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DE REDACTIE

Door Marlies Zeeman
Afscheid
Voor de allerlaatste keer neem ik de pen
ter hand voor Wijknieuws Bargeres. Bijna
9 jaar heb ik me maand in maand uit bemoeid met dit belangrijke communicatiekanaal voor Bargeres.
Nadat ik vorig voorjaar al had aangegeven
te willen stoppen, heeft het overdragen
van de werkzaamheden langer geduurd
dan verwacht. In eerste instantie wachtten we op het aandienen van een opvolger.
Toen die uitbleef, hebben we als redactieteam steeds opnieuw gekeken naar een
herschikking van taken, passend bij ieders
kwaliteit en ervaring. Nu is dan het moment aangebroken, dat ik met een gerust

hart de deur achter me dicht kan trekken.
Wat overigens niet wil zeggen dat er geen
eindredacteur meer gezocht wordt! Iemand met leidinggevende capaciteiten en
ervaring met tekstschrijven mag zich nog
steeds melden via redactie@bargeres.com
Bijzondere Bargeresser
Wijknieuws is altijd een krant voor en
door bewoners geweest. We konden en
kunnen altijd rekenen op veel ingezonden
kopij. Dat zal hopelijk onveranderd blijven!
Wat wel is veranderd in de afgelopen jaren,
is dat er meer aandacht voor het verhaal
van bewoners is. We hebben al heel wat
bijzondere bewoners in beeld gebracht
en het redactieteam gaat daar graag mee
door. Dus bent u, of kent u een bijzondere
Bargeresser, geef het aan de redactie door!
Een kans om niet te laten schieten.

Eén van de rubrieken die de afgelopen
jaren van betekenis was, wil ik graag nog
eens onder de aandacht brengen. Dat is
de rubriek ‘Ondernemer in de wijk’. Het
biedt Bargeressers die in de wijk wonen
en werken, eenmalig de kans op een gratis
advertorial. Lever een stukje tekst aan met
een foto of logo en NAW-gegevens en bedenk een leuke actie voor wijkbewoners.
De kans is groot dat deze inspanning uw
omzet verhoogt!
Ik wens het redactieteam tenslotte veel
succes met Wijknieuws Bargeres en
u als wijkbewoner nog jarenlang veel
leesplezier!
Voor het septembernummer moet de
kopij voor 7 augustus a.s. worden ingezonden!

DE JAARLIJKSE OPRUIM- EN SCHOONMAAKACTIE IN DE SLENERBRINK
De voorjaarsactie-(mid)dag van 4US
viel dit jaar op zaterdag 19 mei. Met
het nodige enthousiasme hebben
verschillende bewoners uit de Slenerbrink hun deel van de straat schoongemaakt.
Er werd onkruid gewied, speeltoestellen schoongemaakt, heggen gesnoeid, de
straat geveegd en vooral gezellig bijgepraat
na een periode, waarin het buiten te koud
was om uitgebreid met elkaar te praten.
Na een middagje lekker samen werken
was het resultaat goed zichtbaar. En na
contact met de gebiedsopzichter van de
gemeente, was al het groenafval ook weer
snel verdwenen.

het weer ons goedgezind. Het werd een
gezellige avond, waarbij er ook nog tijd
was om Weerwolf te spelen met elkaar.
Het eten was heerlijk en de drank een
goede aanvulling. Het bleef nog erg lang
gezellig!

Twee weken later, op zaterdag 2 juni, was
het tijd voor de jaarlijkse buurt barbecue.
Dit keer zonder tent, maar gelukkig was
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De afgelopen vergadering zijn meerdere onderwerpen aan de orde geweest.
Wat ons op dit moment erg bezig houdt
is de nieuwe waterspeelplaats aan de Rolderbrink. Het is heel jammer dat deze
speelplaats gebreken vertoont, waardoor

een onveilige situatie kan ontstaan. Er
wordt gewerkt aan het herstel. We gaan
er dan ook van uit dat de kinderen in de
zomervakantie weer kunnen genieten van
de waterspeelplaats.
Verder zijn er meerdere aanvragen geweest voor plaatsing van een

speeltoestel in diverse brinken. Wij bekijken de mogelijkheden.
Tot slot: we vinden het jammer dat
Buurtsupport noodgedwongen moet
verhuizen naar het industrieterrein. Op
dit moment is er nog geen geschikte
ruimte gevonden in de Bargeres.
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In het vorige Wijknieuws kon u lezen dat VanHuus de maand mei zou
gebruiken voor brainstorming. De
maand juni gebruiken we om de business case opnieuw op te stellen. Dat
betekent dus dat de brainstormsessies een positieve uitkomst hebben
gehad.We hebben een duidelijk beeld
van wat we willen.
We gaan ons sterk gaan concentreren om
(tijdelijk) minder mobiele (oudere) wijkbewoners uit hun isolement te halen. Dit
kan door elektrisch vervoer aan te bieden
voor de ultrakorte afstand. De actieradius
van de elektrische shuttles is beperkt. Met
deze insteek zal de kans op overlapping

met het bestaande taxivervoer minimaal
zijn.
Nu is het zaak om in beeld te krijgen hoeveel potentiële ritten er per dag te verwachten zijn. Daar zijn geen cijfers van.
Ook de taxibedrijven zullen deze niet
hebben, omdat we ons juist richten op de
ritten waarvoor geen taxi wordt gebeld.
Door verschillende organisaties en de gemeente te benaderen, hopen we een goed
beeld te krijgen.
Kortom, ook gedurende de zomermaanden blijven wij zoeken naar mogelijkheden.
Misschien heeft Emmen-Zuid dan volgend
jaar zomer elektrische shuttles rondrijden.
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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. Wij
bieden u de mogelijkheid aan om één 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, 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
7812 EX Emmen

Vrijwilligers
Heeft u nog tijd over en zou u graag iets
voor de medemens willen betekenen, dan
zijn wij op zoek naar u! Locatie Holtingerhof heeft nog een aantal vrijwilligers vacatures zoals:
-Medewerker groenvoorziening,
-Ophalen oud papier
-Koken in een huiskamer of eetkamer Bargeres
-Wandelen met een bewoner
-Gastdame voor kofﬁe/thee schenken
Heeft u belangstelling dan kunt u mailen
naar de vrijwilligerscoördinator van Holtingerhof: a.looijen@treant.nl of bellen: 06
47051418
Eetkamer Bargeres
Elke woensdag vanaf 17:00 uur voor
€ 4,00 eten in de Brink. Hoofdgerecht,
dessert en een kop kofﬁe/thee. Inclusief soep kost de maaltijd € 4,50 Reserveren kan tot 13:00 uur bij de receptie.
Visverkoop in locatie Holtingerhof
Elke woensdag van 14:00 tot 15:00 in de
Brink (m.u.v. feestdagen)
Gebakken vis
€ 2,75
Zoute haring
€ 1,75
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Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen.
Iedere eerste dinsdag van de maand van
13.00 tot 14.30 uur .
Repaircafé: Weggooien? Mooi niet!
Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00
uur in de centrale hal.
Tevens worden er veel evenementen georganiseerd binnen locatie Holtingerhof en u
bent van harte welkom!
U bent ook altijd van harte welkom om
een kop kofﬁe te komen drinken bij ons!
Heeft u vragen dan kunt u altijd bellen met
de receptie van Holtingerhof.

A� H��� F���� �� P������� C���
Door Natasja van Dijk

Een aantal edities geleden stelde De
Toegang zich voor in Wijknieuws en
nu doen AtHomeFirst, middels Herma Hermsen en Promens Care, middels Ruud de Jonge.
Promens Care is niet alleen de organisatie die begeleiding biedt aan mensen met
langdurige psychische of psychiatrische
problematiek, ze zijn ook de hoofdaannemer van de WMO-zorg, begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding
in Emmen-zuid.
‘Voor het leveren van de huishoudelijke
ondersteuning kozen wij voor AtHomeFirst waar voorheen Thalia dit leverde,’
vertelt Ruud de Jonge. Ruud is leidinggevende hoofdaannemersschap Emmen-zuid
en leidinggevende thuisondersteuning.
Herma Hermsen is coördinator ondersteuning thuis bij AtHomeFirst voor
de huishoudelijke medewerkers in Emmen-Zuid. ‘Ook doe ik de intakegesprekken met mensen die zich melden met een
hulpvraag en ben ik een van degenen die
u aan de telefoon kunt krijgen als u met
AtHomeFirst belt,’ vertelt ze.
Sinds zo’n anderhalf jaar gaan alle hulpvragen nu via De Toegang, hoe bevalt deze
werkwijze tot nu toe?
‘Nu we aan deze manier van werken gewend zijn,’ antwoordt Ruud, ‘bevalt het
goed. Er is meer samenwerking met de andere organisaties, zoals met Sedna.’

‘Wij van At Home First vinden het prettig
om meer in de wijk en bij de mensen betrokken te zijn,’ vult Herma aan. ‘Daarom
hebben wij voor onze cliënten een High
Tea in ‘t Brinkenhoes georganiseerd.’
‘Ja, daar was ik ook bij en ‘t zat lekker vol,
geloof ik,’ zeg ik.
‘Klopt, zegt Herma. ‘Er waren een heleboel aanmeldingen dus we moesten er
een tweede bij organiseren, om zoveel
mogelijk cliënten de kans te geven erbij te
kunnen zijn.’
‘Hoe kwam het zo dat jullie dit deden?’
vraag ik. ‘Op een gegeven moment was
er een brief naar onze cliënten gestuurd,
waarin werd gesteld, dat we bij iedereen
op huisbezoek zouden komen,’ zegt Herma. ‘Dit was echter niet haalbaar, dus besloten we om zelf de mensen uit te nodigen voor deze High Tea, om zo elkaar een
beetje te kunnen leren kennen.’
‘Doet Promens Care ook zulke concrete dingen in de wijk?’ vraag ik. ‘Niet op
deze manier,’ antwoordt Ruud. ‘Omdat
wij hoofdaannemer en zorgaanbieder
zijn, hebben we eigenlijk ‘twee petten’ op.
Onze persoonlijk begeleiders zoeken met
hun cliënten naar mogelijkheden om actief
te zijn in de wijk. Als hoofdaannemer zijn
wij meer achter de schermen betrokken
bij het leggen van verbindingen. Een van
de dingen waar we bij betrokken zijn en
waar binnenkort meer over bekend wordt,
is het organiseren van Eén Loket, wat ervoor moet zorgen, dat bewoners makkelijker en sneller met een hulpvraag bij ‘de

juiste deur’ terechtkomen. Maar hierover
dus later meer.’
Herma wil nog één ding kwijt: ‘Wij zijn altijd op zoek naar huishoudelijk medewerkers, zeker voor de vakantieperiodes, dus
als u geïnteresseerd bent, kunt u contact
met ons opnemen.’
‘Oké,’ reageer ik, ‘bij deze een gratis oproep voor personeel, nou vooruit, voor
deze keer. Dit is inderdaad wel wat lastig,
soms, ook voor ons als cliënten. Vorig jaar
had ik in de vijf wekenvakantie van mijn
eigen hulp, drie verschillende vervangsters.
Volgens mij kwam dit, omdat iemand die in
deze periode bij jullie kwam werken, twee
keer gewoon niet op kwam dagen. Dan zit
je als bedrijf natuurlijk ook wel wat met de
handen in ‘t haar.’
‘Dit soort dingen vinden wij natuurlijk ook
erg vervelend voor jullie als cliënten en we
doen ons uiterste best het deze zomerperiode beter te laten verlopen,’ besluit
Herma.

WATEROVERLAST OP 1 JULI

Links en rechtsboven door Riekus Reinders
foto rechtsonder door Cor Vortman
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Door Natasja van Dijk

Loes Masseree verzorgt nu zo’n jaar
of twee de interviews voor Wijknieuws en het leek ons leuk om haar
nu eens te bevragen over haar levenswandel.
Op een warme, zonnige namiddag in mei
schuift Loes bij mij aan, aan mijn eettafel
en mag ik haar van alles vragen over haar
leven, Onder andere over leven onder de
Turkse zon en over schrijven natuurlijk.
Hoe ben je bij Wijknieuws terechtgekomen?
Nu al weer ruim twee jaar geleden had
Wim Verbaan een oproepje geplaatst,
waarin hij op zoek was naar mensen die
mee wilden doen aan een schrijversgroepje. Ik schrijf al vanaf dat ik een pen kan
vasthouden dus dit sprak me meteen aan.
Dat groepje bleef klein en had slechts een
korte levensduur. Wim zat toen in de redactie, maar werd ziek en moest er daarom mee stoppen. Hij vroeg mij of ik het
van hem wilde overnemen. Hij deed de
interviews en hoewel ik dat nog nooit had
gedaan, leek het me erg leuk.
Wat voor andere dingen heb je zoal
gedaan op schrijfgebied?
Ik heb onder andere deelgenomen aan een
online schrijfgroep ‘De Nieuwe Vijftigers’.
De meesten van ons woonden in het buitenland en we wilden allemaal graag met de
Nederlandse taal bezig blijven. Dat deden
we door elkaar elke dag een opdracht om
te schrijven te geven. Ook schreven we gezamenlijk aan een verhaal. Hierin zaten allerlei vreemde karakters die we baseerden
op gekke ervaringen uit onze eigen levens.
Deze groep is een jaar of acht, tussen 2004
en 2014, actief geweest. Nu komen we nog
steeds eens per jaar bij elkaar.
Een jaar of tien geleden ben ik aan een
kinderboek begonnen. Dat is nu klaar en
ik zoek naar mogelijkheden om dat te publiceren. Ook heb ik een keer de tweede prijs gewonnen bij een schrijfwedstrijd
van De Wereldomroep. Daar ben ik nog
steeds trots op want er deden heel veel
mensen, van over de hele wereld, mee.
Woonde jij toen ook in het buitenland
en hoe kwam het zo dat je emigreerde?
In de tweede helft van de jaren negentig
liep er van alles vast in mijn leven: ik kreeg
MS (Multiple Sclerose). Mijn relatie liep
stuk en ik kon op den duur niet meer werken waardoor ik volledig werd afgekeurd.
Ik werkte toen bij een juridische uitgeverij
als secretaresse. Dus ook daar zat ‘iets met

Foto door Cor Vortman
schrijven’ hoewel ik niet zelf schreef voor
hun publicaties, maar van alles verzorgde,
wat daarvoor nodig was. In de loop der jaren was ik al vaak naar Turkije geweest en
was daar goed bevriend geraakt met een
aantal mensen. Zij vroegen me waarom
ik niet in Turkije kwam wonen. Omdat ik
volledig was afgekeurd ging het GAK (nu
UWV) ermee akkoord en dus verhuisde ik
in 2000 daarheen.
Overigens heb ik ook een keer in het tijdschrift van Atlas Jet (een Turkse vliegmaatschappij) gestaan met een eigen publicatie.
Samen met een Turkse vriend, een professioneel fotograaf, ben ik door Nederland
gereisd om de bezienswaardigheden te bekijken. Hij wilde zijn foto’s aan Atlas Jet verkopen. Zij wilden ze hebben, op voorwaarde dat er een tekst bij kwam. Dat moest
in het Engels maar dat was geen probleem
omdat ik in het verleden bij de NAM
werkte en daar ging alles in het Engels.
Deze Engelstalige tekst is samen met een
Turkse vertaling in dat tijdschrift opgenomen. Dat vind ik zo leuk!
Waarom ben je terug gegaan naar
Nederland en heb je voor Bargeres
gekozen om te wonen?
Op een gegeven moment begon het erg
onrustig te worden in Turkije. Ik woonde
in het centrum van Istanbul. Soms konden
we, vanwege de onlusten, urenlang onze
woonwijk niet in en kwam de pepperspray
door de kieren van de ramen naar binnen.
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Ik was bang dat de situatie zou escaleren
en dat wilde ik mijn kinderen niet aan
doen.
Van midden jaren zeventig tot midden jaren tachtig woonde ik met mijn man en
kinderen in De Kiel.We deden onze boodschappen in Emmen en ik had kennissen
die in Bargeres woonden, dat toen in aanbouw was. Toen mijn man werk kreeg in
Apeldoorn en het lange op-en-neer reizen
te veel werd, zijn we verhuisd naar Epe.
Wel heb ik al die jaren contact gehouden
met mijn vriendin die in deze omgeving
woont. Dus de keuze om hier te wonen
was snel gemaakt. Bij het bezichtigen van
mijn huidige woning, zag ik dat er geen inkijk in de woonkamer was en toen ik op
de bank zat, kon ik de ondergaande zon
zien. Dat vond ik ook heel erg mooi! Inmiddels woon ik hier nu bijna drie jaar en
het bevalt prima.
Waar houd je je zoal mee bezig in
Bargeres of elders?
Naast mijn werk voor onze redactie zit
ook eens per week in een klaverjasclub
en ik ben lid van de Taalwerkplaats in
Nieuw Amsterdam. In de wintermaanden
lees ik in de bibliotheek geregeld voor uit
eigen werk. En ik werk veel in mijn tuin.
Ik ben gek op alles wat groeit en bloeit.
Graag zou ik in Bargeres een schrijversclub beginnen, dus als je dit ook leuk lijkt
kunnen we misschien met elkaar iets
organiseren!

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Deze keer is er maar weinig
nieuws te melden. De vakanties zijn al
begonnen of staan voor de deur. Ook De
Zonnebloemvrijwilligers krijgen hier mee
te maken.
De Stoetbakkersdag was voor
onze afdeling een groot succes. Jammer
dat het weer een beetje tegen zat. Maar

wie weet...volgend jaar beter.
Houdt u wel even in de gaten
wanneer ons afﬁche weer bij de Boni Bargeres bij de statiegeld automaat hangt?
Mocht u een donatie willen doen dan kan
dit op bankrekeningnummer NL27RABO 0368 4461 15 t.n.v. Nat. Vereniging
De Zonnebloem te Emmen. Voor meer

informatie en/of aanmelden als vrijwilliger kunt terecht bij Melanie van Dijk,
tel. 0591-763814, Jan Remmerswaal,
tel. 0591-630106 of Geb Bril, tel. 051632106.
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/deel
Bargermeer
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Huurders willen beter aangepaste woningen en meer contact met
buurtgenoten. Dit werd duidelijk in
de huurdersbijeenkomst over wonen
& zorg die onlangs werd georganiseerd door de huurdersverenigingen;
Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe
en SBDE (Stichting Bewonersraad
Domesta Emmen).
Voldoende aangepaste woningen
Tijdens de bijeenkomst haalden de huurdersverenigingen wensen op van huurders
over de thema’s langer zelfstandig thuis
wonen en eenzaamheid. In groepsgesprekken vertelden deelnemers wat zij belangrijk vinden, hoe hun ervaring tot nu toe
is en waar ze zich zorgen over maken.
Hieruit kwam naar voren dat huurders het

vooral onduidelijk vinden waar ze terecht
kunnen met hun zorgvraag. Ze ervaren dat
ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast vinden ze dat de woning
niet aangepast is op hun situatie. Zo maken
ze mee dat stopcontacten en keukenkastjes niet op de goede hoogte zijn geplaatst.
Leg contacten om eenzaamheid te
voorkomen
De deelnemers kennen of herkennen zich
in het eenzaam zijn. Het valt veel huurders
op dat vooral in complexen met zowel
jongeren en ouderen, er weinig contact is
met de buren. “Er moeten in wooncomplexen openbare ruimten komen, waar
meer activiteiten worden georganiseerd
en men nieuwe mensen kan leren kennen“.
Ook werd de suggestie gedaan om in Em-

men een Maatjesproject te starten.
De stem van de huurder is belangrijk
Met de resultaten van de bijeenkomst willen de huurdersverenigingen het gesprek
aangaan met gemeente, politiek en woningcorporaties. ‘Het is voor ons belangrijk om te luisteren naar de huurder’, aldus
Hans Gelderman, voorzitter van SBDE.
‘We hebben veel waardevolle informatie opgehaald en zijn zeker van plan daar
iets mee te gaan doen’ vult Hepke Wouda,
bestuurslid Huurdersfederatie Zuidoost
Drenthe aan.

CREATIEF BARGERES
Elke maand bieden we wijkbewoners de gelegenheid om in Wijknieuws hun creativiteit te tonen. Stuur uw inzendingen – foto’s van
zelf gemaakte kunst, gedichten, korte verhalen etc. – naar redactie@bargeres.com
Deze maand een vrolijk gedicht van onze huisinterviewster Loes Masseree.
De verjaardag van Brammeldodder
Op een morgen heel erg vroeg
de dag was nog niet zo lang
hoorde ik een vreemd geluid
’t was net een zacht gezang.

Ze riepen: Hiep, hiep en hoezee
het is voor de oude Brammeldodder
iedereen kom, eet en drink maar mee
hij leve lang hoera hoera!

Ik ging op zoek naar het geluid
kroop op mijn buik door gras
tijgerde langs de lelies, onder
struiken en rijp geurend gewas.

Toen ineens, een schaduw ‘k zag nog
een bil en een dijbeen, vóór de oude
Brammeldodder in één snelle hap
in de maag van een reiger verdween!

Nu hoorde ik een zacht getinkel
uit de vijver van mijn dromen
en warempel ook glasgerinkel.
Mijn uitroep snel gesmoord want

Alle kikkers doken diep in de vijver
en niemand sprak nog ooit een woord
over het feest van de oude Brammeldodder
die door een reiger werd vermoord.

Een grote kikkerfamilie had feest
ze dronken, schonken en kwaakten
ze aten kroos met zwarte vliegen
en taart die hun moeders maakten
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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!
Activiteit en organisatie, locatie
€
Opgave / info Aanvullende info

Datum

Tijd

Ma 2-7

15.00

Luisteren in je leunstoel:
Drentse voorleesmiddag

1,50

Wo 11-7

15.00

Duitse dag: Bergfest met een optreden van
duo Max en Maxime

5,-

de Brink

Do 12-7

14.30

Bingo

5,-

de Brink

Za 14-7

17.00

Amerikaanse dag met BBQ en optreden van
countryduo “Just Us”

12,50

de Brink

Ma 16-7

14.00

Verkoop kleding door modehuis Kort

Vr 27-7

15.00

Meezingmiddag m.m.v. duo “Anneke en Peter”

1,50

de Brink

Ma 30-7

19.30

Bingo

5.-

de Brink

Elke Wo.

17.00

Eten in de Brink.
Hoofdgerecht, dessert en een kop kofﬁe/thee:
€ 4,00 Hoofdgerecht inclusief kop soep, dessert en een kop kofﬁe/thee: € 4,50
Reserveren kan tot 13.00 uur bij de receptie.

NIEUWS

VAN INFOPUNT

Hh.

om 17.00 BBQ en om
19.00 een optreden

Hh.

de Brink

BARGERES

Het Infopunt is hèt knooppunt in
Bargeres waar wij, bewoners, terechtkunnen met vragen op allerlei gebied. Elke maand schuift iemand van
onze redactie een half uurtje aan bij
Greetje Lahuis om van haar te horen
wat er zoal speelt.
Wat zijn vragen die je de afgelopen
tijd zoal hebt gekregen?
‘Die zijn meestal erg gevarieerd’, zegt
Greetje. ‘Zo help ik bijvoorbeeld mensen bij het invullen van formulieren en
laatst ging dat om het aanvragen van een
taxipas.’

Kijk, dit is nieuw voor mij, goed om
te horen.
‘Ja, en ik vind dat erg ﬁjn om te doen. Maar
ik heb natuurlijk niet op alle vragen direct
een antwoord. Soms is het beter om de
vraag of het probleem bij anderen neer te
leggen, zoals bij Buurtbemiddeling, wat een
tijdje terug het geval was.’
Je hebt dus ook contacten met andere organisaties?
‘Jazeker. Wij hebben met alle in de wijk
werkende organisaties contact. Zo komt
uw vraag op de juiste plaats terecht en
hoeft u zelf niet alle organisaties af te
gaan..’

Derde etage Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen

Infopunt
Bargeres

Hebben jullie nog vakantie gedurende de zomer?’
‘Nee hoor, ik ben gewoon bereikbaar en
aanwezig, dus iedereen is van harte welkom! En als u in deze periode graag eens
iets voor een ander doet, zoals een oudere
bezoeken voor een kop kofﬁe, dan kunt u
hiervoor ook bij ons terecht.’

Word

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag, vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com
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in Bargeres!

