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Hallo allemaal!

Allereerst nogmaals de beste wensen 
voor 2019, dat het een mooi jaar mag 
worden! Ook namens het bestuur van de 
Wijkvereniging Bargeres de beste wensen 

voor 2019. 
In deze editie blikken we terug met mooi 
fotomateriaal van onze wijk en we kijken 
wat vooruit naar wat een aantal organi-
saties, zoals De Huurdersfederatie, De 
Bleerinck, Holtingerhof en ‘t Brinkenhoes 

zoal in petto hebben. Ook heeft de ge-
meente plannen voor onze fi etspaden. 
Maar we beginnen met een oproep voor 
redactiemedewerkers voor Wijknieuws 
Bargeres.

Wijknieuws Bargeres verzorgt de maan-
delijkse uitgave van de lokale wijkkrant 
van Bargeres. Hierin berichten we over 
activiteiten en ontwikkelingen in onze wijk 
op een positieve en inspirerende manier. 
Het team bestaat nu uit 4 vrijwilligers: een 
fotograaf, een interviewster, een DTP’er 
die de krant klaarmaakt voor de drukker, 
en een eindredacteur. Deze laatste stopt 
tegen de zomer met haar werkzaamheden.
Dit is een klein team en wij zien dan ook 
graag meer vrijwilligers om ons team te 
komen versterken. Niet alleen iemand die 

de eindredactie op zich kan nemen, maar 
ook mensen die het leuk vinden om over 
de lokale gebeurtenissen in Bargeres te 
schrijven, zijn zeer welkom. 

Heb je ervaring met schrijven en affi niteit 
met lokaal nieuws in Bargeres? Vind je het 
leuk om mensen te bevragen en zelf op 
onderzoek uit te gaan naar wat er speelt in 
Bargeres? Ben je iemand die overzicht kan 
houden over de binnenkomende kopij? 
Kun je goed samenwerken in een team? 
Misschien pas je dan wel bij ons! Je hoeft 

niet over alle bovengenoemde vaardighe-
den te beschikken, als het er een paar zijn, 
zijn we ook geïnteresseerd. Het betreft 
hier vrijwilligerswerk en hoeveel tijd je er 
per maand aan kwijt bent, hangt af van je 
werkzaamheden.

Neem voor meer informatie contact op 
met redactie@bargeres.com dan kom je 
in contact met Natasja van Dijk die nu de 
eindredactie doet en we maken een af-
spraak. Tot dan!

In het voorjaar van 2019 pakken we de 
fi etspaden langs de Hondsrugweg, van 
Brinkenweg tot aan het spoorviaduct en 
Hondsrugweg tot Spehornerbrink, aan. 
Tijdens onderzoeken naar de kwaliteit van 
de bestaande asfalt laag, bleek al snel dat 
het niet voldoende is om hierop eenvou-
dig een nieuwe laag aan te brengen. Meer 
onderzoek was noodzakelijk om de juiste 
aanpak voor te bereiden. Deze voorbe-
reidingen zijn nu afgerond. Het was ons 
streven om de werkzaamheden vóór de 
feestdagen uit te voeren, maar dit is helaas 
niet gelukt. Naast het feit dat er niet vol-
doende tijd meer is, zijn ook de weersom-

standigheden van belang. Voor asfaltwerk-
zaamheden aan dit soort fi etspaden mag 
de temperatuur niet te laag zijn. Er wordt 
op dit moment ook gekeken naar de mo-
gelijkheid om extra openbare verlichting 
te plaatsen langs deze fi etspaden, om zo 

de veiligheid te verbeteren. Wij gaan de 
fi etsers, die dagelijks gebruik maken van 
deze routes, informeren met borden vóór 
de werkzaamheden beginnen. Ook geven 
we een omleidingsroute aan met borden.

VAN DE REDACTIE

Infopunt Bargeres
Balingerbrink 243, In het winkel-
centrum naast de bakker! Open op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
10.00 - 14.00 uur. 06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com
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FIETSPADEN BARGERES
E.L.H. Wenneker, Beheerder wegen

Fietspaden Bargeres. 
 
In het voorjaar van 2019 pakken we de fietspaden van langs de Hondsrugweg van Brinkenweg tot 
het spoorviaduct en Hondsrugweg tot Spehornerbrink aan. 
Tijdens onderzoeken naar de kwaliteit van het bestaande asfalt laag bleek snel dat die niet 
voldoende was om hierop eenvoudig en nieuwe laag aan te brengen. 
Meer onderzoek was noodzakelijk om de juiste aanpak voor te bereiden. 
Deze voorbereidingen zijn dit nu net afgerond. Het was ons streven om de werkzaamheden voor de 
feestdagen uit te voeren maar dit is helaas niet gelukt. 
Naast dat er niet voldoende tijd meer is, zijn ook de weersomstandigheden van belang. Voor asfalt 
werkzaamheden aan dit soort fietspaden mag de temperatuur niet te laag zijn.  
Er wordt op dit moment ook gekeken naar de mogelijkheid om extra openbare verlichting te 
plaatsen langs deze fietspaden om zo de veiligheid te verbeteren. 
 
Wij gaan de fietsers die dagelijks gebruik maken van deze routes informeren met borden voordat de 
werkzaamheden beginnen. Ook geven we een omleidingsroute aan met borden. 
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Mantelzorgers uit Emmen-Zuid - daaron-
der vallen de wijken Bargeres, Rietlanden, 
Parc Sandur, Noord- en Zuid Barge - zijn 
donderdag 24 januari weer van harte wel-
kom in de Holtingerhof. We gaan een vo-
gelvoederkrans maken. U bent mantelzor-

ger als u langere tijd en minimaal 8 uur in 
de week, zorg verleent aan een familielid 
of een bekende.

U kunt zich opgeven voor 16 januari, dit 
kan per E-mail of telefoon. 

E-mail: emmenzuid@mantelzorgemmen.nl 
Telefoon: Elza Omvlee. 0591 673340
Tijd en plaats: donderdag 24 januari, Hol-
tingerhof, Holtingerbrink 62

2018: Het jaar van de huurder.
Het jaar 2018 loopt al weer bijna ten ein-
de. Een mooi moment om terug te blikken 
op het afgelopen jaar en vooruit te kijken 
naar het komende jaar. Het afgelopen jaar 
stond vooral in het teken van de huurder. 
De Huurdersfederatie is druk bezig ge-
weest om de stem van de huurder aan de 
verhuurder te laten horen. En met succes! 
Naar aanleiding van een bijeenkomst over 
Wonen en Zorg en een digitale enquête 
over de kwaliteit en betaalbaarheid van 
huurwoningen hebben wij talrijke signalen 
gekregen waar we als belangenbehartiger 
veel mee kunnen. 

Zorgen over langer zelfstandig thuis 
wonen. 
Huurders maakten zich onder meer zor-
gen over het langer zelfstandig thuis wo-
nen. Het is vaak niet duidelijk bij wie ze 

terecht kunnen met hun zorgvragen. En 
ook vragen ze zich af, wanneer iemand 
niet meer goed genoeg is om in zijn eigen 
woning te blijven wonen. Daarnaast merkt 
men dat iedereen steeds meer op zichzelf 
is. En veel mensen hun buren niet meer 
kennen. 

Ontevreden over onderhoud huurwo-
ning 
Een ander thema waar de aandacht op 
was gevestigd, is het onderhoud van de 
huurwoning. Uit de enquête die in sep-
tember werd gehouden kwam naar voren 
dat huurders van Lefi er ontevreden zijn 
over de kwaliteit van hun huurwoning in 
verhouding met de huurprijs. Huurders 
hebben vooral problemen met de geluids- 
en warmte-isolatie van hun woning. Daar-
naast vinden ze ook het onderhoud van 
de keuken, badkamer en buitenkant van de 

woning onvoldoende. 

2019: Stijgende energierekening 
Het komende jaar staat er ook weer ge-
noeg voor huurders op stapel. De ener-
gierekening zal in 2019 omhoog gaan. Dit 
komt door hogere leveringsprijzen van 
energie en belastingverhogingen om het 
besparen van energie te stimuleren. Dit 
betekent dus een stijging van uw woon-
lasten. Daarnaast willen we ook uw me-
ning horen over andere thema’s met be-
trekking tot huren. Vindt u het belangrijk 
om mee te praten? Meld u dan aan voor 
ons huurderspanel. Dit kan door te mailen 
naar info@huurdersfederatie of te bellen 
naar 0591-622226.  

Het bestuur en de medewerkers van de 
Huurdersfederatie wensen u een fi jn 2019. 

MANTELZORGERS EMMEN-ZUID

VAN DE HUURDERSFEDERATIE ZUIDOOST DRENTHE

Elke maand bieden we wijkbewoners de 
gelegenheid om in Wijknieuws hun cre-
ativiteit te tonen. Stuur uw inzendingen 

– foto’s van zelf gemaakte kunst, gedich-
ten, korte verhalen etc. – naar redactie@
bargeres.com

Deze maand twee fotogedichten van 
Natasja van Dijk

CREATIEF BARGERES
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Foto: Cor Vortman

Foto: Cor Vortman

Foto: Cor Vortman

Foto: Cor Vortman

Foto: Cor Vortman

Foto: Cor Vortman Foto: Cor Vortman

Foto: Natasja van Dijk 
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Allereerst wil ik u het allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar.

Het oude jaar is afgesloten, en het nieuwe 
jaar ligt voor ons open, met alle nieuwe 
mogelijkheden die kleur geven aan ons 
leven. Misschien is dit het jaar waarop U 
besluit uw blik te verruimen door te kij-
ken wat U te bieden hebt voor een ander, 
b.v. voor bewoners in de Bleerinck. Deze 
inzet kan op veel manieren waardevol zijn, 
zowel voor U als voor ons. U kunt bewo-
ners begeleiden bij muzikale activiteiten, 
bij creatieve activiteiten, bij sportieve ac-
tiviteiten, maar ook als ondersteuning hel-
pen om te zorgen dat deze activiteiten op 
een prettige manier plaats kunnen vinden.

Wij zijn op zoek naar enkele mannen die 
op de vrijdagmiddag bij onze herensoos 
willen aansluiten. Tijdens dit samenzijn 
praten de mannen over gezamenlijke inte-
resses, wordt er over een thema verteld 
of een Quiz gespeeld. En af en toe onder-
nemen de mannen samen een uitstapje of 

activiteit. We zoeken mannen die in deze 
setting iets toe kunnen voegen; kunnen 
luisteren wanneer nodig en die de mannen 
kunnen prikkelen om hun herinneringen 
te vertellen.

Verder zijn we ook nog zangers nodig bij 
onze zangochtend op donderdag tussen 
10.00 uur en 12.00 uur. We zingen lied-
jes onder muzikale begeleiding van orgel, 
piano of accordeon en keyboard. U haalt 

hiervoor de bewoners van hun kamer, ver-
zorgt de koffi e en zingt uit volle borst mee 
met de liedjes, waardoor de bewoners niet 
anders kunnen dan ook van harte meezin-
gen. Niets zo aanstekelijk als zingen! 

Wilt U meer weten, neem dan contact op 
met Ida Hidding, tel. 0591-681666 of mail: 
ihidding@tangenborgh.nl
Ida Hidding, Coördinator vrijwilligerswerk
Zorggroep Tangenborgh

OPROEP VRIJWILLIGERS DE BLEERINCK

Langs deze weg wensen we iedereen een 
gezond en voorspoedig 2019.

 We hopen dat u aan onze statie-
geldactie denkt bij de Boni. U kunt dit zien 
als ons affi che weer op de statiegeld bus 
zit. Bij voorbaat hartelijk dank!
 Op 4 januari 2019 is er een 

nieuwjaarsbijeenkomst in de Holtingerhof. 
Dit gebeuren begint op 15.00 uur en is 
ook toegankelijk voor onze “zonnebloe-
mers”. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
We vertrouwen er op, in het nieuwe jaar 
weer meer activiteiten te organiseren.
 Ook kunnen we nog steeds nieu-
we vrijwilligers gebruiken. Wilt u informa-

tie hierover dan kunt u gerust bellen met 
Melanie van Dijk, tel. 06-48356082 of Geb 
Bril, tel. 632106.

Het Bestuur van De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/ deel 
Bargermeer.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM



Infopunt
Bargeres

Word

in Bargeres!

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

Gouden Klassieke huiskamerconcer-
ten
In 2019 noemen we het Gouden Huiska-
merconcert en aanvang is 10:45 tot 11:45 
zonder pauze. U bent vanaf 10:00 uur wel-
kom in Holtingerhof om vooraf een kop 
koffi e of thee met iets lekkers te nuttigen
Zondag 27 januari vindt er eenmalig een 
Zondagmatinee plaats in de Kapel met 
medewerking van Con Pasiones. Het con-
cert vindt plaats in de Kapel en start om 
15:00 uur. Kosten van het concert zijn € 
5,00.

Senioren in beweging
Vanwege de enorme belangstelling is er 
tijdelijke stop op aanmelden voor Senio-
ren in beweging. Zodra er weer plek is dan 
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 koffi e/
thee schenken, duofi ets, wandelen, maatje 
/ individuele begeleiding.

Hebt u belangstelling dan kunt u mailen 
naar de vrijwilligerscoördinator van Hol-
tingerhof: a.looijen@treant.nl of bellen: 
0647051418

2019 evenementenoverzicht Holtin-
gerhof
Voor alle evenementen geldt:
Inclusief catering( verschilt per evene-
ment).
Voor meer informatie, opgeven en ver-
koop van een strippenkaart kunt u terecht 
bij de receptie van Holtingerhof.

Januari

Vrijdag 4 januari 2019
Nieuwjaarsreceptie met een optreden van 
André de Klein,  aanvang: 15:00 uur/ de 
Brink

Maandag 7 januari 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voor-
leesmiddag, a anvang: 15:00 uur / nis 1e 
verdieping, kosten: € 1,50

Donderdag 10 januari 2019
Modehuis Kort met uitverkoop, aanvang: 
14:00 uur/ centrale hal

Donderdag 10 januari 2019
Bingo, aanvang: 14:30 uur / de Brink, kos-
ten: € 5,00

Woensdag 16 januari 2019
Optreden van de Sundry singers, aanvang: 
15:00 uur / de Brink, kosten: € 3,00

Dinsdag 22 januari 2019
Workshop stempelen door Liesbeth Fid-
der, aanvang: 10:30 – 11:30 uur / centrale 
hal, kosten: € 3,00

Zondag 27 januari 2019
Zondagmatinee met medewerking van 
Con Pasiones, aanvang: 15:00 uur / de Ka-
pel, kosten:  € 5,00

Maandag 28 januari 2019
Bingo, aanvang: 19:00 uur / de Brink, kos-
ten: € 5,00 

Eetkamer Bargeres
Elke woensdag vanaf 17.00 uur eten in de 
Brink. kosten: Hoofdgerecht, dessert en 
een kop koffi e/thee: € 4,00

Kosten: Hoofdgerecht inclusief kop soep, 
dessert en een kop koffi e/thee: € 4,50
Reserveren kan tot 13.00 uur bij de re-
ceptie.

Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands arti-
kelen. Iedere eerste dinsdag van de maand 
van 13.00 tot 14.30 uur.

Repair Café Weggooien? Mooi niet!
Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 
uur in de centrale hal.

Verkoop gebakken vis en zoute ha-
ring in Woonwijkcentrum Holtinger-
hof!
Elke woensdagmiddag ( uitgezonderd op 
feestdagen) van 14:00 tot 15:00 uur in de 
Brink.
Kosten 1 gebakken vis € 2.75
Kosten:   1 zoute haring € 1,75  

Cateringservice? 
 Ook dan bent u bij Holtingerhof aan het 
juiste adres! Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de receptie via te-
lefoonnummer 0591-228436.

Kom gezellig een kop koffi e/ thee drinken 
in Holtingerhof! U bent van harte welkom 
om elke morgen vanaf 10:00 uur gratis een 
kop koffi e of thee te komen drinken.

NIEUWS VANUIT WOONWIJKCENTRUM HOLTINGERHOF


