraf.




























15 januari
Liedjes van toen
Gezellig
meezingen met tekst
uit de jaren 50/60.
Tijd:
14.00-16.00 uur
Koffie is gratis
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14 januari
Bling bling voor kids
Neen je eigen shirt mee en pimp ze met
glitterstreentjes.
Tijd: 13.30-15.30 uur
Kosten: €3,50 met een glas ranja.
Geef je op, vol=vol!

|

21 januari
Een knutselmiddag van 13.30-15.30 uur.
Kosten €2,- met een glas ranja.
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Van maandag tot donderdag vrij biljarten
biljarten.
Kom het eens proberen! €1,- per uur.
Heeft u zin ineen potje klaverjassen? Dat
kan elke vrijdagmiddag van 13.00-16.00
uur. U bent van harte welkom!
Breien en haken voor beginners en gevorderden in het Brinkenhoes, want breien is
hot en haken is in!
Elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

website + hosting =
MansMedia.nl

7 januari
Een knutselmiddag van 13.30-15.30 uur.
Kosten €2,- met een glas ranja.
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Activiteiten voor de kinderen
Elke woensdagmiddag is er iets te doen
voor kinderen in het Brinkenhoes!

28 januari
Kinderbingo
Voor groep 4 t/m 8
Tijd: 13.30-15.30 uur.
Kosten €2,- met een glas ranja.
Opgeven voor 21 januari.
Oproep
De activiteitencommissie zoekt een Actief
begeleider voor het oprichten van Dartclub Bargeres voor jong en oud.
Ben jij die persoon, bel 855280.
Belangrijke informatie
Opgeven kan via telnr. 855280, via de
mail: ac@brinkenhoes.nl of via facebook:
Activiteitencommissie Brinkenhoes

Adverteren in Wijknieuws?
Een advertentie kost €50,Dat is formaat visitekaartje. Meer info:
redactie@bargeres.com
of bel 06-23924960.

INFOPUNT BARGERES
IN DE PRAKTIJK

















Bargeres het allerbeste te wensen voor
2015. Ook in het nieuwe jaar kunt u weer
bij mij terecht voor allerlei vragen over
Bargeres!



Wa
Waarvoor
kun
je terecht bij
Infopunt
BarIn
geres?
ge
Infopuntmedewerkster
Marga Vonk, Infopun
vertelt:
“Ik wil in de eerste plaats graag van de
gelegenheid gebruik maken iedereen in

De bewoners van de Druwerbrink en de
Mantingerbrink kunnen in januari nog gewoon terecht voor de inloopmiddag van
gemeente Emmen. De medewerkers van
de gemeente zitten op de donderdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur in het
Brinkenhoes. Bij deze heren kunt u terecht
voor vragen over de bomenkap bij u in de
brink. Hoeveel donderdagen dit doorgaat,
ligt aan de animo.”
6

Infopunt Bargeres,
het knooppunt in de wijk
waar u terecht kunt
voor al uw vragen
op het gebied van
wonen en zorg!

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen

Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrij.:
9.00-13.00 uur

Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

