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Hallo allemaal!
Als de bezorgers deze editie van Wijknieuws door jullie brievenbussen duwen,
is 2019 al weer een maandje onderweg.
Maar wij maken het Wijknieuws in de
tweede week van de maand en dat betekent dat dit nieuwe jaar nog maar net op
gang is gekomen.
Op maandag 7 januari hield ‘t Brinkenhoes haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en
hiervoor hadden ze de grote zaal gezellig
ingericht met gedimd licht en kaarsjes op
tafel. Ook de Nieuwjaars rolletjes met
slagroom ontbraken niet. Coby en Theresa vertelden mij over de ontwikkelingen
rondom de bibliotheek voor Bargeres en
in februari hopen ze hun plek in de hobbyruimte op de tweede etage in ‘t Brinkenhoes te betrekken.

Inmiddels is Klaas-Jan met zijn ﬁetsenwinkel verhuisd. Loes Masseree interviewde
hem en Cor Vortman maakte foto’s.
Karin Lubbers van Domesta vertelt in een
interview met Natasja van Dijk over hun
plannen in de Rolderbrink.
Het Infopunt zit al, vanaf begin december,
op de nieuwe locatie naast de bakker en
volgende maand wordt dit ofﬁcieel en
feestelijk geopend.
Verder heeft wijkbewoonster Lia Kaptijn
een nieuw bewonersinitiatief en delen
twee anderen, Sylvia Schenderling en Loes
Masseree hun artistieke talenten middels
schilderijen en een kort verhaal in Creatief
Bargeres.
De gebruikelijke bijdragen van De Zonne-

bloem en ’t Brinkenhoes ontbreken deze
keer niet.
En tot slot: we zijn nog steeds op zoek
naar nieuwe mensen om ons redactieteam
te versterken. Als je denkt niet zoveel van
Bargeres af te weten en je daarom maar
niet meldt: dit gold ook voor de huidige
leden. Loes en Cor wonen hier ook nog
maar een paar jaar en ze zijn er prima ingerold dus dit lost zich vanzelf wel op.
Dan nog dit
Als u met uw organisatie of vereniging
met Pasen iets onderneemt en u wilt dit in
Wijknieuws melden, stuur dit dan voor 12
februari naar redactie@bargeres.com
Vriendelijke groet,
Natasja, Cor, Loes en Raymond
Redactie Wijknieuws Bargeres.

KOMT U OOK KIJKEN OP DE

OPEN DAG?
Infopunt Bargeres houdt op vrijdagmiddag 1 maart open dag! Samen met
u openen wij op feestelijke wijze onze
nieuwe locatie in het winkelcentrum
Bargeres.

Tijdens deze middag kunt u kennis maken met het hernieuwde Infopunt. De
plek waar u terecht kunt met uw vragen
rondom zorg, activiteiten, vrijwilligerswerk, enz.

U bent van harte welkom tussen drie en
zes uur aan de Balingerbrink 243, naast
de bakker. Wij zetten de deuren open,
het enige dat u hoeft te doen is gezellig
langs te komen.Wij ontvangen u gastvrij
met een hapje en een drankje.

Maar er is meer.
Om u nog beter te kunnen helpen zijn
wij de samenwerking aangegaan met
Cosis, Sedna en De Toegang. De middag
zal geopend worden door middel van
de ondertekening van dit samenwer-

kingsverband.Tot dan!
Wijkvereniging Bargeres, Cosis, Sedna
en De Toegang

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Balingerbrink 243, In het winkelcentrum naast de bakker! Open op
maandag, woensdag en vrijdag van
10.00 - 14.00 uur. 06-34496708 of
infopunt@bargeres.com
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap
Bakker
(voorzitter@bargeres.
com), Wies Goudriaan, Greetje Lahuis,
Elly Platèl, Mia Stulen (penningmeester).
Redactie Wijknieuws:
Natasja van Dijk, Loes Masseree,
Cor Vortman en Raymond Waninge

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 3/2019
verschijnt op 28 februari. Dinsdag 12
feb. is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni,
Brinkenhoes en Holtingerhof.

MELDING OVERLAST, KAPOT STRAATWERK, VANDALISME OF ANDERE SCHADE?

DOWNLOAD DEZE APP EN U KUNT ALS BEWONER ERG SNEL EEN MELDING BIJ DE GEMEENTE DOEN
De app is bedoeld om melding te doen
van: Opgeblazen vuilnisbakken, verbrande
speelplaatsen, kapotte bushokjes, beschadigde verkeersborden, zwerfvuil bij ondergrondse containers. Ook schade door
vuurwerk en ongeoorloofde vuurplaatsen
en vandalisme levert ieder jaar lastige of
zelfs gevaarlijke situaties op.

hierdoor ook minder lang overlast van het
gemelde probleem. Met elkaar kunnen we
op deze manier bijdragen om schade en
overlast in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken.

Via de gratis BuitenBeter app kunnen bewoners schade of vandalisme melden bij
de gemeente.
Iedereen met een smartphone kan via
de BuitenBeter app melding doen. Deze
wordt automatisch met foto en GPS-locatie naar het meldpunt van de gemeente
gestuurd waar u verblijft. In uw geval krijgt
de gemeente Emmen hiermee het totaalbeeld direct in huis en kan snel tot actie
overgaan. Er is één uitzondering en dat is
problemen met riolering, hiervoor kunt u
beter 140591( gemeente Emmen) bellen.

In de meeste gevallen kan aan de hand van
de foto direct afgeleid worden welke reparatiewerkzaamheden er nodig zijn. Dit
scheelt niet alleen een hoop tijd voor de
gemeente, maar bewoners ondervinden

Andere mogelijkheden om schade te
melden zijn:
Het meldpunt van de gemeente Emmen
bellen: 140591
Contact opnemen met het Infopunt Bargeres (wijkvereniging): 06 3449 6708
Contact opnemen met Domesta: (0591)
57 01 00
Contact opnemen met Leﬁer: 088
2033000
Contact opnemen met de wijkagent: 0900
– 8844
Met vriendelijke groet,
Samenwerkende organisaties Bargeres,
Domesta, Leﬁer, Wijkvereniging en gemeente Emmen

ACTIVITEITEN IN DE ROLDERBRINK
In het najaar van 2017 was er een mini-editie van Bargeres Doet! in de Rolderbrink met een barbecue, een ruilmarktje
en een informatiestand van o.a. Sedna en
Domesta. Ook vroegen medewerkers van
deze organisaties en de Wijkvereniging en
gebiedscoördinator van de gemeente, aan
bewoners van deze brink wat er zoal verbeterd kon worden aan de leefomgeving.
Dit leverde de nodige wensen, klachten en
voorstellen van bewoners op.
In juni en juli van vorig jaar (2017) resulteerde dit in vier opruimdagen in de Rolderbrink; er waren containers neergezet
waarin we ons groenafval en overtollig
huisraad kwijt konden, ook waren de medewerkers van de betreffende organisaties
weer aanwezig en er was aan het eind een
hapje te eten.
De meeste bewoners vonden dit een goede actie die eigenlijk ieder jaar wel ondernomen mocht worden.
In een gesprek dat ik had met Karin
Lubbers vertelde zij wat hier verder
uit gekomen is.
‘Mensen zouden inderdaad wel willen dat
we elk jaar containers neerzetten, maar
dat was niet de bedoeling,’ geeft ze als reactie op deze wens. ‘Als bewoners zoiets
opnieuw willen doen, kunnen ze daarin

zelf initiatief nemen en dat zullen wij en
de andere organisaties van harte ondersteunen.’
Begin december 2018 verscheen er een
artikel op Emmen.Nu waarin gesuggereerd leek te worden dat Domesta de
Rolderbrink ‘onder handen zou gaan nemen’, maar dit ligt toch wat genuanceerder.
Karin legt uit: ‘Elk jaar maken gemeenten
en woningcorporaties, in samenwerking
met huurdersorganisaties, afspraken met
elkaar, zogenaamde prestatieafspraken.
Hierin is afgesproken dat er in 2019 een
Woon- en leef visie voor Bargeres wordt
gemaakt. Omdat de Rolderbrink de afgelopen anderhalf á twee jaar al zo dicht in
beeld was en we er zo actief mee bezig
zijn, willen we speciale aandacht voor deze
brink in de Woon- en leefvisie.’
Kun je concrete voorbeelden geven
van wat er zoal zal gebeuren in de
Rolderbrink het komende jaar?
‘We hebben onder andere een pilotwoning waarin we bijvoorbeeld het puntdak
hebben geïsoleerd en nieuwe dakpannen
hebben gelegd, maar omdat er mensen in
wonen, is deze woning niet geschikt om
te bezichtigen. Zodra er zo’n groot huis
met puntdak leeg komt, is dit zeer zeker
de bedoeling en kunnen we deze woning
wellicht ook voor andere activiteiten gaan
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gebruiken, maar we weten nu nog niet precies wat dat zal zijn.’
Kun je iets noemen dat wat zichtbaarder is voor ons als bewoners?
‘Ja, wat zeker zichtbaar voor jullie zal zijn
is dat de wijkconciërge René Stok meer
door de brink zal lopen, hij is te herkennen aan een jas, trui of poloshirt met het
logo van Domesta erop. Jullie kunnen hem
gerust aanschieten met vragen of opmerkingen over jullie brink.’
Nog meer concrete zaken om te noemen?
‘Nee, op dit moment niet. We bekijken
wat onder andere ook de wijkconciërge
aan vragen en opmerkingen binnenkrijgt
en wat er verder nog voorbijkomt, daarop willen we acties ondernemen en als
jullie zelf ideeën hebben om de brink te
verbeteren dan kunnen jullie ook terecht
bij Geert van der Tuuk van Sedna, bij de
Wijkvereniging en bij ons, natuurlijk.’
‘Dankjewel, Karin. Als er weer wat te melden valt dan zet ik het graag in Wijknieuws
en als het iets op korte termijn is dan kan
het ook op de Facebookpagina Bargeres
Wijknieuws.’

NOTARIS ROSENBAUM VERTELT OVER DE ZAKEN ROND EEN ERFENIS
Op donderdag 14 maart 2019 komt Notaris Rosenbaum naar ’t Brinkenhoes om
te vertellen wat er allemaal komt kijken bij
een erfenis.
Bijvoorbeeld: kan men de kinderen onterven? Antwoord is nee, want in de nieuwe
wet heeft ieder kind recht op zijn deel en
dat is 1/5 van de erfenis. Mocht de overledene een testament hebben waarin staat
dat de kinderen niet de begunstigde zijn
maar anderen dan krijgen ze alleen het
kindsdeel van de erfenis. Veel mensen
zeggen dat dat ze niks hebben om na te
laten maar dat is in de praktijk toch wel
heel anders. Helaas zijn er dan opeens verre familie leden die in het verleden zich
nooit hebben bemoeit met de overledene,
staan dan opeens vooraan om de goederen en ﬁnanciën te claimen plus dat zij dan
alles gaan regelen. Dan is het in dit geval
heel verstandig om de notaris te benoemen tot testament executeur. Dan is het
in dit geval heel verstandig om de notaris
te benoemen tot testament executeur. Zo
voorkom je dat mensen opeens komen
om zogenaamd hun deel op te eisen.
Een notaris geeft informatie als mensen

naar een verzorgingstehuis gaan. Men kan
bijvoorbeeld een levens testament op maken waarbij de cliënt kan aangeven hoe hij/
wie de zaken gaat beheren bij ziekte of bij
dementie
Het regelen van bankzaken en belastingen.
Het beleggen van vermogen.
Het doen van schenkingen en onder welke
voorwaarden.
Instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen
Meubelstukken die u wilt meenemen en
wat er met de rest van de inboedel moet

gebeuren (verdelen, verkopen etc.)
Wie wordt – als het echt niet anders kan
– uw bewindvoerder, curator of mentor?
U bent van harte welkom op 14 maart
2019 in het Brinkenhoes. Het begint om
20:00 tot 22:00 uur. Consumpties zelf betalen.
Wij zien u graag verschijnen en hopen dat
de vragen die U hebt beantwoord zullen
worden.
Met vriendelijke groet
Lia Kaptein

VAN HUUS ZET DE VOLGENDE STAP
Hoewel u nog steeds niets ziet op straat,
gebeurt er het nodige aan de vergadertafel
buiten het zicht.
Nadat op 2 november VanHuus een ofﬁciële stichting werd heeft het bestuur de
voorbereidingen getroffen om de fondsenwerving in gang te zetten.
Als u dit artikel leest is de aanvraag voor
subsidie de deur uit. Daarvoor hebben we
een soort prospectus opgesteld om ons
te proﬁleren, om duidelijk te maken wat
we willen bereiken en natuurlijk waarom
we deze steun verdienen. En dat doen we
voor de oudere minder mobiele inwoners
van Emmen-Zuid.

maar vragen aan de buren of ze misschien
even kunnen rijden of boodschappen willen meenemen, maar zelfredzaam zelf de
indeling van de dag bepalen. En de rollator
of de rolstoel kan zo mee, als u maar zelf
kunt instappen.
Nog enthousiaster geworden? Even geduld nog, maar we komen eraan! En bent
u enthousiast, misschien nog geen behoefte aan deze dienst, en u wilt meehelpen
binnen het bestuur of in de organisatie als
vrijwilliger? Mail ons, want we kunnen wel
wat hulp gebruiken. En later zullen we ook
chauffeurs en rittencoördinatoren nodig

Wordt u al enthousiast? Wij zijn het al!
Want zou het niet mooi zijn als we oudere minder mobiele inwoners van onze
wijken vervoer kunnen aanbieden voor de
korte afstand binnen de wijk. Ziet u het
al voor zich? Die mensen die minder vaak
buitenshuis komen halen we op na een telefoontje. We brengen ze tegen een kleine
vergoeding naar vrienden, naar het winkelcentrum, naar de huisarts, naar een dagactiviteit, naar de Valkenhof, naar de Holtingerhof, naar….noem maar op. Niet steeds
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hebben.
We hebben nog wel wat te doen en met
uw hulp gaat dat ook wel lukken. Misschien heeft Emmen-Zuid aankomende
zomer elektrische shuttles rondrijden. We
houden u op de hoogte.
Wie wij zijn? Drie inwoners van Emmen-Zuid die ouderen uit hun isolement
willen halen en nu het bestuur vormen van
stichting VanHuus.
Lia Kaptein, Marten Kooi, Marcel Ederveen
E: m.ederveen1@kpnplanet.nl

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 kort verhaal van Loes
Masseree en twee schilderijen van Sylvia
Schenderling
WINTERSTORM. EEN DAG UIT
HET LEVEN VAN EEN WERKENDE
MOEDER (OF VADER)
Door Loes Masseree
We zijn laat. Ik ren van de badkamer naar
de slaapkamer met een handdoek op mijn
natte haar.
‘Joris, Annemiek, opschieten anders komen
we te laat op school!’ Een windvlaag rammelt aan het raam.
Joris, net vier, heeft zijn autootjes in een
lange rij voor zijn houten garage geparkeerd. Hij reageert niet. Annemiek van
vijf, is zich als een klein dametje aan het
aankleden. Ze heeft een verkeerde kleur
T-shirt aan.
‘Dat T-shirt niet Annemiek, je moet die
paarse aan.’
Annemiek antwoordt zeurderig: ‘Ik wil
deze aan.’ Ze loopt aan één stuk door te
kwebbelen over wat ze allemaal vandaag
op school gaan doen en ik vraag: ‘Annemiek, kan je alsjeblieft vijf minuten je mond
dicht houden?’

‘Nee,’ antwoord ze parmantig, ‘dat kan ik
niet.’
Ik zucht en roep nog een keer dat we te
laat komen en trek ondertussen mijn ondergoed over mijn nog vochtige lichaam.
De handdoek glijdt van mijn haar en ik duw
hem met één hand terug, waar hij als een
slappe muts opzij glijdt. Ik ga op de rand
van mijn bed zitten, trek mijn panty omhoog en ja hoor: een haal! Heb ik nog een
heel paar? Ik zoek in de mand met panty’s
en controleer ze één voor één. Slechts één
paar grijze zijn heel en dat betekent dat
ik die rok, die ik klaar had liggen, niet aan
kan. En dat, terwijl we een directievergadering hebben. Ik vervloek mijzelf om mijn
luiheid, waarom heb ik die panty’s niet gekocht, terwijl ik in de winkel nog naar ze
heb staan te kijken? Ik ruk mijn klerenkast
open en trek mijn donkergrijze plissérok
eruit. Dan ook dat andere truitje maar.
‘Zijn jullie klaar? Joris heb je je melk op?
Tanden poetsen allebei. Annemiek ik zeg
toch, dát T-shirt niet! Vooruit wees eens
lief en help mama een beetje.’
Inmiddels ben ik aangekleed en ren weer
terug naar de badkamer om mijn haar te
doen. Ik heb geen tijd meer om het te
föhnen. Ik borstel de klitten eruit en rol
er een natte knot van. Ik kam daarna in
één beweging de haren van de kinderen,
trek het T-shirt over het hoofd van Annemiek en smijt het in de hoek. Annemiek
die nu op de overloop haar andere T-shirt
aantrekt, volgt me kritisch. ‘Je haar zit heel

De twee schilderijen
hiernaast zijn gemaakt
door Sylvia Schenderling. Acryllic on paper,
50 x 70. Aanvankelijk
maakte zij abstracte
schilderijen in olieverf.
Daarnaast experimenteert ze sinds afgelopen jaar met portretten in gemengde
technieken. Voor info:
06 50997357
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raar mama, net een drol op je hoofd.’
Ik kijk in de spiegel en vind dat ze gelijk
heeft, haal de clip eruit en schud mijn haren los. Ik wacht een tel, twee tellen en
haal diep adem. Annemiek heeft nu haar
goede T-shirt aan, maar haar haar zit helemaal in de war. Ik strijk met beide handen haar haren glad. Ze trekt haar hoofd
terug en zegt: ‘Niet doehoen, dat vind ik
niet ﬁjn!’’
Als we eindelijk klaar zijn en ik de boterhammen, de geschilde appels en de pakjes
melk in de daarvoor bestemde plastic koffertjes heb gedaan, kunnen we gaan.
‘Oh jee, het regent pijpenstelen en nu hebben jullie de verkeerde jassen aan!’ zeg ik,
terwijl ik de auto start.
Joris kijkt naar buiten en zegt: ‘ Ik zie geen
pijpen!’
Ik neem niet de moeite om het uit te leggen, aangezien de regen met bakken uit
de lucht komt en de straten spiegelglad
zijn. Als we eindelijk bij school aan komen
en we naar binnen lopen, zegt Annemiek
tegen een klasgenootje: ‘Hoi Sjors.’
‘Toen jij nog in mijn buik zat,’ zeg ik tegen Joris, ‘wilden papa en ik jou ook Sjors
noemen.’
Waarop Joris zegt: ‘Maar toen werd ik geboord en toen was ik het!’
Ik zwaai nog een keer en terwijl ik naar
mijn werk glibber, denk ik na over zoveel
wijsheid.

HIJ IS ER: DE NIEUWE RIJWIELSHOP BARGERES

Door: Loes Masseree

Ongeveer twee weken geleden vroeg ik
aan Klaas-Jan Terwisscha van Rijwielshop
Bargeres, of ik hem mocht interviewen
vanwege het nieuwe onderkomen voor
zijn Rijwielshop.
‘Kom maar over een week of twee terug.
KPN kan de glasvezelkabel niet vinden en
zolang ik geen telefoon heb, kan ik niet
over.’ De glasvezelkabel is inmiddels gevonden en we zitten nu, in het nog wat
rommelige kantoortje van Klaas-Jan.
‘Wanneer kreeg je het plan om uit te breiden?’ vraag ik hem.
‘Ongeveer drie maanden geleden toen de
dierenwinkel leeg kwam, dacht ik: Dat is
een mooie plek voor mij. Deze winkel is
een stuk groter dan de oude, de reparatie-afdeling in de oude winkel was veel te
klein.’
De winkel waar Klaas-Jan nu in zit is vele
male groter dan de oude. Ik vraag hem of
deze winkel niet een beetje te groot is
voor Bargeres. Hij schudt zijn hoofd en
zegt dat hij niet alleen klanten uit de Bargeres heeft, maar ook uit de Rietlanden,
waar hijzelf woont.
Ik vraag hem of het heel moeilijk was om
deze nieuwe winkel voor elkaar te krijgen.
‘Het was lastig,’ antwoordt hij. ‘De eigenaar van deze winkel is dezelfde als van de
oude winkel. Hij reageerde elke keer traag
op mijn vragen. Op een gegeven ogenblik
heb ik hem aan zijn jas getrokken en heb ik
hem als het ware mee naar binnen getrokken en geëist mij te vertellen wat het pand
moest kosten.’
‘En toen moest je na gaan denken: hoe ga
ik dit aanpakken,’ zeg ik.
‘Ja, dan begint het pas. Hoe ga je het aanpakken en hoe ga je de winkel inrichten,’
antwoordt Klaas-Jan.
Ik heb eens rond gekeken in de winkel

Foto’s: Cor Vortman
toen Klaas-Jan nog met iets anders bezig
was en ik even moest wachten en zag een
prachtige winkel met veel ruimte voor reparatie.
Ik vraag hem hoeveel personeel hij heeft.
‘Wij zijn met zijn vijven. Ik doe fulltime reparaties en de andere werken hier parttime. Eén jongen is vast in dienst en de anderen loopt al twee jaar als stagiaire hier
en zitten op de Praktijkschool Pro Emmen.
De jongens van deze school kunnen heel
goed met hun handen werken en een bijkomend voordeel is, dat zolang het goed
gaat, ze blijven. Het is dus niet na een week
van, dit is de stage en ik ga weer weg. Ze
groeien dus geleidelijk in het bedrijf. Ik
laat de jongens ook meedenken en wil ze
graag laten zien dat ze meer kunnen. Eén

van de jongens vroeg ik een stopcontact
op de muur te zetten. ‘Dat kan ik niet,’ zei
hij. ‘Maar ik zei dat hij dat wel kon en even
later vroeg die jongen: Moet je nog meer
stopcontacten?’ Klaas-Jan knikt: ‘Het is
toch schitterend dat zo’n jongen ontdekt
dat hij meer kan? Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en dat vind ik prachtig. Ik heb
ook een meisje in dienst, zij is hier al drie
jaar.’
In de oude winkel staan nu nog tweedehands ﬁetsen, maar die staan daar om leegloop tegen te gaan.
Het is een knap staaltje werk wat KlaasJan neer gezet heeft. In drie maanden tijd
van een lege winkel een volwaardige rijwiel verkoop- en reparatiezaak te openen.
Petje af.

Foto’s: Cor Vortman
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NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
17 december 2018 hebben we
samen met de afdeling Rietlanden van De
Zonnebloem een lunchbuffet gehad bij
Hotel van der Valk in Emmen. Met totaal
ongeveer 39 personen hebben we kunnen genieten van een heerlijke uitgebreide
lunch. Deze bijeenkomst was een groot
succes en wellicht voor herhaling vatbaar.
Op 4 januari jl. hebben we de
Nieuwjaarsbijeenkomst samen met De

Holtingerhof mee mogen vieren.
Tijdens deze bijeenkomst konden we genieten van zanger André de Klein. Het was
een zeer geslaagde middag.
Na alle feestdagen zitten we op
dit moment in een wat rustige periode.We
hopen echter wel weer diverse activiteiten
te organiseren. We houden u hiervan op
de hoogte via het Wijknieuws.

Nog steeds zijn we opzoek naar
nieuwe vrijwilligers voor o.a. bezoekwerk.
Wilt u informatie hierover, bel dan gerust
met Melanie van Dijk, tel. 06-48356082 of
Geb Bril, tel. 632106.
Het Bestuur van De Zonnebloem,
afd. Bargeres / Noordbarge /
deel Bargermeer.

2019 EVENEMENTENOVERZICHT
HOLTINGERHOF
Voor alle evenementen geldt: Inclusief catering ( verschilt
per evenement). Voor meer informatie, opgeven en verkoop van een strippenkaart kunt u terecht bij de receptie
van Holtingerhof.
Maandag 4 februari 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang:15:00 uur / nis 1e verdieping, kosten: € 1,50
Zaterdag 9 februari 2019
Optreden van Lindsey Keuris.
Lindsey heeft in 2016 en 2018 deelgenomen aan Voice Kids
Aanvang:15:00 uur/ de Brink, kosten: € 3,50
Donderdag 14 februari 2019
Bingo. Aanvang: 14:30 uur / de Brink, kosten: € 5,00
Dinsdag 19 februari 2019
Verkoop kleding door H en A mode met een modeshow
nieuwe collectie. Aanvang: 10:00 uur / de Brink

Voorjaars Bingo Brinkenhoes
21 Februari 2019
Zaal gaat open om 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur.

Donderdag 21 februari 2019
Optreden Parkheemster Wichter. Aanvang: 15:00 uur / de
Brink, Kosten: € 5,00

Kosten per boekje van 10 rondes is € 8.00 (Elk opvolgend boekje € 1.00 goedkoper)

Zondag 24 februari 2019
Huiskamerconcert met medewerking van Daisy.
Voorafgaand aan het concert krijgt u een kop kofﬁe/thee
aangeboden met een plakje cake. Aanvang: 10:30 uur - 11:30
uur / de Kapel, kosten: € 5,00

Er zijn zoals altijd weer prachtige prijzen te winnen.

Er zijn per ronde 3 prijzen te winnen en er is 1 grote superronde.
Het 1e kopje koffie of thee is gratis.

Tot ziens in het Brinkenhoes
Mantingerbrink 140 Emmen.

Maandag 25 februari 2019
Bingo, Aanvang: 19:00 uur / de Brink, Kosten: € 5,00
Dinsdag 26 februari 2019
Workshop stempelen gegeven door Liesbeth Fidder
Aanvang:10:30 uur / centrale hal, kosten: € 3,00

Balingerbrink 243

Infopunt
Bargeres

Word

In het winkelcentrum naast de
bakker!

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag, vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

in Bargeres!

