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Denkers en doeners
In deze editie veel aandacht voor denkers en doeners in onze wijk. VanHuus
heeft het nodige te overwegen wat betreft de ‘wijktaxi’ waarover Marcel Ederveen een artikeltje schreef. Lia Wilpshaar,
gebiedscoördinator Emmen Zuid van
de gemeente vertelt over nieuwe, uitgebreidere samenwerkingsverbanden tussen instanties in Bargeres die natuurlijk
ook veel nadenken over hoe onze wijk ver-

beterd kan worden. Voorheen heetten zij
het Wijkteam, nu Lokaal Platform Bargeres.
Doeners komen aan bod in 3 interviews
die onze verslaggeefster Loes Masseree deze maand had en die gaan allemaal
over actief zijn in onze wijk: een kind
met bijzondere hobby’s, de tennisclub
met een nieuwe invulling voor leden
die door ouderdom minder fysiek actief
zijn en een bewoonster die een mooie
speelvoorziening heeft gemaakt.

De Huurdersfederatie komt ook weer aan
bod, nu over huurverhoging en zal maandelijks een bijdrage leveren zoals nu De
Zonnebloem, Holtingerhof en Het Infopunt dat ook al doen. In Creatief Bargeres
is deze maand een gedicht te lezen.
En tot slot: de basisschoolleerlingen van
Bargeres kunnen hun zomer beginnen met
een lekker ijsje! In het artikeltje ‘Bericht
aan alle kinderen van de basisscholen’
staat waar en wanneer dit kan.

EEN DOORZETTER: INITIATIEFRIJKE BEWONER ALS VOORBEELD VOOR BARGERES

Door Loes Masseree

Ik ben op bezoek bij Irma Moes. Irma is getrouwd, moeder van twee jongens van negen en twaalf jaar. Ze werkt voor Cosis en
begeleidt volwassenen met een verstandelijke beperking. Ik wil graag van haar weten
hoe de speelplaats tot stand is gekomen.
‘Dat was een lange weg,’ zegt Irma. ‘De
gemeente heeft jaren geleden de zandbak
vlak voor ons huis geplaatst. Aangezien
die zandbak precies voor onze deur was,
waaide het zand bij winderig weer ons huis
en dat van onze buren, binnen. Ik heb mail

na mail naar de gemeente gestuurd, maar
kreeg nauwelijks respons.’
Maar Irma hield vol en sinds twee jaar is
er nu een mooie speelplek. De zandbak is
naar achteren verplaatst, er liggen veiligheidstegels van rubber en er staat een vrolijk gekleurde klim/glijbaan. Een buurvrouw
heeft eens planten gewonnen en die zijn
mooi rond de speelplaats geplant.
Dan begint Irma over de Burendag:
‘Elk voorjaar is er een snoeidag. Dan
snoeien een aantal buren het groen en
wordt de brink waaraan ze wonen opgeruimd. De een zorgt voor kofﬁe, de
ander voor thee. We zijn die dag bezig met elkaar en de buren maken iets
lekkers voor een lopend buffet. Van Wijkvereniging Bargeres heeft de brink geld gekregen om een partytent te kopen. De tent
die we voor dat geld konden aanschaffen,
was te klein.Met elkaar hebben we toen
geld bijgelegd, zodat er nu een tent van vijf
bij vijf meter is.’
Het beeld dat ik van Irma gekregen heb is,

dat als deze dame zich ergens in vast bijt,
ze niet meer los laat, tot ze krijgt wat ze
hebben wil. Al kost dat, zoals in het geval
van de speelplaats, jaren en jaren e-mails
en apps sturen naar de gemeente. Irma,
een vrolijke, actieve meid, die graag sport
en voor haar gezin én de wijk altijd klaar
staat.
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BERICHT AAN ALLE KINDEREN VAN DE BASISSCHOLEN

Let op!
Wijkvereniging Bargeres en de Kwalitaria
aan de Alerderbrink bieden alle kinderen
van de basisschool een lekker begin van de
zomervakantie aan.

Op vrijdag 20 juli kunnen jullie bij de Kwalitaria aan de Alerderbrink van 14.00-16.00
uur een gratis softijsje komen halen.

VANHUUS BRAINSTORMT
Door Marcel Ederveen

Na het succesvolle optreden van VanHuus
op ‘Emmen goes eco’ op 29 april en het
enthousiaste onthaal de dag er voor in
ParcSandur en in de winkelcentra van de
Rietlanden en Bargeres, hebben wij besloten om eens goed na te denken wel-

ke dienstverlening we precies willen gaan
aanbieden.
Deze bezinning is ingegeven door de melding vanuit de gemeente, dat we rekening
moeten houden met de gedane aanbesteding voor het taxivervoer. Dit betekent
dat we niet zomaar alles mogen doen.
In eerste instantie werd begonnen met
een plan voor shuttles in Bargeres. Daarna
kwamen er vragen vanuit Emmen-Zuid en
Emmerhout met verzoeken om ook,naar
het centrum te rijden. Tenslotte kwam er
vanuit ParcSandur, de vraag om groepen
naar Wildlands en het Veenpark te rijden.
Echter, er heeft zich nog niet één sociale

ondernemer aangemeld. Een goede reden om ons nog eens goed uit te spreken,
waarom we deze dienstverlening onderzoeken. In twee geplande sessies onder
leiding van Jan Fekkes, samen met Lia
Wilpshaar en Jaap Bakker, hopen we tot
goede antwoorden te komen. U hoort er
meer over in het volgende nummer van
het Wijknieuws.
Wie wij zijn? Vier inwoners van Emmen-Zuid die ouderen uit hun isolement
willen halen.
Lia Kaptein, Anka Scheerhoorn, Marten
Kooi en Marcel Ederveen
m.ederveen1@kpnplanet.nl

NIEUWS VAN HET WIJKTEAM/ LOKAAL PLATFORM BARGERES

Door Lia Wilpshaar

Het is al weer enige tijd geleden dat u iets
van ons heeft gehoord. Dat wil echter niet
zeggen dat het wijkteam, of zoals we het
tegenwoordig ook wel noemen, het Lokaal
platform Bargeres (LPB), stil heeft gezeten.
Achter de schermen gebeuren er veel zaken waar het LPB bij betrokken is.
Informatie- inspiratieplatform
Bestond het Wijkteam aanvankelijk uit bewoners, Wijkvereniging, WelzijngroepSedna, Gemeente Emmen en de beide woningcorporaties Leﬁer en Domesta, inmiddels
is het uitgebreid met de locatiemanagers
en activiteiten coördinator van de Holtingerhof, de voorzitter van het Brinkenhoes,
medewerkers van de hoofdaannemer van
het Sociaal-Domein Promens-care en medewerkers van de Toegang.
Ik gaf al aan, dat het steeds meer een platform is geworden waarin de verschillende
partijen elkaar informeren, van gedachten
wisselen en daar waar mogelijk elkaar versterken door de samenwerking te zoeken.
Zo hebben we ons de laatste maanden
laten informeren en inspireren door de
plannen van de Buurtsportcoaches, heeft
de wijkagent de criminaliteitscijfers met

ons doorgenomen en zal in de maand mei
Verslavingszorg Noord Nederland een
presentatie komen geven, met als doel de
verbinding te vinden met de wijk Bargeres
en Emmen Zuid. Omdat alle partijen op
dat moment bij elkaar zullen zijn, kan er
snel geschakeld worden. De afgelopen jaren is gebleken dat het wijkteam/LPB ook
een welkome plek is geworden voor bewoners van Bargeres om hun initiatieven
te presenteren en te voorzien van feedback. Denk bijvoorbeeld aan “Van Huus’
met haar ‘last mile’ vervoersinitiatief, een
bibliotheek voor Bargeres, de ruilmarktjes,
maar ook aan het jaarlijkse Bargeres Doet.
Rondreizend circus
We komen 1 x in de zes weken samen.
Om de betrokkenheid van alle deelnemers
te vergroten rouleren we niet alleen het
voorzitterschap maar ook de plek. Dat wil
zeggen dat we de ene keer een kijkje nemen in de keuken van Leﬁer, dan weer bij
Domesta, Wijkvereniging, enzovoort. Zo
zijn we in de loop van de tijd, een ‘rondreizendcircus’ geworden.
Integrale wijkgerichte samenwerking
Ook ten aanzien van het oude integrale
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samenwerkingsverband tussen Wijkvereniging, Gemeente, Sedna en de Woningcorporaties, zien we dat het wijkteam een
voedingsbodem is voor integrale samenwerking. Zo wordt er in mei een start
gemaakt om samen met bewoners van
de Rolderbrink een grote opruimactie te
houden. Door lekker samen bezig te zijn
en de woonomgeving een stuk aangenamer te maken, hopen we, met prikker
en schoffel in de hand, leuke gesprekken
met bewoners te voeren,zodat we een
goed beeld krijgen van hoe het leven in
de Rolderbrink is en wat we er samen aan
kunnen doen om de brink aantrekkelijker
te maken. We hebben de Rolderbrink in
vieren gedeeld en gaan in mei/juni,vier zaterdagen aan de slag. Wij houden u op de
hoogte!
Vanaf de volgende keer zullen de verschillende deelnemers van het Wijkteam/LPB
zich aan u voorstellen.
Hartelijke groet,
Lia Wilpshaar-Geraets,
Gebiedscoördinator Emmen Zuid
Tel: 06-52490408

BIJZONDERE HOBBY’S VAN EEN BIJZONDER KIND
Door Loes Masseree

naar zeggen?’
‘Dat hoeft niet,’ zegt hij, ‘maar zo’n eigenaar wil het wel graag weten, als we zoiets
vinden.‘
Stel nu,’ zeg ik, ‘dat je in de grond van een
boer, dat al generaties lang in het bezit van
zijn familie is, een gouden ketting vindt,
moet die boer jou daar dan voor betalen?’
‘Dat kan wel, maar van mij hoeft dat niet,’
antwoordt Damiano.
Damiano de Jonge, een leerling van de
Kardinaal Alfrinkschool, heeft niet één
maar twee hobby’s. Nee, niet voetballen,
daar vind hij niets aan. Damiano heeft als
hobby de Tweede Wereldoorlog én met
een metaaldetector zoeken naar kogels,
granaten en bomscherven. ‘Waarom de
Tweede Wereldoorlog? vraag ik hem.
‘Dat weet ik niet,’ antwoordt hij. ‘Ik heb
eens een baret, die van een Engelse soldaat
geweest is, gekregen. Die soldaat heeft in
de Tweede Wereldoorlog gevochten en
toen is het begonnen.’
Op mijn vraag of hij boeken over die tijd
leest, zegt hij: ‘Ja, en ik kijk ook af en toe

ﬁlms, maar niet alles, want dat willen mijn
ouders niet. Ik zag eens op de televisie, dat
ze met metaaldetectors naar dingen in de
grond zochten. Toen heb ik aan mijn ouders gevraagd of ik er ook een mocht hebben. Maar ik wilde wel een hele goeie. Die
heb ik gekregen en ik ga nu altijd met mijn
vader zoeken. Mijn detector kan vier meter diep. Maar als je zo diep ga, dan moet
je een vergunning aanvragen. Als je geen
vergunning wil, dan mag je tot één meter.
Je moet trouwens eerst aan de eigenaar
van de grond toestemming vragen of je
mag zoeken.’

Op mijn vraag wat hij later wil worden
antwoordt hij zeer beslist: ‘Soldaat.’ En als
ik vraag waarom, denkt hij even na en kijkt
me dan aan: ‘Voor de vrede wil ik soldaat
worden. Het liefs word ik piloot, daarom
ga ik na de basisschool, de techniek in.’
We nemen afscheid en ik denk nog lang
aan Damiano die thuis miniaturen heeft
van soldaten en Märklin treinen die hij in
camouﬂagekleur schildert. Een opmerkelijke jongen met heel speciale hobby’s.

Ik vraag hem wat hij zoal heeft gevonden
en waar. ‘We vinden vaak bomscherven,’
antwoordt hij, ‘en granaathulzen en kogels.
Vooral bij Nijmegen, omdat daar heel erg
gevochten is. Maar we vinden ook dingen
van landhuizen. Ik heb deurknoppen gevonden en een keer een stukje van een
ketting. Maar ook muurhaakjes die wel
tweehonderd jaar oud zijn. Zo’n muurhaakje brengt veel geld op, maar ik zal ze
nooit verkopen.’
‘Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld goud
vindt? Moet je dat dan tegen de landeige-

MAG MIJN VERHUURDER ZOMAAR DE HUUR VERHOGEN?
Door Heleanne Prins, Huurdersfedera�e

Huurt u een woning? Dan heeft u in deze
periode een aankondiging van de huurverhoging in uw brievenbus ontvangen. Voor
de meeste huurders gaat deze huurverhoging gelden per 1 juli, behalve als u huurt
bij Leﬁer, dan gaat per 1 september de
huur omhoog. Maar welke regels gelden er
voor de jaarlijkse huurverhoging?
Huur mag één keer per jaar omhoog
De verhuurder is verplicht om elk jaar
de huur van uw woning te laten stijgen. Wettelijk is vastgesteld dat dit maar
één keer per jaar mag gebeuren. Was
uw huishoudinkomen in 2016 lager dan
€41.056,00, dan mag sinds januari 2018
een huurstijging van 3,9% plaatsvinden.

Was uw huishoudinkomen in 2016 meer
dan €41.056,00enheeft geen van de bewoners een AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
en bestaat het huishouden uit maximaal 3
personen? Dan mag de huur omhoog met
5,4 %.
U kunt bezwaar maken
Bij een sociale huurwoning geldt dat de
huurprijs niet mag blijven stijgen. Door
de overheid wordt hieraan een maximum
vastgesteld. Mocht uw huurprijs boven dat
maximum komen enheeft u het voorstel
voor de huurverhoging later dan twee
maanden voor de ingangsdatum ontvangen, dan is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen bij de verhuurder. Op
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onze website:www.huurdersfederatie.nl/
nieuws/huurverhoging kunt u lezen hoe u
dat kunt doen. Ook staat daar een tool,
om te berekenen of uw woning binnen de
categorie ‘sociale huurwoning’, valt en of
deze regels op u van toepassing zijn.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Deze keer is er niet zo veel
nieuws te melden. Op 2 juni staat De Zonnebloem met een stand op de Stoetbakkendag in Noordbarge. We houden dan
een grote verloting met mooie prijzen.
Dus kom naar de Stoetbakkendag en steun
onze afdeling van De Zonnebloem.
Lotenverkoop: Indien u wilt kunt u ook de
Zonnebloemloten kopen, door ze telefo-

nisch te bestellen. Dit kan bij één van de
bestuursleden of vrijwilligers.
Denkt u ook nog even aan de Rabo Clubkas Campagne? Iedereen die lid is van de
Rabobank ontvangt eind mei een brief met
een code, waarmee men kan stemmen op
een club/vereniging van uw keuze. We hopen dat u natuurlijk stemt op de Zonnebloem, afd. Bargeres.

Wilt u meer informatie over de Zonnebloem, of u aanmelden als vrijwilliger,
neem dan gerust contact op met Melanie
van Dijk: tel. 0591-763814, Jan Remmerswaal: tel. 0591-630106 of
Geb Bril: tel. 0591-632106.
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel
Bargermeer

EEN PLEZIERIGE EN TOEGANKELIJKE VERENIGING, TENNISCLUB BARGERES
Door Loes Masseree

Als ik het terrein van de Tennisclub oploop
is er niet één tennisser te zien. Natuurlijk,
het is Koningsdag en misschien heb ik, zoals weleens gebeurt, de afspraak verkeerd
begrepen. Ik bel Helenus de Reus, voorzitter van de Tennisclub Bargeres. Maar
nee, hij is er met drie minuten. Even later
zitten we aan de kofﬁe in de gezellige kantine waar bloemen in vazen staan en felgekleurde kussens op de bank liggen.
‘Dat is het werk van een aantal vrouwelijke vrijwilligers,’ zegt Helenus. ‘Buiten verzorgen ze ook de planten.’Die planten had
ik al eerder bewonderd toen ik op Helenus wachtte.
Op het internet heb ik het een en ander
opgezocht over de Club. Daarom weet
ik dat Tennisclub Bargeres ofﬁcieel op 25
maart 1981 werd opgericht. In die tijd
werden de eerste huizen in de Rietlanden
gerealiseerd en de wens was om een Tennisvereniging op te richten waar beide wijken gebruik van konden maken.
‘Veel leden die toen lid werden, zijn nog
steeds lid,’zegt Helenus‘Het oudste clublid
is tachtig jaar. Maar de vergrijzing is ook bij
onze Tennisclub toegeslagen. Op de laatste
vrijwilligersavond, waarop natuurlijk niet
iedereen komt, waren er drie onder de
zestig jaar. Maar al die senioren die tennissen, blijven ﬁt omdat ze blijven bewegen.
Niet alleen door het tennissen, maar ook
door de sociale interactie, gezond eten en
niet teveel te drinken en vooral niet te roken, maakt dat je de kans hebt om gezond
ouder te worden. Een kleine anekdote:
mijn buurvrouw van vijfenzeventig werd
weduwe en tenniste hier, maar kon dat
door omstandigheden niet meer. Natuurlijk heeft ze haar eigen sociale leven,ze is
lid van de Amateur Kunstenaars, maar als
de tennis wegvalt is dat wel een derde van
haar sociale leven. Ik vroeg haar: waarom
blijf je niet op de club?Inmiddels hebben

we Ex tennsief opgericht, voor mensen die
gestopt zijn met tennissen, maar die wel
het sociale contact willen behouden. Het
lidmaatschap is gratis.’
Op mijn vraag of er ook nog jonge mensen
lid worden, antwoord Helenus: ‘Jazeker.
Twee keer per jaar hebben we een open
dag, we adverteren en lopen alle scholen af
met folders, op die manier, halen we nieuwe leden binnen. Elk jaar stoppen er zo’n
tien procent, maar door de ledenwerving
krijgen we er ook weer zo’n tien procent
bij.’
Op mijn vraag of ik, als senior, kan leren
tennissen, antwoordt hij: ‘Dat kan, we hebben sinds dit jaar een klein lespakketje,
waarbij ook aanblessurepreventie wordt
gedaan en gelet wordt op bewegen en de
warming-up. Dit is vanuit de tennisbond
opgestart. Dat betekent dat je op die manier, met een beetje les, aardig kunt tennissen. Er is nog iets anders. In tennisland is
Padel in opkomst en dat is een racket- en
balsport voor twee spelers (enkelspel) of
voor paren (dubbelspel), waarbij een bal,
gelijkend op een tennisbal, met een racket
over een net dient gespeeld te worden.
Het is een mix van tennis en squash. Maar
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omdat het op een andere baan gespeeld
wordt met een zachtere bal, is het minder technisch. En je hoeft als senior veel
minder te lopen. In Spanje staat deze sport
nu op de tweede plaats. Er wordt binnen
de tennis-vereniging gekeken of wij dit ook
kunnen realiseren. Dan kun je, als je niet
meer zoveel kunt lopen toch door gaan
met bewegen.’
We zijn bijna aan het einde van ons gesprek gekomen. Helenus besluit: ‘Het leuke
hier is dat we een ﬁjne toegankelijke vereniging zijn, het is hier knus en gezellig. We
doen er alles aan om het op deze manier
te houden.We zijn hier niet alleen om tennis te consumeren, maar zijn zo’n zes- tot
achthonderd vrienden, die een clubje hebben, omdat ze zelf geen tennisbaan in de
achtertuin kunnen betalen.
Zie voor meer informatie:
www.tcbargeres.nl

NIEUWS VANUIT WOONWIJKCENTRUM HOLTINGERHOF
Klassieke huiskamerconcerten
Elke laatste zondagmorgen van de maand
van 10.15 tot 11.45 uur vindt er in de Kapel grenzend aan locatie Holtingerhof een
klassiek huiskamerconcert plaats.
Een concert wordt meestal verzorgd door
jonge conservatorium geschoolde musici.
De kerkzaal van de Holtingerhof is een
prachtige ambiance met een goede akoestiek. Hier kunnen de cliënten, familieleden
en wijkbewoners genieten van de klassieke
klanken.
Ons doel is dat het een gevoel en een
gesprek oproept. Klassieke muziek roept
gevoel op en brengt vanzelfsprekend een
gesprek op gang. Wat doet dit instrument
met je? Wat voor gevoel roept het muziekstuk bij je op? Herinneringen?
Elke maand staat in de wijknieuws vermeldt welke musici of muzikant voor u
gaat optreden. In de maand juni is dat het
trio “Pas de Trois”. Deelname aan een klassiek huiskamerconcert is € 5,00 en in de
pauze krijgt u een kop kofﬁe/thee met iets
lekkers aangeboden.
U kunt zich opgeven bij de receptie van
Holtingerhof (van maandag t/m vrijdag van

08.30 tot 12.30 uur) en u bent van harte
welkom!
Senioren in beweging
U wilt graag meer of beter bewegen, maar
de stap naar een sportschool is best wel
groot omdat u misschien gehinderd wordt
door enkele ongemakken in uw dagelijks
leven.
Wij van Treant Zorggroep zijn gespecialiseerd in de ouder wordende mens met
de eventuele bijbehorende beperkingen en
bieden u de mogelijkheid aan om 1 keer
per week te komen bewegen onder speciale begeleiding. Of u nu wel of geen beperking ondervindt in het dagelijks leven,
u bent bij ons van harte welkom! Voorkomen is beter dan genezen! De gym vindt

elke maandagmiddag van 13:00 tot 14:00
plaats in locatie Holtingerhof in de multifunctionele ruimte op de 3e verdieping.
U kunt zich aanmelden via onderstaande gegevens: Receptie Holtingerhof (van
maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30),
Holtingerbrink 62
Tevens bent u altijd van harte welkom om
een kop kofﬁe te komen drinken bij ons!
Belangrijk nieuws
Van 28 mei t/m 6 juni vindt er in Holtingerhof een renovatie plaats in de centrale hal. De vloer wordt vernieuwd en de
centrale hal krijgt een gastvrije uitstraling
met een kofﬁecorner.
Onze excuses alvast voor de nodige
overlast.

CREATIEF BARGERES
Graag bieden we in Wijknieuws
ruimte aan creatieve uitingen van
bewoners. Stuur uw inzendingen
(foto’s van zelfgemaakte kunst, korte verhalen, gedichten, etc.) naar
redactie@bargeres.com).

Als kind bekeek ik het leven vol verwondering en vertrouwen
Ik geloofde in goedheid en kon kastelen bouwen
Als een vlinder zweefde,danste en vloog ik door het leven
Elke kans grijpend die door het leven werden gegeven
Maar opeens hield die levensvlam op met branden
Het vlindertje begon te landen en te stranden
Opeens werd het donker;mijn verwondering kwijt
Een gebroken vlinder en wat volgde een zware levensstrijd
Inktzwarte dagen vol met verdriet en pijn
Waar zal dat vrolijke vlindertje toch gebleven zijn?
Zelfmoordgedachten,aanstormende treinen,
moest die gedachten diep wegdrukken
En mij bij het spoor niet met een trein mee te laten rukken
Ik weet nu er komt weer een dag
Dat al dat duistere weer bij mij wegtrekt
En dan ben ik het, die als vrolijke,dappere
En kwetsbare vlinder vertrekt
Maar ik weet een vlinder is kwetsbaar en zo weer geraakt
EEN VLINDER voor even ,En dan weer vleugellam gemaakt.
Geschreven door
Reina de Jonge, een bewoonster van deze wijk.
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Eindredacteur gezocht

lles

voor wijknieuws bargeres

a
manusje van

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:

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, doorgaans op de woensdag.
Voor meer informa�e kunt je mailen naar
redac�e@bargeres.com

- kopij verzamelen
- mailbox redac�e beheren

- eindcontrole Wijknieuws
- leiding geven aan het redac�eteam
- eventueel teksten schrijven

ACTIVITEITENKALENDER

JUNI
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

Naast onderstaande activiteiten organiseren AC ‘t Brinkenhoes en woonwijkcentrum 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 activiteiten 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 Holtingerhof, ‘de Hoﬂeverancier’.

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

Tijd

Activiteit en organisatie, locatie

Vr 1-6

19.00

Ma 4-6

15.00

Muziekborrel Op Volle Toeren met de belevenistafel in Holtingerhof
Drentse voorleesmiddag in Holtingerhof

Wo 6-6

19.00

Koor “Notenkrakers” in Holtingerhof

Zo 24-6

10.15

Ma 25-6
Do 28-6

NIEUWS

€

Opgave / info

3,50

Hh.

1,50
5,-

Hh.
Hh.

5,-

Hh.

19.30

Klassiek huiskamerconcert verzorgd door Trio
“Pas de Trois” in Holtingerhof
Bingo in Holtingerhof

5,-

Hh.

15.00 tot
16.30

Meezingmiddag met medewerking van accordeonist Jan Warntjes in Holtingerhof

5,-

Hh.

VAN INFOPUNT
Door Greetje Lahuis

Aanvullende info

zie info op pag. 5.

BARGERES

Hallo beste bewoners van Bargeres,
Wij willen de bewoners bedanken voor
het vertrouwen dat jullie hebben in het
Infopunt. Als u leuke ideeën hebt, laat het
dan weten via het Infopunt of kom langs.
Ook als u een uurtje over hebt, om bij

voorbeeld bij oudere eenzame mensen
een kop koﬃe te drinken.
U kunt ons vinden op de derde verdieping
van woonwijkcentrum Hol�ngerhof.
We hopen volgende maand met meer
mooi nieuws te komen.

Derde etage Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Infopunt
Bargeres

Word

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag, vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

in Bargeres!

