
Nummer 5
Mei 2018

Hallo allemaal,

In deze editie van Wijknieuws heeft Van-
Huus een aantal vragen en verzoeken 
aan ons, wijkbewoners en vertelt het 
bestuur van de Wijkvereniging waar ze 
zoal mee bezig zijn. 

Wijkbewoonster Lien Geleynse werd 
geïnterviewd over haar vele vrijwilligers-
werkzaamheden in onze wijk en Vitalina 
Bondar-Folkers  vertelt in Creatief Bar-
geres over haar eigen ontwikkelingen op 
creatief gebied.

Ook kunt u kennismaken met de Huur-

ders federatie voor Zuidoost Drenthe en 
nodigt de Diabetes Challange ons uit om 
te gaan wandelen. 

En dan zijn er ook de vaste bijdragen 
van De Zonnebloem, Het Brinken-
hoes, De Bleerinck en Holtingerhof en 
het Infopunt.

Het enthousiasme was groot toen Van-
Huus zich met twee shuttles op 23 en 
24 februari presenteerde in Emmen-Zuid. 
Ook meldden zich zo’n tien vrijwilligers 
spontaan aan om de shuttles te besturen.
 
De volgende stappen die nu genomen moe-
ten worden zijn: het offi cieel registreren 
van VanHuus als stichting, het zoeken naar 
fi nanciële ondersteuning in de beginfase en 
het opzetten van de operatie. Deze drie 
elementen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Daarbij is het op dit moment 
vooral de vraag of er iemand te vinden is 
die de dagelijkse leiding over VanHuus op 
zich wil nemen. En omdat dit ook op vrij-
willige basis moet (de eerste tijd zullen er 
geen opbrengsten zijn te noteren), zullen 
dat twee of meer personen moeten zijn 
om minimaal 6 dagen per week het hele 
jaar door continuïteit te kunnen bieden.
 

Deze sociale ondernemer(s) zullen leiding 
geven aan de vrijwilligers, zullen samen 
met het bestuur veel contacten moeten 
leggen in Emmen-Zuid, met subsidie-part-
ners, met verschillende doelgroepen, 
met de gemeente Emmen, de politiek, 
enzovoort. Voelt u zich aangesproken, 
denkt u iemand te kennen die de ambi-
tie heeft iets voor de ouderen en minder 
mobielen in Emmen-Zuid te betekenen of 
bent u zelf zo iemand, heeft u vragen over 
deze rol? Meldt u zich dan bij ons.
 

Samen kunnen we VanHuus realiteit laten 
worden, samen kunnen we het enthousias-
me beantwoorden met een mooie dienst-
verlening in Emmen-Zuid.
 
Wie wij zijn? Drie inwoners van Em-
men-Zuid die ouderen uit hun isolement 
willen halen.

Lia Kaptein, Marten Kooi, Marcel Ederveen
m.ederveen1@kpnplanet.nl
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Hierbij  een paar punten die het bestuur 
van de Wijkvereniging Bargeres tijdens de 
laatste bestuursvergadering heeft bespro-
ken.

Wij  zijn op zoek naar een eindredacteur 
voor ons maandelijkse Wijknieuws.  Zie de 
advertentie elders op deze pagina.

Tot onze verbazing is er geen enkele re-
actie bij ons binnengekomen op het ver-
dwijnen van de belbus, het openbaar ver-
voer vanaf het treinstation  Emmen-Zuid, 
waarvan u vanaf 9 april geen gebruik meer 
kunt maken.  Hiervoor in de plaats is de 
Hubtaxi gekomen. De kosten hiervoor zijn 
2,5 keer de prijs van het openbaar ver-
voer.  De studentenkaart, ov-chipkaart en 
ov-jaarkaart zijn niet geldig op de Hubtaxi.

Ook kwam ter sprake, wel of niet een Bar-
geres Doet dag. We proberen ieder jaar 
een leuke dag te organiseren om de bewo-
ners van interessante informatie te voor-
zien en het is ook de bedoeling mensen te 
verbinden.  Te zorgen dat er interessante 
ideeën ontstaan die zo nodig ook worden 
uitgewerkt.

Maar het gaat natuurlijk om u, bewoner 
van Bargeres.  Mocht u een bruikbaar idee 

hebben dat uitvoerbaar is, bestemd voor 
de gehele wijk of uw eigen buurt, laat het 
ons weten.

Wij zouden het erg op prijs stellen als er 
bewoners zijn die met ons mee willen den-
ken over de invulling van de Bargeres Doet 
dag. U kunt zich aanmelden op het volgen-

de emailadres: infopunt@bargeres.com
of via telefoonnummer: 06 - 34496708
Het doel is:  bewoners die de handen in-
eenslaan om een mooie leefbare wijk te 
creëren.

Houd u Wijknieuws in de gaten voor ver-
der nieuws over Bargeres Doet!

Huurdersfederatie stelt zich voor
Tussen een half en één miljoen wonin-
gen in Nederland hebben schimmel- en 
vochtproblemen. Maar wist u dat dit kan 
leiden tot gezondheidsklachten? Als u hier 
mee te maken heeft, is dat vervelend. Ze-
ker als de verhuurder niets doet om de 

problemen op te lossen. Wellicht kunnen 
wij dan helpen. 

Wie zijn wij? 
De Huurdersfederatie komt op voor de 
belangen van huurders in Zuidoost Dren-
the. We zijn onafhankelijk en informeren, 

adviseren en vertegenwoordigen u zonder 
dat we daar een commercieel belang bij 
hebben. Dus heeft u problemen met de 
verhuurder en komt u er samen niet uit? 
Ook in Bargeres kunt u dan een beroep 
doen op de hulp van onze consulent Cor 
Pijnaker. Het maakt daarbij niet uit of u 
particulier huurt of bij een woningcor-
poratie. De consulent zet zich in om een 
oplossing te vinden waarmee u en de ver-
huurder allebei tevreden zijn. 

Wilt u in contact komen met ons? 
Mail naar info@huurdersfederatie.nl of 
bel naar 0591- 622226. 

Via onze website www.huurdersfederatie.
nl kunt u stemmen op onze poll, het laat-
ste nieuws lezen en u inschrijven voor de 
nieuwsbrief. Vier keer per jaar houden we 
u dan op de hoogte van lopende zaken. 

Wilt u actief betrokken zijn? Doe dan mee 
aan ons huurderspanel en praat mee over 
huurderszaken, zoals bijvoorbeeld het 
onderhoud aan huurwoningen. Opgeven 
kan via onze website.

VAN DE BESTUURSTAFEL

PROBLEMEN MET DE VERHUURDER? 

Eindredacteur gezocht 
voor wijknieuws bargeres

manusje van alles

Ben jij die wijkbewoner met passie voor lokaal nieuws? De redac� e van Wijknieuws 
Bargeres is dan op zoek naar jou! We zoeken een eindredacteur die de spil in het hele 
gebeuren van de maandkrant van Bargeres wil zijn.

We zoeken een vrijwilliger met: 
- taalgevoel 
- ervaring op het gebied van communica� e 
- leidinggevende kwaliteiten 

Je taken:
- kopij verzamelen
- mailbox redac� e beheren
- eindcontrole Wijknieuws
- leiding geven aan het redac� eteam
-  eventueel teksten schrijven

We bieden: 
- een inwerkperiode van 3 maanden 
- een enthousiast team 
- alle ruimte voor je eigen inbreng en crea� viteiten

Tijdsinzet: 
het kost je ongeveer 10 uur per maand.
Eén keer per maand is er een redac� evergadering, door-
gaans op de woensdag. 
Voor meer informa� e kunt je mailen naar 
redac� e@bargeres.com

Door Heleanne Prins, communicatiemedewerker Huurdersfederatie



3

Een interview met 
mevrouw Geleynse

Als ik naar haar huis loop, staat mevrouw 
Geleynse in de keuken. Haar gezicht licht 
op als ze me ziet. Eenmaal binnen zie ik 
waar ze mee bezig is. De afvoer zit ver-
stopt. ‘Wat een gedoe hé,’ zegt ze en 
vraagt dan of ik koffi e wil. Ze is net te-
rug van zwemmen. Als we aan tafel zitten, 
zegt ze: ‘Ik snap helemaal niet waarom het 
Wijknieuws een interview met mij wil. Ik 
doe helemaal niets.’ Dat ‘niets’ is nogal wat. 

Ik hoor aan haar stem dat ze niet uit Dren-
the komt en vraag haar hoe ze in Emmen 
terecht is gekomen. ‘Mijn man werkte voor 
defensie en hij werd eind jaren zestig van-
uit het Westland waar we woonden, naar 
Drenthe overgeplaatst. We hadden het on-
middellijk heel erg naar ons zin hier. Mede 
door de kerk en de buren, die ons met 
open armen ontvingen.’ Op mijn vraag hoe 
ze in het vrijwilligerswerk terecht geko-
men is, zegt ze: ‘Ja door de kinderen hé’. En 
dan raffelt ze af: ‘leesmoeder, broodmoe-
der, busmoeder, enzovoort.’ Ze begint te 
lachen: ‘Mijn man was graag thuis, maar ik 
ben een mensenmens en vind het heerlijk 
wat voor iemand anders te doen.’ 

Wat ze nu dan nog voor vrijwilligerswerk 
doet? Ze haalt zo’n beetje haar schouders 
op. ‘Op maandag kook ik in de Holtinger-
hof, in de huiskamer voor ongeveer tien  
mensen met dementie. Dat is zo leuk. Die 

meiden die daar werken, zijn zo goed en 
moeten zó hard werken. Ik heb heel veel 
respect voor ze. Dinsdag en donderdag 
pas ik op mijn kleinkind. Woensdag ga ik 
zwemmen en er zijn natuurlijk ook vrien-
den die ik dan bezoek. Vrijdags help ik bij 
het daklozen project van het Leger des 
Heils. Ze grinnikt: ‘In het oude madam-
menhuis.’ Ik snap er niets van. Ze grinnikt 
weer: ‘Daar zaten prostituees vroeger. De 
gemeente heeft dat huis opgekocht en nu 
is het voor de daklozen. Ze kunnen er 
broodjes, uitsmijters en soep eten en er 
is koffi e en thee. Soms bakken we pannen-
koeken. Er zijn in Emmen veel daklozen. 
Soms komen mensen zonder hun schuld 
in de problemen en dan is het fi jn dat er 
iemand aanwezig is die ze op weg kan hel-

pen. Als ze dan niet meer komen, weten 
we dat het goed met ze gaat.’ 

Als ik mijn dictafoon afgesloten heb, noemt 
ze nog even tussen neus en lippen, dat ze 
elk jaar met de Stichting Koningskind als 
vrijwilliger op vakantie gaat en als er niet 
genoeg vrijwilligers zijn, doet ze dat rustig 
twee of drie keer. ‘Want dat is ook fan-
tastisch, als je mensen met een beperking 
een fi jne vakantie kan geven,’ vind ze. Ik 
sta op en maak aanstalten om naar huis te 
gaan. ‘Vanavond nog even stemmen tellen,’ 
zegt ze. Dat doet ze dus ook nog, denk ik 
terwijl ik naar huis rijd. Een schat van een 
vrouw, die van zichzelf vindt dat ze eigen-
lijk niets doet.

Het Doktershoes doet ook in 2018 mee 
met de Nationale Diabetes Challenge*.
We nodigen u daarom uit om mee te 
doen! Voor mensen met diabetes is wan-
delen een erg goed medicijn. Daarom gaan 
we dit jaar weer wandelen om te behande-
len. Dat hoeft u niet alleen te doen, tijdens 
de Nationale Diabetes Challenge gaan we 
met u mee.
 
We zijn vanaf 19 april gestart met weke-
lijks wandelen. De wandelingen zijn be-
doeld voor mensen met diabetes, maar 
bewegen is voor iedereen goed, dus ook 

mensen zonder diabetes mogen mee. Na-
tuurlijk houden we rekening met ieder ni-
veau. Het is dus niet erg als u (nog) niet zo 
ver kunt lopen. De wandeling start vanaf 
het Doktershoes om 10:00u.
 
Op 29 september wandelen we samen 
met alle deelnemers uit de rest van Ne-
derland de fi nale op het Diabetes Challen-
ge Festival in Amsterdam. We denken dat 
iedereen dan zeker 5 km zal kunnen lopen. 
Sommigen gaan misschien zelfs voor 10, 15 
of 20 km. We gaan 29 september gezamen-
lijk met een door Q-Buzz gesponsorde 
bus naar Amsterdam.
 
We nodigen u van harte uit om mee te 
doen met onze Challenge. U kunt zich 
hiervoor opgeven via de site https://
www.nationalediabeteschal lenge .nl/
doktershoesbargeres of bij één van de 
praktijkondersteuners van uw huisarts. 

Wandelt u mee? De Nationale Diabetes 
Challenge wordt mede mogelijk gemaakt 
door: fysiotherapie Bargeres, Fysio Cure, 
LBG diëtisten, Benu apotheek Bargeres en 
de Buurtsportcoaches van de gemeente 
Emmen.
Zij zullen ook regelmatig meewandelen.
 
 
*De NDC is een initiatief van de Bas van de 
Goor Foundation (www.BvdGF.org), een stich-
ting die zich inzet om de kwaliteit van leven 
van mensen met diabetes te vergroten door 
middel van sport en bewegen. De resultaten 
van 2016 en 2017 lieten zien dat deelne-
mers gezonder werden en zich fi tter en pret-
tiger gingen voelen.

EEN VROUW DIE EIGENLIJK NIETS DOET?

DE NATIONALE DIABETES CHALLENGE

Door Loes Masseree, foto Cor Vortman
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Optreden Heerlijk Leed
Op woensdag 16 mei treedt van 14.00 uur 
tot 16.00 uur het smartlappenkoor Heer-
lijk Leed voor u op in het Brinkenhoes. Dit 
kleurrijk koor zal voor u de smartlap ten 
gehore brengen en vele gezellige meezin-
gers. Voor alle leeftijden en entree gratis.

Het gaat een middag worden die u niet 
mag missen!
 
Forel vissen met ‘t Brinkenhoes
Zaterdag 26 mei Forel vissen van 10.00 tot 
14.00 uur voor € 13.50

Programma
8.45 uur verzamelen bij het brinkenhoes 
en indelen van de auto’s, 9.00 uur vertrek 
vanaf het Brinkenhoes, 9.30 aankomst  fo-
relkwekerij Berlage in Valthermond.

Heeft u geen vervoer? Geef het aan ons 
door. 
Heeft u geen werphengel kunt u die daar 
ook huren voor € 3.50

Kunstaas is NIET toegestaan ..WEL Maden, 
meelwormen ,regenwormen, of Powerbait

Er is een kantine aanwezig waar u koffi e, 
soep enz. kunt kopen, eigen eten en drin-
ken is toegestaan

TIP: neemt u een koelbox mee voor de 
gevangen Forel.
 
Opgeven en betalen kunt u tot 25 mei in 
het brinkenhoes.

Graag bieden we in Wijknieuws ruim-
te aan creatieve uitingen van bewo-
ners. Stuur uw inzendingen (foto’s 
van zelfgemaakte kunst, korte verha-
len, gedichten, etc.) naar redactie@
bargeres.com). 
 
Vorige maand was de naamsvermelding 
niet correct. De bijdrage over creatief ca-
deautjes inpakken was afkomstig van Arina 
Kemkes. 

Deze maand plaatsen we werk van Vita-
lina Bondar-Folkers. Ze schrijft: “Ik ben 
Vitalina Bondar-Folkers. Ik ontwikkel 
al meer dan 20 jaar creativiteit. Ik leer 
mensen om creatiever te zijn, om hun 
creatieve potentieel te ontdekken. 
Ik heb veel werk gedaan met verschil-
lende materialen. Ik heb veel ideeën.

Ik ben native speaker Russisch, afkomstig 
uit Minsk (Wit-Rusland). Als docente cre-

atieve vakken heb ik een jarenlange erva-
ring met interactieve methoden om kinde-
ren te leren hun creativiteit te gebruiken. 
Mijn ideeën zet ik om in lesmateriaal om 
spelenderwijs Russisch te leren. 

Hierbij een paar foto’s van mijn werk.”

ACTIVITEITEN IN ‘T BRINKENHOES

CREATIEF BARGERES

 Op 28 maart 2018 hebben we 
paasstukjes gemaakt in Het Brinkenhoes. 
Helaas was de groep deelnemers niet 
groot, maar het was wel een geslaagde 
middag.
 
 Op Koningsdag staan we zeer 
waarschijnlijk in het centrum van Emmen 
om de Zonnebloem te promoten. Eind 
mei 2018 krijgen alle leden van de Rabo-
bank in Emmen een brief over de Rabo 

Clubkas Campagne. U kunt dan uw stem 
uitbrengen op de vereniging van uw keuze. 
Natuurlijk hopen we dat u uw stem uit-
brengt op de Zonnebloem, afd. Bargeres.
 
 Wilt u een gift of donatie doen 
aan onze afdeling van De Zonnebloem, 
dan kan dit op bankrekening nummer: 
NL27RABO 0368 4461 15 ten name van 
Nat.Vereniging De Zonnebloem te Em-
men.

 Tot slot: nieuwe vrijwilligers zijn 
van harte welkom. Informatie of aanmel-
dingen kunnen gedaan worden bij Melanie 
van Dijk. Tel. 0591-763814, Jan Remmers-
waal, tel. 0591-630106 of Geb Bril, tel. 
0591-632106.
 
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel 
Bargermeer

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM



Contactpunt Mantelzorg Emmen 
Zuid is er voor de mantelzorgers die 
wonen in Bargeres, Rietlanden, Parc 
Sandur, Zuidbarge, Delftlanden.

Wij organiseren o.a. contactmiddagen 
met verschillende activiteiten. Zo hebben 
we in februari een workshop gehouden 
waar we een etagère hebben gemaakt, in 
maart een bingo en op 20 april zijn we 
naar een kledingshow van het Volk van 
Grada geweest. 

Aan deze middagen zijn geen kosten ver-
bonden.

Voor activiteiten kunt u zich opgeven 
via e-mail : emmenzuid@mantelzorgem-
men.nl of telefonisch: Elza Omvlee 0591 
673340. Ook voor inlichtingen kunt u hier 
terecht of bij het Infopunt Bargeres.

Wanneer bent u mantelzorger? 
Als u meer dan  8 uur in de week zorgt 
voor iemand die ziek is of een handicap 

heeft.

Dat kan een een buurvrouw zijn maar 
ook uw partner, kind, moeder, broer, noem 
maar op.

Vriendelijke groeten Elza Omvlee, Danitsja 
Slomp, en Carolien Knigge.

NL-Doet ook de binnentuinen van De 
Bleerinck
In het kader van NL Doet zijn op zaterdag 
10 maart de binnentuinen van Verpleeghuis 
De Bleerinck opgeknapt en zomerklaar 
gemaakt. Een grote groep vrijwilligers, van 
jong tot oud heeft samen met medewer-
kers en bewoners een fl ink aantal tuinklus-
sen gedaan.

Tussen het harde werken door werd er 
een hapje gegeten en plezier gemaakt. Het 
was een zeer geslaagde dag, zowel voor de 
vrijwilligers en medewerkers als voor de 
bewoners. De bewoners van De Bleerinck 
kunnen nu weer volop genieten van de op-
geknapte tuinen.

Alzheimer Café 
De werkgroep Alzheimercafé  houdt 
op dinsdag 8 mei een Alzheimercafé in 
het restaurant van Woonzorglocatie De 
Bleerinck.  Het begint om 14.00 (inloop 
vanaf 13.45) uur en duurt tot  ± 15.30 uur. 
De Bleerinck staat aan de Spehornerbrink 
1 in Emmen.
 
Het Alzheimercafé is er voor iedereen die 
geconfronteerd wordt met, of belangstel-
ling heeft voor de ziekte van Alzheimer 
en  dementie. Het is tevens een trefpunt 
voor mensen met geheugenproblemen, 
hun partners en familieleden. Ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom.
Er worden iedere keer andere sprekers 
uitgenodigd, er is gelegenheid tot vragen 
stellen, uitwisselen van  ideeën, informatie 
en ervaringen. En het ontmoeten van lot-
genoten.
De toegang is gratis, net als de koffi e en 
thee.
 
Meer informatie:
Wie meer wil weten over het Alzheimer 
Café of dementie kan bellen naar 0591 
681616 en vragen naar Henk Pomper.

 
Expositie Lot Rooijakkers en de heer 
de Jonge in Bellevue tot vrijdag 25 
Mei 2018

Lot Rooijakkers is in 1945 geboren en 
groeide op in het Limburgse land. In 1979 
is zij met haar gezin naar Drenthe ver-
huisd. Na 10 jaar in Oosterhesselen te 
hebben gewoond zijn zij naar Gees ver-
huisd. Werken met klei heeft haar altijd 
erg aangetrokken. Tijdens haar opleiding 
op de toenmalige kweekschool heeft zij 
daar al kennis mee gemaakt. In de loop der 
jaren heeft zij les gehad van verschillende 
kunstenaars en in verschillende ateliers 
gewerkt. Haar werk is zeer gevarieerd: van 
klein tot groot en van natuurgetrouw tot 
komisch.
 
De heer De Jonge exposeert met mooie 
foto’s van oude kerken en landschappen 
in de provincie Groningen. In bijna ieder 
Gronings dorp staat wel een mooie oude 
kerk. Ook landschappen met weidse uit-
zichten zijn uniek voor de provincie Gro-
ningen. Tijdens fi etstochten heeft  meneer 
vele foto’s gemaakt.

CONTACTPUNT MANTELZORG EMMEN ZUID

NIEUWS UIT VERPLEEGHUIS DE BLEERINCK

Door Elza Omvlee

Op de foto de hele groep die samen de binnentuinen van 
De Bleerinck zomerklaar heeft gemaakt
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ACTIVITEITENKALENDER MEI
De activiteitenkalender wordt bijgehouden door het Infopunt. Geef uw activiteiten door aan infopunt@bargeres.com.
Brinkenhoes = Mantingerbrink 140   De Opgang = Mantingerbrink  199   Holtingerhof (Hh) = Holtingerbrink 62  

Datum Tijd Activiteit en organisatie, locatie € Opgave / info Aanvullende info
Do 3-5 14.30 Bingo  in Holtingerhof 5,- Hh.

Ma 7-5 15.00 Drentse voorleesmiddag  in Holtingerhof 1,50
Hh.

Di 8-5 14.00 - 
+/- 15.30

Een Alzheimercafé in het restaurant van Woon-
zorglocatie De Bleerinck.  

De Bleerinck inloop vanaf 13.45 uur. zie 
info op pag. 4.

Wo 16-5 14.00-16.00 Smartlappenkoor Heerlijk Leed gratis Brinkenhoes zie info op pag. 4.

Do 17-5 14.00-16.00 Schoenenservice Oost-Nederland (verkoop 
schoenen)  

Vr 25-5 Meezingmiddag duo Anneke en Peter  in Hol-
tingerhof

1,50 Hh.

Za 26-5 10.00-14.00  Forel vissen 13,50 Brinkenhoes zie info op pag. 4

Zo 27-5 10.15 Klassiek huiskamerconcert  in Holtingerhof 
verzorgd door duo Dimitrov Boelee (piano) 

5,- Hh.

Ma 28-5 19.30 Bingo in Holtingerhof 5,- Hh.

Elke 
woens-
dag

vanaf 17.00 
uur

Eetkamer Bargeres in Holtingerhof
Kosten: Hoofdgerecht,dessert en een kop 
koffi e/thee :   € 4,-
Kosten: Hoofdgerecht inclusief kop soep, des-
sert en een kop koffi e/thee:  € 4,50
Reserveren kan tot 13.00 uur bij de receptie.
Alleen een kop soep:  € 0.70

Hh.

Naast onderstaande activiteiten organi-
seren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijk-
centrum de Holtingerhof ook wekelijks 
terugkerende activiteiten. Zoals Eetkamer 
Bargeres, Wat de pot schaft, yoga, biljar-

ten, bingo, Repaircafé en nog veel meer. 
Voor meer informatie over de vaste acti-
viteiten van het Brinkenhoes verwijzen wij 
u naar de website van het Brinkenhoes: 
www.brinkenhoes.nl/activiteiten . 

Meer informatie over de activiteiten van de 
Holtingerhof kunt u krijgen via de receptie 
of terugvinden in het huisblad van de Hol-
tingerhof, ‘de Hofl everancier’.

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

Hallo beste bewoners van Bargeres.
 
Binnenkort komt het Infopunt met heel 
mooi nieuws, houd dus Wijknieuws Bar-
geres en onze Facebook pagina, Bargeres-
Wijknieuws goed in de gaten.
 
Het gaat heel goed met het Infopunt, u 
weet ons steeds meer te vinden met aller-
lei vragen en ik ga dan ook met een goed 
gevoel weer naar huis.
Daar doe ik het ook voor. Zelf geniet ik hier 
steeds meer van.
 

Beste bewoners, hee�  u wel een uurtje in 
de week over? Meld u dan aan als vrijwil-
liger.
Om bijvoorbeeld  bij een eenzaam iemand 
een praatje te maken of een kleine bood-
schap voor iemand te doen. U maakt de 
mensen er super blij mee. Het is zo dank-
baar werk .
 
U kunt het Infopunt vinden op de derde 
etage van Hol� ngerhof.  U kunt zich ook 
melden bij de recep� e, dan kom ik naar 
beneden en haal u op. 

NIEUWS VAN INFOPUNT BARGERES   
Door Greetje Lahuis

Infopunt
Bargeres

Derde etage Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX  Emmen
Openingstijden:
Elke maandag, woensdag, vrijdag 
van 10.00-14.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Word

in Bargeres!


