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In deze editie van Wijknieuws beginnen 
we met bedankjes: een hieronder van ‘De 
Strijd Van Salland’ en het andere van 2 be-
woners die erg blij zijn met het tot stand 
komen van een nieuwe speelvoorziening 
in hun Brink - met hen hadden we een in-
terview dat op pagina 3 staat.

Dan zijn wij van de redactie en het bestuur 
van de Wijkvereniging op zoek. We zoeken 
mensen die betrokken zijn bij wat er in 
ons wijkje gebeurt en die daarover willen 

berichten in deze maandelijkse wijkkrant.
Ben je onderzoekend van aard en vind 
je het leuk daarover stukjes te schrijven? 
Dan ben je van harte welkom in ons re-
dactieteam. Ook zoeken we iemand die 
het grotere geheel van het maken van een 
nieuwsbrief kan overzien en ondersteunen.

Met minstens 2 mensen erbij kunnen we 
een breder scala aan onderwerpen de re-
vue laten passeren. Ik (Natasja van Dijk) 
stop volgend jaar met mijn werkzaamhe-
den voor Wijknieuws dus als er zich nu 

nieuwe mensen aanmelden, is er nog ruim 
de tijd om ingewerkt te worden. Heb je 
hier zin in, stuur dan een mail naar redac-
tie@bargeres.com

Verder in dit blad een interview over leven 
in een aanleunwoning, De Bleerinck die 
vrijwilligers zoekt en Holtingerhof die hun 
najaarsprogramma uit de doeken doet. 
Ook de activiteitenagenda ontbreekt niet.

Hartelijke groet,
redactie Wijknieuws Bargeres.

Hartelijk dank aan Boni Bargeres en aan 
alle mensen die ons hebben gesponsord 
door hun fl essenbon te doneren. Het 
geweldige bedrag van €304 kon worden 
overgemaakt aan de Strijd van Salland. 
Het geld wordt gebruikt om meer onder-
zoek naar hersenkanker mogelijk te maken.

Voor meer info: www.strijdvansalland.nl
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Gouden Nationale Ouderendag 
Vrijdag 5 oktober vindt de Nationale Ou-
derendag plaats. ’s Morgens om 10:30 ma-
ken we bekend welke wens in vervulling 
gaat en om 15:00 uur vindt een optreden 
plaats van Harald Veenstra. U bent van har-
te welkom!

Kleintje Oktoberfest 6 oktober
Zaterdag 6 oktober om 19:00 gaan we 
met zijn allen een kleintje Oktoberfest 
vieren en Léon Moore zal schlagers ten 
gehore brengen.

Gouden Klassieke huiskamerconcer-
ten
Elke laatste zondagmorgen van de maand 
van 10:15 tot 11:45 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 akoes-
tiek.

Elke maand staat in het wijknieuws ver-
meldt welke musici of muzikant voor u 
gaat optreden. Deelname aan een klassiek 
huiskamerconcert is € 5,00 en in de pauze 
krijgt u een kop koffi e/thee met iets lek-
kers aangeboden.

U kunt zich opgeven bij de receptie van 
Holtingerhof ( van maandag t/m vrijdag 
van 08:30 tot 12:30) en u bent van harte 
welkom!

Zondag 28 oktober van 10:15 tot 11:45 
treden Victor en Grace op.

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 gespecia-
liseerd 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 speci-
ale 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 maandagmorgen van 
10:00 tot 11:00 plaats in locatie Holtinger-
hof in de multifunctionele ruimte op de 3e 
verdieping en kost € 1,50 per keer.
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
Hebt u nog tijd over en zou u graag iets 
voor de medemens willen betekenen, dan 
zijn wij op zoek naar u! Locatie Holtinger-
hof heeft nog een aantal vacatures zoals:
• Gastdame receptie
• Assisteren evenementen
• ophalen oud papier
• Koken in een huiskamer 
  of eetkamer Bargeres
• Wandelen met een bewoner
• Gastdame voor koffi e/thee schenken
Hebt u belangstelling dan kunt u mailen 
naar de vrijwilligerscoördinator van Hol-
tingerhof: a.looijen@treant.nl of bellen: 

0647051418

Eetkamer Bargeres
Elke woensdag vanaf 17:00 uur voor 
€ 4,00 eten in de Brink.
Hoofdgerecht, dessert en een kop koffi e/
thee. Inclusief soep kost de maaltijd € 4,50
Reserveren kan tot 13:00 uur bij de re-
ceptie.

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

Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands ar-
tikelen.
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 geor-
ganiseerd binnen locatie Holtingerhof en u 
bent van harte welkom!
U bent ook altijd van harte welkom om 
een kop koffi e te komen drinken bij ons!
Hebt u vragen dan kunt u altijd bellen met 
de receptie van Holtingerhof.
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Mocht je na het lezen van dit interview en-
thousiast worden of vragen hebben, neem dan 
contact op met de wijkvereniging via 
voorzitter@bargeres.com.

Het kon nog net zonder jas toen ik tegen 
zevenen op de fi ets stapte. Sanne ontving 
mij hartelijk terwijl een peuter door de 
woonkamer scharrelde. Even later kwam 
zijn oudere zusje erbij en vroeg waarom ik 
papier en pen bij me had.
‘Omdat ik jouw mama en de buurvrouw 
van alles ga vragen over de nieuwe speel-
tuin en dat moet ik opschrijven,’ dat was 
voldoende voor het kleine dametje. 

Twee blije buurvrouwen, Sanne Van Hese 
en Marieke De Boer, vertellen enthousiast 
over het regelen van nieuwe speeltoestel-
len in hun ‘hofje’ in de Bruntingerbrink. 
‘Wat er stond was oud en eenvoudig en 
omgeven met kattenpoep in het rondom 
liggende zand en in de zomer stonk het 
vreselijk.’ Sanne besloot contact te leggen 
met de gemeente om te vragen of er iets 
nieuws kon komen.

‘Bij de gemeente zeiden ze dat ik hiervoor 
bij de wijkvereniging moest zijn omdat die 
budget hiervoor beheert. Daar werd onze 

vraag goed ontvangen en we kregen de 
opdracht om een plattegrondje te maken 
en onze wensen met de buurt te bespre-
ken,’ vertelt ze stralend.
‘Ook moesten we er een klein verhaaltje 
(A4tje) bij leveren met onderbouwing en 
wat de doelgroep is met leeftijdscategorie 
en om hoeveel kinderen het ging.’ 
‘We hadden niet verwacht dat het eigenlijk 
zo makkelijk zou gaan,’ vult Marieke aan. 
‘En ook de buren, een stuk of 40 huishou-
dens, waren er erg blij mee toen we om 
hun handtekening vroegen. Hiervoor ge-
bruikten we een standaard lijst van de ge-
meente die de wijkvereniging ons leverde.’
‘Ja, ‘eindelijk eens’, kregen we vooral te ho-
ren toen we onze plannen aan hen voor-
legden.’ vervolgt Sanne.

‘Wanneer zijn jullie hiermee begonnen en 
hoe lang heeft ‘t al met al geduurd?’
‘We zijn in januari begonnen en half mei 
was ons plan goedgekeurd. Ze zeiden 

dat we op tijd waren met de aanvraag, 
die moet voor eind februari binnen zijn. 
Dan kan je aanvraag na goedkeuring nog 
datzelfde jaar gerealiseerd worden, an-
ders wordt dat pas het jaar daarna. Als er 
meerdere aanvragen zijn, geldt wie ‘t eerst 
komt, die ‘t eerst maalt, de anderen gaan 
mee naar het volgende jaar’
‘En eind augustus stonden de nieuwe 
speeltoestellen er, met de rubberen tegels 
eronder die we graag wilden!’
‘Zelf vind ik ‘t ook wel fi jn om af en toe 
even te schommelen,’ zegt Sanne tot slot 
en Marieke knikt beamend. 

Toen ik na het interview weer buiten 
stond, haalde ik toch maar mijn jas uit de 
fi etstas en trok hem aan. Ik stopte nog 
even om bij de speeltoestellen te kijken 
en er waren een paar kinderen aan het 
schommelen en klimmen, zonder jas, nog 
lekker in zomers tenue.

N����� ������������������ �� �� �����? D�� ����� �� ���� ������ ����!
Twee blije buurvrouwen vertellen hoe dit in z’n werk ging voor de Brun� ngerbrink
door Natasja van Dijk

Foto: Cor Vortman
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Dan wil ik graag even met u praten over 
de mogelijkheden hiervoor binnen de 
Bleerinck. Zo kunt u b.v. samen met 1 van 
onze bewoners fi etsen, wandelen, of een 
spelletje doen. Maar u kunt ook gezellig-
heid bieden binnen een huiskamer voor 5 
bewoners door samen te ontbijten, koffi e 
te drinken, enz. De mogelijkheden zijn tal-
rijk! Wwat past het best bij U? Wij sluiten 
daar bij aan.

Maak een afspraak en kom gerust eens 
langs voor een vrijblijvend gesprekje over 
de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 
binnen de Bleerinck. Graag mailen naar 
ihidding@tangenborgh.nl, of tel: 0591-
681666 en vragen naar Ida Hidding.

Elke week gratis genieten van een 
klassiek concert? Dit is uw kans!
In woonzorglocatie De Bleerinck zijn ver-

schillende verenigingen actief. Eén hiervan 
is de klassieke muziekvereniging Allegro. 
De dementerende bewoners van De 
Bleerinck die lid zijn van Allegro worden 
elke dinsdagochtend opgehaald om te 
kunnen genieten van een klein licht klas-
siek concert in de Lindenpoort van De 
Bleerinck. Na het concert worden de be-
woners weer teruggebracht naar hun ap-
partement.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die wil-
len ondersteunen om Allegro draaiende te 
houden. De belangrijkste taken zijn: de be-
woners op halen van en weer terug bren-
gen naar hun eigen appartement, koffi e 
inschenken tijdens het concert en vooral  
samen met de bewoners genieten van de 
prachtige muziek. De concerten vinden 
plaats op dinsdagochtend tussen
10.00 en 12.00 uur.

Heeft u belangstelling of wilt u eerst nog 
meer informatie, dan kunt contact opne-
men met vrijwilligerscoördinator Ida Hid-
ding; ihidding@tangenborgh.nl of de acti-
viteitenbegeleiding abb1@tangenborgh.nl. 
Of bel naar 0591 681616.

HEEFT U NOG EEN PAAR UURTJES PER WEEK OVER VOOR VRIJWILLIGERSWERK?

Ik bel aan bij mevrouw Stien Gangelhof. 
Ze is even in de war omdat ik een uur te 
vroeg ben, want ze moet haar boeken rui-
len. Ik schaam me diep, want hier sta ik 
voor een dame van negentig jaar en mooi 
dat zij niet in de war is en precies weet 
wat en wanneer zij iets moet doen. Maar 
kordaat zegt ze: ‘Nou, ga dan maar mee, 
kan je gelijk zien hoe dat hier werkt met 
de bibliotheek.’
In een van de gangen staat een dame met 
een trolley met boeken. Stien leest drie 
boeken per week, maar gaat ook nog naar 
de bibliotheek in Emmen. Zij woont in een 
aanleunwoning bij de Holtingerhof. Als we 
terug zijn in haar gezellige huiskamer, ver-
telt ze hoe vaak ze verhuisd is met haar, 
helaas overleden, man. Ze somt op: ‘Van 
Nieuw-Weerdinge naar Enschede en van 
Enschede naar Eindhoven.’ Ze grinnikt: ‘In 
Eindhoven hadden we vreselijk moeite een 
huis te vinden. Toen we eenmaal iets ge-
vonden hadden, kregen we dat huis niet. 
Eindhoven was katholiek en wij, niet-ka-
tholieken, mochten van de pastoor daar 
niet wonen.’ Ik zei tegen mijn man: ‘Zijn 
we nu stateloos, nu we hier niet mogen 
wonen?’ Ze grinnikt weer. ‘Daarna zijn ze 
weer terug naar Nieuw Weerdinge ver-
huisd.’ Dit alles gebeurde na de oorlog in 
1949. In die tijd werd Nederland nog ge-
regeerd door de verschillende geloven. Na 
vier jaar zijn ze naar Emmen verhuisd.

Nadat Stien ongelukkig haar heup brak en 
een nieuwe heup kreeg, verbleef ze een 

paar weken in het verpleeghuis Holtin-
gerhof. Ze besloot een aanvraag te doen 
voor een aanleunwoning, die ze in 2008 
toegewezen kreeg. Hier woont ze geheel 
zelfstandig in een mooie benedenwoning 
met tuintje en uitzicht op het grasveld dat 
grenst aan de Brinkenweg. ‘Ik doe alles zelf,’ 
zegt ze. ‘Ik kook en maak schoon. Maar ik 
heb hier wel weer een andere heup ge-
kregen. Toen mocht ik gewoon thuis blij-
ven en werd ik hier verzorgd. Ook als ik 
ziek ben, kan ik eten van de Holtingerhof 
krijgen. Maar daar moet je natuurlijk wel 
voor betalen.’ Op mijn vraag of het eten 
lekker is, zegt ze volmondig ja. ‘Als ik jarig 
ben,’ zegt ze, ‘dan kan ik boven in het zaal-
tje van de Holtingerhof een feestje geven. 
Dan hoef ik zelf nergens voor te zorgen. 
Ik bestel koffi e, thee en gebak. En voor de 
mensen die van ver komen is er altijd een 
grote pan soep met broodjes, zodat ze niet 
met een lege maag hoeven te reizen. Na af-
loop wordt alles weer schoongemaakt en 
je hebt er zelf geen omkijken naar.’

Ik kijk door het raam naar haar tuintje. 
‘Kijk,’ zegt Stien, ‘ik heb een gewoon huis, 
met een keuken, badkamer, bergruimte en 
een slaapkamer. Maar mocht je ziek zijn, 
dan krijg je hulp. Dus als je niet wilt, hoef 
je niets met de Holtingerhof te maken te 
hebben.’

‘Maar als je nu eens een dag niet uit je 
huis komt, is er dan iemand die aan de 
belt trekt en vraagt of er iets is?’ vraag ik. 

‘Nee,’ antwoordt Stien. ‘Maar je loop altijd 
weleens door de gang, of je drinkt iets in 
het huis met anderen.’ Stien is heel blij met 
haar woning en mijn kijk op een aanleun-
woning is heel erg veranderd. Als mijn tijd 
daar is, zal ik er hopelijk minder moeite 
mee hebben.
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Elke maand bieden we wijkbewoners de 
gelegenheid om in Wijknieuws hun crea-
tiviteit te tonen. Stuur uw inzendingen – 

foto’s van zelf gemaakte kunst, gedichten, 
korte verhalen etc. – naar redactie@bar-
geres.com

Deze maand een kort verhaal van Natasja 
van Dijk

Met roze pretwangen loopt ze naar haar 
moeder die in de auto op haar wacht.  
Wat was het fi jn om weer even met hem 
samen te zijn! En het geeft niks dat dit 
niet zo vaak gebeurt. 
“Mongool!” Het deert haar deze keer 
niet. Zo noemen ze haar wel vaker als ze 
alleen over straat loopt. Soms klinkt dat 
woord vrolijk en hebben de mensen een 
lach op hun gezicht. Dat maakt haar blij.
Andere mensen hebben daar lelijke ge-
zichten bij en hun stemmen klinken vals. 
Dan voelt ze zich vaak erg verdrietig. 
Maar dan is er altijd Frans.
Frans zingt mooi, over de sterren aan de 
hemel. 
Zij ziet de sterren ook wel eens. 

Als ze ’s nachts wakker wordt, doet ze 
het gordijn een klein beetje open. In een 

klein streepje zwart ziet ze dan de klei-
ne witte stipjes. Stiekem, want dat mag 
natuurlijk niet. Mama zegt altijd dat de 
nacht buiten moet blijven als je slaapt, dat 
je daarom de gordijnen dicht doet als je 
naar bed gaat. Dan kan je het donker niet 
zien en het donker kan jou niet zien. Dat 
maakt haar altijd een beetje bang voor 
de nacht. Konden haar ogen dan maar als 
sterren aan de hemel staan.
Maar als ze die kleine lampjes ziet die de 
nacht een beetje minder donker maken, 
is ze niet bang.. En dan is er vaak ook de 
Grote Lamp, die mama ‘maan’ noemt. Als 
ze die ziet, is het bijna helemaal niet meer 
donker. Het lijkt dan haast dag, zo goed 
kan ze de huizen en tuinen in de buurt 
zien door haar gordijnenkiertje.
Maar de sterren zijn het mooist. Omdat 
Frans daar over zingt.

Ze heeft hem al een paar keer ontmoet. 
Ja, echt waar! Hij is altijd heel aardig. 
De eerste keer was erg spannend. Toen 
schreef hij zijn handtekening in haar CD 
boekje en ook ‘groetjes van Frans’. Een 
andere keer vroeg hij haar een paar din-
gen, over waar ze woont en of het daar 
leuk is en zo.
Deze keer stelde ze hem zelf een vraag. 
Eindelijk durfde ze dat. 
“Wil jij samen met mij zingen?” Dat wilde 
hij wel.
Samen met hem zingen over de sterren 
die aan de hemel staan, dat was wel heel 
speciaal.
En die zoenen van hem gloeien nu nog na 
op haar roze pretwangen!

CREATIEF BARGERES

Als sterren aan de hemel staan

‘Burendag is een jaarlijks terugkerend feest 
dat je samen viert met je buren en de buurt 
op de 4e zaterdag in september. Het is 
een dag waarop je gezellig samen komt en 
waarbij veel mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt.’

Dit jaar viel de Burendag op zaterdag 22 
september en op het moment van schrij-
ven was in ieder geval bekend wat Holtin-
gerhof en Bewonerscommissie Holtinger-
brink gingen doen. Hierover doen wij in 
het volgende Wijknieuws verslag, evenals 
van andere evenementen die bij ons be-
kend zijn.

Maar we zijn ook benieuwd naar andere 
acties die er ondernomen zijn in Bargeres 

op deze dag. Heeft u mooi fotomateriaal 
of een leuk verhaal? 

Stuur het naar redactie@bargeres.com, 
wij plaatsen het graag!

W�� ���� � �� B�������?



ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER
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
Ma 1-10 15.00 Luisteren in je leunstoel: 

Drentse voorleesmiddag
1,50 Hh.

Vr 5-10 15.00 Nationale Ouderendag met een optreden van 
Harald Veenstra

5,00 Hh.

Za 6-10 19.00 Kleintje Oktoberfest met muzikale begeleiding 
van Leon Moore

5,00 Hh.

Do 11-10 14.30 Bingo 5,00 De Brink

Do 11-10 19.00 Grote herfst bingo 8,00 Brinkenhoes € 8.00 voor 10 rondes  1 
gratis super ronde en 1 kop-
je koffi e of thee gratis.

Wo 17-
10

14.00-16.00 Verkoop sokken/panty’s en damesnachtkleding 
Wim Koops

Hh. Centrale Hal.

Za 20-10 Halloween bij het brinkenhoes - ben jij in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar laat je dan griezelig 
verrassen. Heb je lef geef je dan op voor 15 
oktober. 

1,00 Stuur een mail naar
ac@brinkenhoes.nl  of  bel 
0591-855280 of kom langs 
om je op te geven.

Do 25-10 15.00 Meezingmiddag m.m.v. accordeonist Jan 
Warntjes

1,50 de Brink

Za 27-10 11.30 - 
14.00

Ruilbeurs Brinkenhoes
Voor het ruilen van winterkleding, speelgoed, 
woonaccessoires e.d. 

Brinkenhoes Inbrengen kunt u op vrijdag 
26 oktober tussen  17.00 
en 19.00 uur. Voor de inge-
brachte spullen krijgt u een 
muntje dat u zaterdag kunt 
gebruiken op de ruilbeurs.

Zo 28-10 10.15 Klassiek huiskamerconcert m.m.v. Victor en 
Grace

5,00 de Kapel

Naast onderstaande activiteiten organise-
ren activiteitencommissie ‘t Brinkenhoes 
en woonwijkcentrum de Holtingerhof ook 
wekelijks terugkerende activiteiten. Zo-
als Eetkamer Bargeres, Wat de pot schaft, 

yoga, biljarten, 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 Hol-
tingerhof, ‘de Hofl everancier’.

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

Het Infopunt is hèt knooppunt in Bar-
geres waar bewoners terecht kunnen 
met vragen op allerlei gebied. De Info-
puntmedewerker, Greetje Lahuis, gaat 
met uw vraag aan de slag, zodat u niet zelf 

allerlei organisaties hoeft te benaderen.
Te denken valt aan hulp bij een oplos-
sing zoeken voor rommel op straat 
of, indien u iemand nodig heeft om 
een boodschapje voor u te doen.

Voor deze en andere dingen kunt u naar 
de Holtingerhof waar het Infopunt is ge-
vestigd, de receptionist wijst u graag de 
weg. Op de maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur zijn wij geopend. 

NIEUWS VAN INFOPUNT BARGERES   

Infopunt
Bargeres

Word

in 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
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