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Hallo allemaal!

Dit is de laatste editie van dit jaar en 
hoewel het wat vroeg is, wensen wij u 
allemaal een mooie decembermaand toe 
met alle feestdagen die eraan komen.  
Ook al vast een mooi 2019 gewenst van 
het redactieteam. 

De Wijkvereniging organiseert op zaterdag 
15 december een kerstmarkt waarvoor u 
een kraam kunt krijgen als u spullen wilt 

verkopen, zoals zelfgemaakte artikelen of 
overtollige kerstspullen. Hiervoor kunt u 
terecht bij het Infopunt.

In dit Wijknieuws besteden we aandacht 
aan wijkactiviteiten zoals de Ruilbeurs in 
‘t Brinkenhoes, de opruimdagen in de Rol-
derbrink eerder dit jaar en de braderie. 
En natuurlijk laten ook De Zonnebloem, 
Holtingerhof en ‘t Brinkenhoes weer van 
zich horen.
Tot slot kregen we ook nog een schilderij 

toegezonden dat een plek in Bargeres af-
beeldt. Waar oh waar, zou dat zijn?

Hèt spannende 
jeugdboek voor 
kinderen vanaf 10 
jaar, voor de ko-
mende december-
maand!
Onze wijkver-
slaggeefster Loes 
Masseree publi-
ceert eind no-

vember haar eerste boek en dat delen 
we graag met u. Het is te bestellen voor 
€13,50 via email:
loesmasseree@gmail.com

Op een nacht redt Lori een grote Cyper-
se kat die boven op het dak van haar ou-
derlijk huis in Amsterdam zit. Ze heeft er 
geen idee van dat de kat haar nodig heeft 
om de Tonttu’s, Finse dwergen die onder 

het Rijksmuseum wonen, terug te brengen 
naar hun woonplaats. De Duistere Krach-
ten willen echter hun heerschappij in de 
Finse bossen niet afstaan en werken Lori’s 
pogingen zo veel mogelijk tegen. Gelukkig 
zijn er Vera en Tomi om Lori te helpen. En 
niet te vergeten de grote Cyperse kat. Sa-
men gaan ze de strijd aan met de Duistere 
Krachten.
Wie zal overwinnen?

De fietsenwinkel in Bargeres gaat medio 
december verhuizen!

‘Na 17 jaar krijg ik een groter pand en 
daar ben ik erg blij mee,’ zegt Klaas-Jan, 
eigenaar van de fietsenwinkel. ‘We waren 
aardig uit ons jasje gegroeid en het pand 
waar tot voor kort de dierenwinkel in zat, 
biedt ons niet alleen meer ruimte voor 
onze verkoopwaar, ook hebben we er 
twee extra werkplekken en dat is ook erg 
prettig.’
Op mijn vraag wat er met zijn huidige 

winkel gaat gebeuren antwoordt hij: ‘Die 
ruimte blijf ik gebruiken om in de etalage 
tweedehands fietsen te showen, zo blijft 
dat pand toch in gebruik en wordt leeg-
stand en verpaupering voorkomen!’

Wanneer gaan jullie over?  ‘Medio de-
cember hoop ik er te zitten, maar ze-
ker voor de kerstdagen wil ik daar  
gesetteld zijn. 
Komen jullie van Wijknieuws een verslagje 
maken van mijn nieuwe winkel als ik er in 
zit?’

Ik zeg hem toe dat we dit gaan doen dus in 
een volgend Wijknieuws komt een mooi 
stukje over de nieuwe winkel van Klaas-
Jan.

Van de redactie
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DE GROTE TERUGTOCHT 

RijwiElsHOp BaRGEREs GaaT vERHUizEn

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De grote terugtocht  
 
 
  Op een nacht redt Lori een grote Cyperse kat  
  die boven op het dak van haar ouderlijk huis  
  in Amsterdam zit. Ze heeft er geen idee van  
  dat de kat haar nodig heeft om de Tonttu’s,  
  Finse dwergen die onder het Rijksmuseum wonen, 
  terug te brengen naar hun woonplaats.  
   
  De Duistere Krachten willen echter hun heerschappij 
  in de Finse bossen niet afstaan en werken Lori’s pogingen  
  zo veel mogelijk tegen. 
 
  Gelukkig zijn er Vera en Tomi om Lori te helpen.  
  En niet te vergeten de grote, Cyperse kat.  
  Samen gaan ze de strijd aan met de Duistere Krachten.  
   
  Wie zal overwinnen? 

  
  Een heerlijk, spannend boek voor kinderen vanaf 10 jaar. 
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Het kon niet uitblijven. Na al het denkwerk, 
het peilen van interesse in Emmen-Zuid 
en het overleg met de gemeente, moest  
VanHuus wel een volgende stap zetten. En 
dat gebeurde op 2 november bij notaris 
Rosenbaum: de ondertekening van de sta-
tuten waardoor Stichting VanHuus een feit 
is.

De feestelijke ondertekening is een volgen-
de stap in de realisatie van een dienst om 
met elektrische shuttles de oudere minder 
mobiele inwoners van Emmen-Zuid onder 
u uit hun isolement te halen door u bin-
nen de wijk te vervoeren van huis naar de 
winkel, de huisarts, een koffieafspraak, de 
dagbesteding en misschien in de toekomst 
naar de stadsboerderij aan de Nieuw Am-
sterdamsestraat.

Nu VanHuus een officiële status heeft en 
ingeschreven staat bij de Kamer van Koop-
handel, kunnen we gaan starten met wer-
ven van fondsen.

We kunnen alle hulp gebruiken om dit 
voor de wijk te realiseren. We hebben 
denkers nodig die ons bestuur kunnen 
versterken, met kennis van ondernemen of 
kennis van fondswerving, organisators die 
ook dagelijkse rittenplanning kunnen doen, 

mensen die ritten aannemen bij toerbeurt 
en natuurlijk chauffeurs (er hebben zich al 
een paar aangemeld). Weet u iemand of 
bent uzelf zo iemand, meldt u zich aan op 
onderstaand mailadres.

Geïnteresseerd? Kijk het film-
pje op de website van RTV Drenthe  
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/140406/
Elektrische-karren-rijden-hopelijk-voor-vol-
gend-jaar-zomer-door-Emmen-Zuid
Volg ons op facebook onder Van Huus.

Wie wij zijn? Drie inwoners van Emmen- 
Zuid die ouderen uit hun isolement willen 

halen. Wij zijn: Lia Kaptein, Marten Kooi en 
Marcel Ederveen 
E-mail: m.ederveen1@kpnplanet.nl

De voorschool is er voor uw peuter. Uw 
kind kan hier samen met leeftijdgenootjes 
spelenderwijs leren en ontdekken. Spelen 
is namelijk niet alleen leuk, maar ook leer-
zaam, grensverleggend en ontspannend!

Spelen ontmoeten ontwikkelen
Op de voorschool leert uw kind meer en 
ander speelgoed kennen. Uw kind kan er 
zich ‘uitleven’ en verkent er allerlei mate-
rialen zoals water, zand, klei en verf. Ook 
leert uw kind andere peuters en volwas-
senen kennen, wat bijdraagt aan de socia-
le ontwikkeling. Via een vaste  dagindeling 
werken we aan het  optimaal stimuleren 
van uw kind. Een peuter heeft bijvoor-
beeld vaak moeite met overgangen; bij een 
nieuw spelonderdeel wordt deze  over-
gang daarom zingend gemaakt. We zijn 
daardoor voorspelbaar: uw kind voelt zich 
veilig. Vanuit deze veilige situatie bereiden 
we uw kind voor op de basisschool. Op 
de voorschool gebruiken we een sociaal 
ontwikkelingsstimuleringsprogramma. Een 
programma dat op thematische en speel-
se wijze het kind rijke ervaringen op laat 
doen en de taalontwikkeling stimuleert.

De groep
De groep bestaat uit maximaal 16 peu-
ters, begeleid door één of twee MBO of 
HBO geschoolde pedagogisch medewer-
kers. Ze worden regelmatig bijgeschoold 
volgens de nieuwste ontwikkelingen. Elke 
peutergroep heeft een vaste samenstelling; 
dit brengt rust. De eerste vriendschappen 
ontstaan vaak op de voorschool doordat 
peuters telkens dezelfde kinderen ont-
moeten. Een groep komt 10 uur per week 
verdeeld over 3 dagdelen bij elkaar, met 
uitzondering van de basisschoolvakanties.
Samenwerking op álle niveaus 

Op de voorschool stimuleren wij uw kind 
om samen te werken met andere kinde-
ren. Dat is een belangrijke eigenschap voor 
later als ze groot zijn. Door uw betrokken-
heid te tonen werken wij samen met u aan 
de ontwikkeling van uw kind. Dat samen-
werken doen wij ook op hoog niveau met 
de leerkrachten en schoolbesturen. De 
voorschool is gehuisvest in de basisschool 
waardoor pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten van de onderbouw goed 
met elkaar samenwerken. Op deze manier 

maakt uw kind een prettige en natuurlijke 
overgang naar de basisschool.

Kosten
De gemeente subsidieert de voorschool. 
Ouders betalen daarnaast een ouderbij-
drage. Informatie over de kosten voor de 
voorschool vindt u op onze website: www.
stichtingpeuterwerk.nl
In de wijk Bargeres zitten we met onze 
Voorscholen op drie locaties. Voorschool 
Barg, Mantingerbrink 2018, Voorschool 
Kardinaal Alferink, Mantingerbrink 205 en 
Voorschool Brink, Rolderbrink 128-130. 
Loop gerust eens binnen.

van HUUs HEEFT OFFiCiËlE sTaTUs

DE vOORsCHOOl 
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‘De tuinopruimdagen waren fantas-
tisch!’
Voor de zomer zijn er vier opruimdagen 
geweest in de Rolderbrink. In totaal is er 
35 ton afval afgevoerd. Zestien kannen kof-
fie zijn opgedronken en acht pannen soep 
gingen op. Het initiatief voor deze opruim-
dagen kwam van het Lokaal Platform Bar-
geres, met daarin de Wijkvereniging Bar-
geres, Gemeente Emmen, Domesta, Sedna 
en Buurtsupport. Samen met de bewoners 
hebben we er onze schouders onder gezet 
om van de Rolderbrink een mooiere brink 
te maken.

Straatwerk kapot en achterstallig  
onderhoud van het groen.
Vanuit de bewoners kwam de vraag om 
iets aan de Rolderbrink te doen. Tijdens 
een wijkschouw gingen de bewoners sa-
men met medewerkers van verschillende 
organisaties de brink rond. Veel straatwerk 
was kapot. Ook het groenonderhoud liet 
te wensen over. Tuintjes lagen er treurig bij 
en veel buurtbewoners kenden elkaar niet. 
Het werd tijd dat we met elkaar in gesprek 
gingen. Want wat speelt er in de brink? 
Wat vinden de bewoners belangrijk? 
In eerste instantie stuitte dat op tegen-
stand. De mensen geloofden er niet in. Wij 
vragen zo vaak iets, maar er gebeurt niets, 
kregen we te horen. ‘Naar aanleiding van 
deze vraag is voorgesteld om met elkaar 
te gaan opruimen,’ vertelt Karin Lubbers, 
gebiedsontwikkelaar van Domesta.
Anna, een bewoner uit de Rolderbrink 
zegt: ‘Er stonden grote containers, één 
voor groen en één voor spullen uit huis. Er 
is een aantal keren een nieuwe container 
geplaatst, zoveel werd er weggegooid. Als 
je er iets leuks bij zag liggen wat anderen 
hadden weggedaan, mocht je dat meene-
men!’

Tuintjes liggen er weer netjes bij
Nu liggen veel tuintjes er weer netjes bij. 
Er is heel veel opgeruimd. We hoorden 
mooie ideeën van de buurtbewoners. Idee-
en voor een picknickbank of een buurtbar-
becue. Buren willen elkaar helpen met het 
onderhoud en vaker een kop koffie met 
elkaar drinken. 
We kijken terug op vier geslaagde dagen. 

Maar er is nog veel te doen, dus er komt 
zeker een vervolg.

Tentgesprekken 
‘Door samen met de bewoners aan de 
slag te gaan, krijg je een gezamenlijk doel 
en kun je veel meer bereiken,’ zegt Lia 
Wilpshaar, gebiedscoördinator in Bargeres. 
‘Binnenkort houden we in de brink vier 
tentgesprekken. Wij zetten een tent neer, 
koffie erbij en misschien warme worst. Wij 
willen mensen uitnodigen die in de vier 
kwadranten van de 
brink wonen. Wij hebben veel gehoord tij-
dens de opruimdagen. Ook willen we we-
ten wat bewoners van die dagen vonden. 
Op de dag zelf hoorden we vaak mensen 
zeggen: ‘Oh, wat goed en moeten we vaker 
doen. Ik zie mensen die ik nooit eerder 
gezien heb en die wonen wel bij mij in de 
straat.’ Lia vervolgt: ‘Wij zijn ook benieuwd 
of zij de opruimdagen een vervolg hebben 
gegeven en of wij daarin nog iets kunnen 
betekenen.

Richard Grummel van Domesta
‘De tuinopruimdagen waren fantastisch! 
Mensen in de wijk zochten elkaar op en 
hielpen elkaar. Wij zien dat al veel menen 
enthousiast zijn en we hopen dat nog 
meer mensen dat worden. We hopen dat 
de mensen die betrokkenheid ook voelen. 
Het zou mooi zijn als een groepje bewo-
ners zegt: Goh, wij willen dit volgend jaar 
weer. Of wij willen iets heel anders doen 
met de buurt. Zij kunnen Domesta daarbij 

om ondersteuning vragen.’

Jaap Bakker, voorzitter Wijkvereni-
ging Bargeres
‘Het mooie aan dit project is, dat het zo-
wel - het groen en het grijs - als het sociale 
aspect in de wijk behelsde. Organisaties en 
bewoners hebben de handen ineen gesla-
gen.’

Anoek Verspeek, Sedna
‘De tuinopruimdagen bood ons een mooie 
kans om bewoners te leren kennen, zodat 
we ze kunnen ondersteunen en verbinden.’

Frank Lassche, Buurtsupport
‘Het is heel mooi om te zien hoe de ver-
schillende organisaties nu met elkaar sa-
men werken. Het waren hele leuke dagen 
en ik heb verschrikkelijk veel plezier gehad. 
Tijdens de vier opruimdagen waren we 
met vijf man van Buurtsupport aanwezig. Ik 
vond dat schitterend. Het was alleen jam-
mer dat de meeste parkeerplaatsen bezet 
waren, zodat de jongens van Buurtsupport 
niet overal met de machines bij konden’

Ronald Mentink, gebiedsopzichter 
Gemeente Emmen
‘Het zou mooi zijn als de bewoners nu met 
elkaar om de tafel gaan zitten en een plan 
maken. Dan kunnen zij dat aan de gemeen-
te voorleggen en vertellen wat zij willen. 
De gemeente kan dan kijken of er geld 
voor is. Want als wij niet van de bewoners 
horen, dat er ergens bijvoorbeeld tegels 
los liggen, dan weten wij dat niet en kun-
nen we er ook niets aan doen. Ik hoop dat 
de bewoners hierin eigen initiatief nemen.’

Door Christa Vedelaar
saMEn aan DE slaG vOOR EEn MOOiERE ROlDERBRinK



Via Facebook zag ik, dat een Facebook-
vriend een AED-actie was begonnen via 
buurtAED.nl, in Utrecht. Toen ik even snel 
op de website keek, zag ik dat je ook een-
voudig een actie kon starten in je eigen 
straat. Je moet dan 2681 euro inzamelen 
met de buurt maar Philips en de Hartstich-
ting doneren samen 1052 euro. De ove-
rige 1629 euro moet dus door de buren 
worden ingezameld. Een hoop geld, maar 
ik dacht: we kunnen het altijd proberen. Ik 
polste eerst even wat buren via de buurt-
app. Er kwamen veel positieve reacties dus 
dezelfde avond ging de actie in de lucht. 
Via de site van de Buurtaed heb ik een 
flyer gemaakt specifiek voor onze straat/
buurt. Er waren ongeveer 200 flyers no-
dig voor de hele straat. De buren boden 
direct aan om ook wat flyers uit te prin-
ten en mee te helpen met ronddelen. Dit 
was 2 dagen later ook al gebeurd. Daar-
naast hebben we nog externe partijen 
aangeschreven zoals de “Wijkvereniging 
Bargeres”. Ook via Facebook is er re-
clame gemaakt. Het resultaat was veel 
enthousiaste reacties en 47 donaties en 
binnen 3 weken was al het geld binnen. 

Een buurtbewoner, die tevens instructrice 
is voor reanimatie cursussen, reageerde 
enthousiast via Facebook en heeft aange-
boden om buurtbewoners die interesse 
hebben een cursus te geven tegen een 
flink gereduceerd tarief! De deelnemers 
krijgen na het behalen van de cursus ook 
een officieel certificaat. Een super mooi 
gebaar wat resulteerde in 10 tot 12 aan-
meldingen voor de cursus.

Door een gift van de Wijkvereniging kon-
den we het laatste deel van de AED bekos-
tigen, de plaatsing van de AED en ook de 
cursuskosten betalen. Waarvoor dank aan 
de Wijkvereniging!
Kortom een geslaagde actie, saamhorig-
heid in de buurt en 24/7 een AED beschik-
baar in geval van nood.
Bedankt allemaal!
Henk Veldman
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Een mantelzorger is iemand die meer dan 
8 uur per week zorg verleend aan iemand 
anders, dat kan de partner, een kind, de 
buurvrouw of een vriend.zijn.

Wij organiseren (bijna) elke maand een 
middag voor mantelzorgers die wonen in 
een van de wijken van Emmen- Zuid: Bar-

geres, Rietlanden, Parc Sandur of Zuidbar-
ge.
Donderdag 13 December is de eerst-
volgende middag. We gaan kerstklokken/
klokjes maken, die zowel buiten als bin-
nen kunnen hangen. Deelname is gratis en 
voor koffie/ thee wordt gezorgd. U bent 
van harte welkom! Opgeven graag voor 

5 december. Dit kan per E-mail: emmen-
zuid@mantelzorgemmen.nl of telefoon:  
Elza Omvlee 0591- 674300 Plaats: Holtin-
gerhof (derde verdieping) Holtingerbrink 
62. Datum en tijd: donderdag 13 december. 
14.00 uur.

Elza Omvlee, Danitsja Slomp, Carolien Knigge

Jaren geleden zijn Gea Jonker en haar 
schoondochters Damai en Kim begonnen 
met een ruilhandel op Facebook.  Op een 
gegeven ogenblik zijn zij benaderd door ie-
mand van de Wijkvereniging met de vraag, 
of het mogelijk was deze ruilhandel ook 
in het Brinkenhoes te houden. Deze ruil-
handel wordt nu al zo ongeveer vijf jaar 
met veel succes gehouden. ‘Maar wat is die 
de ruilhandel nu eigenlijk? Hoe werkt het?’ 
vraag ik Gea. ‘Bij deze ruilhandel krijgt 
iedereen die iets inbrengt (kleding, elek-
tronica, schoenen, speelgoed of boeken) 
plastic munten,’ antwoordt ze. ‘Met deze 
munten, kan men ook weer andere dingen 
meenemen. Bijvoorbeeld: kinderkleding 
die te klein is brengt men in en men neemt 
kinderkleding mee, die het kind past. Of 

in plaats van kleding, neemt men boeken 
mee. Of iets anders wat van je gading is.’
‘Maar wat nu, als je niets kan vinden? Wat 
doe je dan met de muntjes?’ vraag ik.
‘Die muntjes blijven altijd geldig en die kan 
je volgende keer weer inwisselen,’ ant-
woordt Gea. ‘De enige eis die we hebben, 
is dat alles schoon en heel is. Wij contro-
leren alles.

‘Wat vind je nou het mooiste van deze 

ruilhandel, die zo goed bezocht wordt?’ 
vraag ik.

‘Het mooiste vind ik, als een kind speel-
goed uitzoekt en met een blij gezicht de 
deur uit loopt. Dat vind ik zo mooi. Daar 
genieten mijn dochters en ik van. 
De volgende ruilhandel is in het voorjaar. 
Informatie over wanneer de ruilhandel in 
het Brinkenhoes weer is, staat te zijner tijd 
op de achterkant van het Wijknieuws.

Loes Masseree

MiDDaG vOOR ManTElzORGERs

RUilHanDEl in HET BRinKEnHOEs 

Praktijk voor 
Natuurgeneeskunde
Emmen, Klazienaveen

06 – 425 34 705
www.liedvandemerel.nl

Verantwoord genezen met behulp van 
natuurlijke methodes

Met behulp van natuurlijke middelen en energetische therapie 
help ik je het zelfgenezend vermogen van je lichaam te 

activeren en ondersteunen. Ik heb ervaring met een groot 
aantal verschillende lichamelijke en geestelijke klachten. 

Daarbij kijk ik niet naar één symptoom, maar naar het geheel 
van lichaam en geest. Met aandacht voor jouw verhaal en 

begrip voor hoe je lichaam werkt. Met de juiste motivatie kun je 
veel bereiken!

Vergoeding door de aanvullende 
zorgverzekering

De vergoeding gaat niet van je eigen risico af.

Overleg met huisarts of specialist
Kruiden hebben effect op je gezondheid. Ze zijn natuurlijk, maar
niet in alle gevallen onschuldig. Als je reguliere medicijnen slikt,

of er is sprake van een mogelijke contra-indicatie, overleg ik 
daarom altijd met je huisarts of specialist wat de beste weg is 

voor jou.

Meer weten? Bezoek mijn website, of 
bel voor meer informatie!

BUURT aED – ORvElTERBRinK/BaRGEREs/EMMEn 
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29 30 & 31 
DE ENIGE ECHTE

DECEMBER

HENK’S 
OLIEBOLLENKRAAM 
OP HET PLEINTJE BIJ HET 
WINKELCENTRUM IN BARGERES
(BIJ BLOEM&ZO)

Gouden Klassieke huiskamerconcerten
In de maand december vindt er geen klas-
siek huiskamerconcert plaats.
In 2019 noemen we het Gouden Huiska-
merconcert en aanvang is 10:45 tot 11:45 
zonder pauze.
U bent vanaf 10:00 uur welkom in Holtin-
gerhof om vooraf een kop koffie of thee 
met iets lekkers te nuttigen

Senioren in beweging
Vanwege de enorme belangstelling is er 
tijdelijk een stop op aanmelden voor Seni-
oren in beweging.
Zodra er weer plek is, wordt het weer 
vermeldt in wijknieuws Bargeres

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 evenemen-
ten, ophalen oud papier, koken in een huis-
kamer of eetkamer Bargeres, wandelen 
met een bewoner, gastdame voor koffie/
thee schenken, duofiets, wandelen of  
maatje/individuele begeleiding.
Hebt u belangstelling dan kunt u mailen 
naar de vrijwilligerscoördinator van Hol-
tingerhof: a.looijen@treant.nl of bellen: 
0647051418

U bent ook  altijd van harte welkom om 
een kop koffie te komen drinken bij ons!
Hebt u vragen dan kunt u altijd bellen met 
de receptie van Holtingerhof.

 Deze keer even een terugblik op 
twee activiteiten. Op 22 oktober zijn er 
negen gasten en één vrijwilliger mee gewe-
est met de afdeling Rietlanden naar Vled-
der. Volgens de deelnemers was dit een 
leuke en geslaagde dag.
Wellicht dat er in de toekomst meer ge-
zamenlijke activiteiten worden gehouden.

 Vrijdag, 9 november, was er 
weer de gezellige middag bij Bentlage in 
Emmer Compascuum. Voor ons trad op 
de damesgroep DWARZZ uit Odoorn.  
Ook dit was een hele mooie, gezellige 
en humoristische middag. Jammer dat 
er maar zes gasten van onze afdeling  
waren.

 Meer nieuws kunnen we op dit 
moment niet melden.
Voor vragen, informatie, etc. kunt u contact 
opnemen met Melanie van Dijk, tel. 06-

48356082  en Geb Bril, tel. 0591-632106.
Het Bestuur van De Zonnebloem, 
afd. Bargeres / Noordbarge /
deel Bargermeer.

niEUws vanUiT  
wOOnwijKCEnTRUM  
HOlTinGERHOF

NIEUWS VAN 
DE ZONNEBLOEM.

De oliebollenkraam van Henk staat ook dit jaar op weer op het pleintje in 
Bargeres bij Bloem&Zo. De kraam is open op 29/30 december vanaf 11.00 
uur en op oudejaarsdag vanaf 9.00 uur.

Oliebollen 



2018 evenementenoverzicht Holtingerhof
Voor alle evenementen geldt: Inclusief catering( verschilt 
per evenement). Voor meer informatie, opgeven en ver-
koop van een strippenkaart kunt u terecht bij de recep-
tie van Holtingerhof.

Maandag 3 december  2018, luisteren in je leunstoel: 
rentse voorleesmiddag, aanvang: 15:00 uur, nis 1ste etage 
Kosten: € 1,50.
Woensdag 5 december  2018, sinterklaas Bingo, aan-
vang: 14:30 uur / de Brink, kosten: € 5,00
Maandag 10 december  2018, kerstconcert  “Christ-
mas Classics” door La Familia (voorheen Opera Familia), 
aanvang: 14:00 uur/ de Kapel, kosten: € 5,00
Maandag 17 december  2018, luxe Kerst Bingo, aan-
vang: 19:30 uur /  de Brink, kosten: € 5,00
Vrijdag 28 december  2018, jaarwisselingsviering 
m.m.v. Trumpet Variations, aanvang: 16:00 uur / de Kapel, 
kosten: 
€ 5,00
Maandag 31 december 2018, oliebollenverkoop: Op 
maandag  31 december 2018 worden in de centrale hal 
van Holtingerhof van 10:00 – 15:00 uur overheerlijke 
oliebollen, appelflappen en salades verkocht. De over-
heerlijke oliebollen en appelflappen  komen van de echte 
verse bakker en de rundvleessalades komen van het huis. 
De opbrengst komt ten goede aan een evenement in 
Holtingerhof.

Speciale oud en nieuw actie:   
11 oliebollen naturel voor:   € 8,50
Oliebol per stuk   € 1,00
11 oliebollen met krenten voor:  € 10,00
Oliebollen met krenten per stuk € 1,00 
Appelflappen per stuk:   € 1,20
Rundvleessalade € 1,50 per persoon

Bestellen, via een mail,  is mogelijk tot uiterlijk maandag 
24  december 2018, het mailadres is: 
holtingerhof.receptie@treant.nl

Bij het afhalen wordt u een glaasje Glühwein aangeboden 
en kunt u de gezelligheid ervaren in locatie Holtingerhof. 

aKiviTEiTEn 
HOlTinGERHOF

Infopunt
Bargeres

Word

in Bargeres!

 

leuke dingen
doen!hart voorBargeres

in woon-wijkcentrum Holtingerhof
Holtingerbrink 62

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Kom 
naar

vrijwilligers-
werk

burenhulp samen!

Bargeresdoet!
doe
mee!

Balingerbrink 243
In het winkelcentrum naast de 
bakker!
Openingstijden:
Elke maandag, woensdag, vrijdag 
van 10.00-14.00 uur
Bereikbaar via:
06-34496708
infopunt@bargeres.com

Het heeft lang geduurd, maar nu eindelijk 
een feit: er komt binnenkort een kleinscha-
lig bibliotheek in Het Brinkenhoes. Daar 
kun je dan met je bibliotheekpas boeken 
lenen, reserveren en ophalen.

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagi-
na “bibliotheek Bargeres”.
Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar 
bibliotheekbargeres@gmail.com
Theresa Mulder en Coby Broersen

BiBliOTHEEK BaRGEREs


