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Hallo allemaal,

We hebben weer een mooie volle, gevari-
eerde editie deze maand, dus ik houd het 
kort. Het bibliotheekservicepunt opende 
op 5 maart voor de eerste keer haar deu-
ren en Het Infopunt had op 1 maart haar 
offi ciële opening. Voetbalvereniging Bar-
geres en Bloem&Zo kondigen hun Paas-

activiteiten aan. Onze interviewster Loes 
Masseree maakte drie interviews: met de 
Kardinaal Alfrink School, met de dirigente 
van het Flinterkoor en met een zelfstan-
dig ondernemer uit onze wijk over ‘mind-
foodness’. VanHuus komt met een update 
van hun ontwikkelingen en de Huiskamer 
Slenerbrink kreeg vorige maand ‘hoog 
bezoek’. Ook de gemeente leverde een 

stukje aan over de vorderingen van de 
werkzaamheden aan het kruispunt naar 
de Nieuw-Amsterdamsestraat. En tot slot 
leverden ook ‘t Brinkenhoes, Holtingerhof, 
De Bleerinck en De Zonnebloem hun bij-
dragen.

Met vriendelijke groet, 
Natasja, Loes, Vitalina, Raymond en Cor. 

Bij de ingang van de Bargeres, aan de kant 
van de McDonald’s, wordt ter hoogte van 
de splitsing van de Brinkenweg een roton-
de aangelegd. Dit om de splitsing veiliger te 
maken en de doorstroming te verbeteren. 

Vanaf 4 maart 2019 tot en met 18 april 2019 
is deze ingang van de Bargeres afgesloten. 
Auto’s worden omgeleid via de Nieuw-Am-
sterdamsestraat. Bij deze uitgang worden 
in de ochtend- en avondspits verkeerslei-
ders ingezet om het verkeer zo goed mo-
gelijk door te laten stromen. Ook wordt 
het fi etsverkeer omgeleid. Omleidingen 
worden aangegeven met verwijsborden. 

Lijn 4
De aanleg van de rotonde heeft ook ge-

volgen voor het busvervoer. Lijn 4 rijdt tij-
dens de werkzaamheden via de Ermerweg 
en Nieuw-Amsterdamsestraat van en naar 
Bargeres.  
Helaas is overlast niet te voorkomen, 
wij proberen dit zoveel mogelijk te be-
perken. Excuses voor het ongemak! 
Heeft u vragen of wilt u meer informa-
tie neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 14 0591 of per mail: 
gemeente@emmen.nl.

Op maandag 22 april a.s., tweede Paasdag, 
organiseren wij bij V.V. Bargeres, traditiege-
trouw, het eieren gooien. 

Opgave kan op de dag zelf vanaf 13.45 uur. 
Kinderen t/m 12 jaar starten om 15.45. 
Volwassenen starten om 16.30 uur.

Tussen 14.00 – 14.45 speelt ons 1e elftal 
thuis hun voetbalwedstrijd.

Kom gerust kijken. Tot dan!

Bij Bloem&Zo liggen vanaf 1 
april mooie kleurplaten. Haal 
hem op en lever hem vóór 18 
april in de winkel weer in. 
Wie weet win jij een leuk 
paascadeau!

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

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

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 5/2019 
verschijnt op 25 april. Dinsdag 9 
april  is de uiterste inleverdatum voor 
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Op 1 maart vond de offi ciële opening 
plaats van de nieuwe locatie van Infopunt 
Bargeres aan de Balingerbrink 243 in het 
winkelcentrum.

Deze open dag werd georganiseerd door 
de Wijkvereniging,  Sedna, Cosis en de Toe-
gang in het kader van de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst. Ook 
enthousiaste  wijkbewoners waren van de 
partij. Een vriendelijke sfeer regeerde.
Jaap Bakker, voorzitter van de Wijkvereni-
ging en wethouder Robert Kleine van de 
gemeente Emmen hielden een welkomst-

woord. Hierna werd de  samenwerkings-
overeenkomst ondertekend door Wijk-
vereniging Bargeres, Sedna, Cosis en de 
Toegang. Dit is een belangrijke fase in de 
ontwikkeling van verdere samenwerking. 

Het Infopunt fungeert nu als één loket 
waar alle vragen van wijkbewoners behan-
deld kunnen worden. Zij hoeven niet zelf 
allerlei instanties of organisatie af te lopen, 
maar hun vraag gaat voor hen op reis tot 
het juiste antwoord is gevonden. 

Na de ondertekening van de samenwer-
kingsverklaring werden er bloemen uitge-
reikt en iedere aanwezige kreeg een roos 
aangeboden.

Verleden maand had ik een interview met 
de voorzitter van het Flintenkoor. Tijdens 
het interview kregen we het ook over de 
dirigente, mevrouw Tamara Boiko. 
Het leek het Wijknieuws leuk om een in-
terview met de dirigente van het koor te 
hebben en dus zit ik nu aan haar tafel. Me-
vrouw Boiko is geboren en opgegroeid in 
de Oekraïne.
‘Ik begon met piano spelen toen ik onge-
veer vijfeneenhalf jaar was.’ zegt ze. ‘Het 
was een grote wens van mijn moeder, die 
zich bevond in een kring van musici en zelf 
een beetje piano speelde. Zij wilde ontzet-
tend graag dat ik ook piano leerde spelen. 
Ik moest heel veel oefenen en vond het 
helemaal niet leuk. Eigenlijk was het een 
plicht. Maar, in de Oekraïne is de regel dat, 
als je iets doet, dan moet je het goed doen. 
Wij woonden in Lviv, een grote stad in 
het westen van de Oekraïne. Buiten de 
muziekschool moest ik natuurlijk ook ge-
woon naar school. In de Oekraïne is er 

tot aan de universiteit maar één school, 
ongeveer tien of elf jaar. Ik ging dus naar 
school én naar de muziekschool. Op mijn 
twaalfde stuurde mijn moeder mij naar 
een soort internaat  waar muziek gedo-
ceerd werd en ook normaal onderwijs ge-
geven werd. ’s Ochtends kreeg je gewoon 
les en ’s middags muziekles. Daar moest ik 
auditie voor doen. Ik kreeg een gehoortest 
en ik moest pianospelen.‘
‘Dus u had wel talent,’ zeg ik. 
Mevrouw Boiko lacht en zegt: ‘Ja, dat wel, 
maar ik was liever arts geworden. Maar 
goed, ik heb de school afgemaakt en na 
deze school was er maar één weg en dat 
was het conservatorium, de afdeling piano. 
Dus heb ik vijf jaar op het conservatori-
um gezeten en daar heb ik eindexamen in 
drie vakken gedaan. Ik werd beoordeeld 
als concertpianiste, begeleidster en als pi-
anolerares. Op mijn 22ste was ik klaar en 
ben ik gaan werken op het conservatori-
um. Daar gaf ik les. Ik was nog erg jong en 
sommige studenten waren ouder dan ik. 
Ik heb dat een paar jaar volgehouden en 
ben toen begonnen bij het National Phil-
harmonic Society van Oekraïne.  Zij geven 
overal concerten. Daar heb ik meer dan 
twintig jaar gewerkt als pianiste. Ik was bij-
na vijftig toen ik daar stopte.
Daarna ben ik naar Nederland gekomen. 
Dat was in het begin niet makkelijk. Ik 
moest echt contacten zoeken en met heel 
veel mensen praten. Ik kende natuurlijk 

niemand hier. Maar toen werd er een pi-
anowinkel geopend in Emmermeer. Ik heb 
met de eigenaar kennis gemaakt en het 
klikte meteen. Ik had natuurlijk nog geen 
piano thuis, maar hij gaf mij de sleutels 
van de winkel en ik mocht iedere morgen, 
voor de winkel opende, daar studeren. 
Daarna heeft hij voor mij concerten geor-
ganiseerd in de winkel. Door die concer-
ten maakte ik kennis met de ex-directeur 
van de muziekschool, de heer Klaven, die 
net met pensioen was. Hij had een studio 
met twee piano’s. Vanaf 1992 zijn wij sa-
men gaan spelen en in mei van dat jaar gin-
gen wij naar de Oekraïne en speelden daar 
met twee piano’s of quatre mains. Tot aan 
zijn dood in 2007 hebben wij concerten 
gegeven. Een manager organiseerde die 
optredens voor ons. Wij heetten: het Ne-
derlands-Oekraïense pianoduo en hebben 
overal gespeeld. In de kleine zaal van de 
Carnegie Hall in New York en in de kleine 
zaal van het Lincoln Centre. In Nederland 
in De Doelen en in de Beurs van Berlage. 
Op de Canarische Eilanden en in Surina-
me. Nadat hij overleden was werd mij aan-
geboden met een andere pianist te spelen. 
Ik heb ik nee gezegd. Het was genoeg. Het 
reizen werd mij ook teveel. Ik heb nu nog 
een paar leerlingen en natuurlijk de koren.’ 
Ik neem afscheid van een aardige en zeer 
talentvolle vrouw, die niet alleen dirigente 
van het Flintenkoor is, maar ook het Em-
mer Mannenkoor op de piano begeleid.

Door Vitalina Bondar-Folkers

Door Loes Masseree

OPEN DAG INFOPUNT BARGERES

EEN BIJZONDER TALENTVOLLE VROUW

Foto: Cor Vortman

Foto: Elly Platèl
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Lia Kaptein runt sinds een aantal jaar in 
haar eigen fl atje de Huiskamer Slener-
brink. Op de dinsdagochtenden zet ze 
haar deur open en de koffi e klaar voor 
wijkbewoners. In februari kwam er een 
opmerkelijke gast op bezoek: onze burge-
meester! Lia vertelt hoe dit zo gekomen is. 
‘Eindelijk!’ roept ze enthousiast. ‘Verleden 
jaar heb ik burgemeester Van Oosterveld 
ontmoet in Rue de La Gare waar ik met 
popkoor Enkoor aanwezig was bij de ope-
ning van de expositie van Kiek Us. Daar 
heb ik hem uitgenodigd voor een bezoek 
aan de Huiskamer. Op vrijdag 15 februari 
2019 was het eindelijk zover.

Eenmaal binnen, viel het oog van de bur-
gervader direct op een heel bekend sjaal-
tje wat ik bij de kast heb hangen. Daar 
werd hij blij van, aangezien onze burgerva-
der ook voor Feyenoord is. Met een kop 
koffi e voor zich, konden wij hem vragen 
hoe het is om burgemeester te zijn van 
een grote gemeente, als Emmen. Hij ver-
telt heel enthousiast wat het voor hem 
allemaal inhoudt. Het leiden van de ge-
meenteraadsvergaderingen, op bezoek 
gaan naar de dorpen die bij Emmen horen, 
vergaderingen met de wethouders en dan 

nog al die andere zaken die je als burge-
meester moet doen.

Ook het lokale gebeuren kwam aan de 
orde, zoals allerlei voorzieningen die zijn 
verdwenen en hoe bewoners proberen 
hier zelf nieuwe invulling aan te geven. Lia’s 
huiskamer is hier een mooi voorbeeld van. 
Het bezoek van onze burgemeester toont 
goed aan dat hij dit soort initiatieven, een 
warm hart toedraagt. Hij vindt het dan 
ook erg jammer dat zoveel regeltjes en de 
bureaucratie, bij het op touw zetten van 
zulke initiatieven soms zo in de weg staan. 
Ook de Brexit (waarbij Groot Brittannië 
uit de EU gaat) kwam ter sprake. Een van 
zijn dochters werkt in Engeland en heeft 
hier direct mee te maken, dus ook de in-
ternationale politiek komt soms dichtbij.
Gelukkig kan hij ook tijd vrij maken om 
ochtends te gaan hardlopen. Daarna duikt 
hij onder de douche en komt als herboren 

op zijn werk. In september doet hij dan ook 
weer mee met ‘De vier mijl van Emmen’. 
Hij geeft het voorbeeld aan de jeugd om 
vooral lekker te gaan sporten. Dat hij ook 
zwerfafval opruimt, laat zien dat hij ook 
bij zijn directe leefomgeving betrokken is. 

Ter afsluiting vertelde de burgemeester 
waar je naar moet schrijven, als je wilt sol-
liciteren voor de vacature ‘burgemeester’. 
‘Als er ergens een plek vrijkomt in een 
stad of dorp kan iedereen daarop sollicite-
ren; je hebt er geen speciale opleiding voor 
nodig. Je brief met motivatie stuur je naar 
Het Kabinet Van De Koning. Vandaar wordt 
je brief doorgestuurd naar De Commissa-
ris Van De Koning van de betreffende pro-
vincie. En uiteindelijk beoordeelt hij of zij 
samen met de fractievoorzitters van de 
betreffende gemeenteraad of je geschikt 
bevonden bent. Natuurlijk horen hier ook 
de nodige gesprekken bij. Als laatste geeft 
de Minister van Binnenlandse Zaken de 
uiteindelijke goedkeuring.’

Emmen mag blij zijn met een zeer bevlo-
gen burgemeester die charisma heeft en 
een goedlachs mens is. Als hij ergens is 
ontgaat dat niemand.

Annelies Pfann is gestart met haar praktijk: 
Mindfoodness. Annelies is bijna dertig jaar 
maar heeft al heel wat van de wereld ge-
zien. Ze heeft niet alleen haar HBO Hospi-
tality Management gedaan, ook is ze Vinya-
sa en Yin Yoga teacher. Daarnaast rondde 
ze ook de Post-HBO opleiding Uit de Ban 
van Emotie Eten, af. Na de opleiding aan 
de Hogere Hotelschool heeft ze heel veel 
gereisd. Ze is in Azië geweest en heeft op 
diverse zeilschepen gewerkt. 

Annelies vond het altijd heel lastig om 
zichzelf te accepteren zoals ze is. Op de 
kleuterschool zei een klasgenootje tegen 
haar: ‘Jij mag niet meedoen, want jij bent 
dik.’  Waarschijnlijk is daar het zaadje ‘Ik 
ben dik’ geplant. Nu zegt ze: ‘Als ik foto’s 
terugkijk uit die tijd, denk ik: Het viel heel 
erg mee, ik was misschien iets molliger dan 
de slanke meisjes.’

In de pubertijd vond ik dat ik iets aan mijn 
gewicht moest doen. Ik ging sporten en 
gezonder eten en dat lukte met ups en 
downs. Het gaf natuurlijk een supergoed 

gevoel om te kunnen afvallen. Ik ben toen 
doorgeslagen en werd obsessief door nóg 
gezonder te eten en nóg meer te sporten. 
En dat resulteerde in bijna niet meer eten. 
Met behulp van alternatieve hulp is dat om-
gekeerd, maar dat betekende wel dat mijn 
lichaam zei: ‘Oh, ga je nu heel veel eten, dan 
ga ik dat allemaal opslaan.’ En toen werd ik 
natuurlijk heel erg dik. Ten slotte kom je in 
een situatie dat je er iets aan wilt doen en 
ga je weer een dieet proberen. Elk dieet 
dat ik volgde had wel een beetje resultaat, 
maar alleen voor zolang het duurde. Tege-
lijkertijd was mijn eigenwaarde nog steeds 
laag. Op een zeker moment ben ik gaan 
inzien dat ik mij heel erg op dat eten was 
gaan focussen, maar ook dat het alleen 
maar een uiting was van wat er onder lag. 
Gelukkig kwam ik iemand tegen die mind-
ful eten coaching, deed. Ook toen ik in het 
buitenland werkte, bleven we online op 
Skype contact houden. Ik heb ook veel aan 
het boek Mindful Afvallen gehad. 

Op een gegeven ogenblik hadden we het 
niet meer over eten, maar over de reden 

van het eten. Wat schuilt daar eigenlijk 
achter? Vanaf die tijd ben ik niet meer op 
dieet geweest. De kilo’s gingen er vanzelf 
af. Ik kwam erachter dat, als ik heel veel 
met eten bezig was, er dus eigenlijk iets 
anders aan de hand is. 

Nu wil ik andere mensen helpen, zoals ik 
ook geholpen ben. Het werkt echt. 
Brinkenhoes:  13 mei van 19.30 – 21.30: 
Annelies Pfann, Lezing over Mindfoodness.
www.mindfoodness.nu; 
info@mindfoodness.nu; tel. 0681664223

DE BURGERMEESTER BEZOEKT HUISKAMER SLENERBRINK

BEN JE JEZELF AAN HET VULLEN OF VOEDEN? JIJ MAG NIET MEEDOEN, WANT JIJ 
BENT DIK.

Door Lia Kaptein en Natasja van Dijk

Door Loes Masseree 

Foto: Cor Vortman
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Verleden maand had ik een interview met 
OBS De Barg. Nu is het de beurt aan de 
Kardinaal Alfrinkschool en heb ik een in-
terview met  Ilonka Waterloo, directrice 
van de school.  

Ilonka vertelt met passie over ‘haar’ 
school. ‘De Kardinaal Alfrinkschool is een 
katholieke basisschool. Dit is terug te 
vinden in een aantal uiterlijkheden (de 
naam van de school, het gebed, vieringen 
en de catechese) en daarnaast het inner-
lijke ‘hoe gaan we met elkaar om?’ Onze 
omgangsvormen zijn gebaseerd op het 
Evangelie van Jezus Christus.  We hebben 
ruim driehonderd leerlingen en zijn een 
wat grotere school maar, als je door de 
school loopt heb je dat niet in de gaten. 
Door de grote hal in het midden, geeft het 
een heel ruimtelijk gevoel. Er zijn nu der-
tien klassen, sommige klassen hebben dub-
bele klassen, van de groepen drie en vier 
zijn er bijvoorbeeld twee. Er zijn ook een 
aantal combinatieklassen. Er zitten gemid-
deld tussen de tweeëntwintig en zeven-
entwintig leerlingen in één klas. Buiten de 
basisschool is er ook een voorschool. De 
gemeente Emmen faciliteert dat kinderen 
zestien uur per week naar de voorschool 

kunnen. Dat doen niet alle kinderen, want 
aan de Mantingerbrink zit naast de voor-
school ook Kinderdagverblijf Tamariki. 
Beiden horen bij onze school. Tamariki is 
onderdeel van de stichting Primenius; de 
Kardinaal Alfrinkschool hoort ook bij de 
stichting Primenius. 

Als school vinden wij het belangrijk dat 
kinderen gepersonaliseerd mogen leren bij 
ons. Dat wil zeggen, dat ze op maat kun-
nen leren, want de ene leerling heeft wat 
meer instructie nodig dan de andere. Wij 
noemen dat instructie en verwerking op 
maat. Dat betekent, dat als een leerling iets 
niet zo goed begrijpt, het wat meer uit-
leg krijgt. Maar als een leerling al iets heel 
goed begrijpt, het al meer zelfstandig aan 
het werk kan en het wat meer uitdagen-
der stof krijgt. De leerlingen krijgen dus 
naar hun behoefte onderwijs. Het is ook 
heel belangrijk dat kinderen plezier heb-
ben in de dingen die ze doen, zodat hun 
welbevinden hoog is. Maar ook, dat wij de 
maximale ontwikkeling van ieder kind na-
streven. Kinderen die niet goed kunnen re-
kenen of lezen krijgen een aparte leerlijn. 
Die doen niet mee aan de gehele instruc-
tie, maar krijgen apart de stof aangeboden.’ 

Er wordt ook veel aandacht aan pesten 
geven door middel van trainingen van de 
stichting Kanjertraining  (www.kanjertrai-
ning.nl). Verder wordt er ook veel aandacht 
besteedt aan techniek. Er wordt momen-
teel een speciale techniekruimte ingericht 
met Bee-Bots. Bee-Bots zijn program-
meerbare robots voor het basisonderwijs. 
Met de Bee-Bots kunnen kinderen op een 
slimme en leuke wijze leren programme-
ren. De kinderen krijgen tevens een beter 
ruimtelijk inzicht tijdens het werken met 
de robot. De Bee-Bot kan de commando’s 
voorwaarts, achterwaarts, draai naar links 
en draai naar rechts uitvoeren. Vanuit de 
overheid moeten over een paar jaar alle 
scholen dit kunnen bieden, maar de  Kar-
dinaal Alfrinkschool is er al mee begonnen. 
En er is nog iets waarin deze school heel 
bijzonder is: Alle klassen krijgen elke dag 
een half uur gymnastiek in de grote hal 
midden in de school of op het schoolplein. 
Ik neem afscheid van Ilonka. De school 
gaat uit, maar een paar kinderen buitelen 
en springen nog over dat deel van de hal  
waar gymnastiek gegeven worden. Vol-
gens mij kunnen ze er geen genoeg van 
krijgen. 

Al 40 jaar vindt er op zondagochtend een 
kerkdienst plaats in Woonzorglocatie  De 
Bleerinck. Voor de goede gang van zaken 
hebben we mensen nodig die bewoners 
begeleiden van de huiskamers naar de 
kerkdienst en weer terug. Ook tijdens de 
dienst is het fi jn om extra mensen te heb-
ben die af en toe bewoners op hun gemak 
kunnen stellen. Trouwe kerkgangers weten 
hoe belangrijk de zondagdienst is voor de 
mensen die vanaf hun jeugd elke zondag 
de dienst bezochten. Het is een ijkpunt in 
de week! Graag doen wij een beroep op 

onze wijkbewoners om b.v. 1 of 2 keer per 
maand bij ons, samen met onze bewoners 
de dienst te bezoeken, en tevens onze be-
woners hierbij te begeleiden. Er is al een 
groep vrijwilligers actief bij de kerkdienst, 
die heel blij is met extra ondersteuning en 
die u graag wil laten zien wat de bedoeling 
is. Voor informatie en reacties graag mailen 
naa: ihidding@tangenborgh.nl of tel: 0591-
681666

Boeddhabeeld gezocht
En wel voor een Boeddhistische meneer 

die sinds een tijdje bij ons in De Bleerinck 
woont. Nu schijnt het niet gangbaar te zijn 
om een Boedda-beeld zelf aan te schaffen. 
Ik heb gehoord dat je een Boeddha beeld 
cadeau moet krijgen.Vandaar mijn vraag: 
Hebt u een tuin met een Boeddha-beeld, 
en bent u van plan binnenkort uw tuin een 
make-over te geven in een andere sfeer? 
Dan hebben wij plaats voor uw Boed-
dhabeeld! U kunt er een bewoner in De 
Bleerinck heel blij mee maken!
Reacties ook graag naar: 
ihidding@tangenborgh.nl

DE KARDINAAL ALFRINK SCHOOL: BEE-BOTS EN GYM

NIEUWS UIT DE BLEERINCK

Door Loes Masseree 
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NIEUWS VANUIT DE HOLTINGERHOF

VAN HUUS WACHT OP ANTWOORD

Verpleegkundig spreekuur
Vanaf vrijdag 8 maart 2019 vindt het ver-
pleegkundig spreekuur één keer per 14 
dagen in de even weken plaats van 10:00 
-11:00 uur in de geriatrische wijkpost in 
locatie Holtingerhof.

De geriatrische wijkpost bevindt zich op 
de begane grond . U kunt zich melden bij 
de receptie van locatie Holtingerhof. Be-
zoeken van het spreekuur is kosteloos 
en u hoeft van te voren geen afspraak te 
maken. Heeft u vragen dan kunt u contact 
opnemen met: Marianne Zwijnenburg-van 
der Meer, Wijkverpleegkundige Treant 
zorggroep, locatie Holtingerhof (woensdag 
afwezig). Telefoonnummer: 06 - 20 15 64 
83. Email: m.zwijnenburg@treant.nl

Vrijwilligers
Hebt 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 
vacatures zoals; Assisteren evenementen, 

ophalen oud papier, koken in een huiska-
mer of eetkamer Bargeres, wandelen met 
een bewoner, gastdame voor koffi e/thee 
schenken, duofi ets, wandelen en maatje / 
individuele begeleiding. Heeft u belangstel-
ling dan kunt u mailen naar de vrijwilligers-
coördinator van Holtingerhof: 
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 € 4,70. 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) m.i.v. 27 maart:
Gebakken vis € 3,00 en zoute haring € 
2,00

Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands arti-
kelen. 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. 

Kledingvermaak
Sonja Lubbers komt de laatste maandag 
van de maand van 13:30 uur tot 15:30 
uur in Holtingerhof voor kledingvermaak. 
Kledingvermaak vindt plaats in de Brink. 
Graag aanmelden bij de receptie als er 
een kledingstuk versteld moet worden. De 
kosten verschillen per kledingstuk. Ook 
wijkbewoners mogen gebruik maken van 
kledingvermaak.

Tevens worden er veel evenementen ge-
organiseerd 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.

Niet ‘meneer van Dale wacht op ant-
woord’ maar VanHuus wacht op antwoord. 
Ook bij het bestuur van VanHuus stijgt de 
spanning. Is het voldoende geweest? Heb-
ben we voldoende duidelijk kunnen maken 
wat het belang is van VanHuus voor Em-
men-Zuid? Zullen de goede doelen stich-
tingen die we hebben benaderd, ons het 
belangrijke duwtje in de rug willen geven? 

De maand april wordt belangrijk voor 
VanHuus en wordt belangrijk voor Em-
men-Zuid. Kunnen we de oudere minder 
mobiele inwoners onder ons vervoer kun-
nen bieden binnen de wijk? Kunnen we 
deze inwoners voor een klein bedragje 
van huis of vanuit de Holtingerhof of van-
uit Parc Sandur of waar dan ook in Em-

men-Zuid ophalen en vervoeren naar het 
Doktershoes, naar de supermarkt, naar de 
viskraam, naar de kapsalon, naar de wagen 
voor een broodje  Döner, naar de snack-
bar, naar de huishoudzaak, naar de bloe-
menzaak, naar de slager of bakker of…

U begrijpt dat wij, drie initiatiefnemers met 
veelal een volledige baan, binnenkort de 
nodige hulp kunnen gebruiken. We zoeken 
mensen die het bestuur willen versterken, 
chauffeurs voor de elektrische shuttles 
(enkele hebben zich al aangemeld) en rit-
tenplanners. Meldt u aan op onderstaand 
e-mailadres. Want VanHuus is voor Em-
men-Zuid en van Emmen-Zuid. Maar eerst 
dus de belangrijke vraag: wordt onze inzet 
beloond met fi nanciële toezeggingen? 

We houden u op de hoogte. Bezoek ook 
onze Facebook-pagina van ‘Van Huus’.
Wie wij zijn? Drie inwoners van Em-
men-Zuid die ouderen uit hun isolement 
willen halen.
Lia Kaptein, Marten Kooi en Marcel Eder-
veen, geadviseerd door Jaap Bakker.
m.ederveen1@kpnplanet.nl

Op dinsdagavond 5 maart was het Barge-
res’ bibliotheekservicepunt voor de eerste 
keer geopend. Hoewel dit niet een offi cië-
le opening was, waren er een man of vijf-
tien op af gekomen, dus aan belangstelling 
geen gebrek!  

Het is voor de dames, Coby en Theresa, 
nog even wennen om met de apparatuur 
om te gaan, maar uiteindelijk worden de 
boeken gescand en zijn ze klaar om mee 

naar huis te gaan en gelezen te worden. 
Bloemen en presentjes kwamen van 
Lia Wilpshaar, gebiedscoördinator Em-
men-zuid, van Marchien Brons, directeur 
centrale bibliotheek Emmen en van de 
ouders van Theresa en de kleinkinderen 
van Coby. Bewoners die er waren, zijn 
erg blij dat ze niet meer naar de bieb in 
Emmen centrum hoeven, maar hier in 
Bargeres terecht kunnen om boeken te 
lenen en in te leveren.

Door Natasja van Dijk
HET BIBLIOTHEEK SERVICEPUNT BARGERES IS OPEN!

Foto: Cor Vortman



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

  Deze keer maar een kort be-
richtje. We hebben geen nieuwe activitei-
ten te melden op dit moment. We hopen u 
in het volgende nummer meer te kunnen 

vermelden. Voor informatie, aanmelden als 
vrijwilliger, etc. kunt u uiteraard bellen met 
Melanie van Dijk, tel. 06-48356082 of Geb 
Bril, tel. 632106.

Het Bestuur van de Zonnebloem, afd. Bar-
geres/Noordbarge/deel Bargermeer.

Voor alle evenementen geldt: Inclusief ca-
tering (verschilt per evenement).
U dient zich bij de receptie van Holtin-
gerhof ( maandag t/m vrijdag van 08:30 – 
12:30) aan te melden bij deelname van een 
van onderstaande evenementen. Dit om 
rekening te houden met de catering. Voor 
meer informatie, opgeven  en verkoop van 
een strippenkaart kunt u terecht bij de re-
ceptie van Holtingerhof. Treant Zorggroep, 
locatie Holtingerhof: Tel.nummer: 0900-
0591. U kunt vragen naar de receptie van 
locatie Holtingerhof)

Maandag 1 april  2019,luisteren in je 
leunstoel: Drentse Voorleesmiddag, aan-
vang: 15.00 uur /  nis 1e verdieping
Kosten:  € 1,50

Zondag 7 april  2019, optreden duo “A 
Men’s Passion” (piano met zang) “Yester-
day when I was young” Aanvang: 15:00 uur 
/  de Kapel, kosten: € 5,00

Donderdag 11 april 2019, bingo.  Aan-
vang: 15:00 uur / de Brink, kosten: € 5,00

Vrijdag 12 april  2019, Borrel & Babbel.  
Aanvang: 19:00 uur / de Brink, kosten: 
€ 5,00

Zaterdag 20 april 2019, optreden Mo-
nique Heegen.  Aanvang: 15:00  uur /  de 
Brink, kosten: € 5,00

Dinsdag 23 april 2019, workshop stem-
pelen gegeven door Liesbeth Fidder.  Aan-

vang: 10:30 uur / centrale hal, kosten: 
€ 3,00

Vrijdag 26 april 2019, meezingmiddag 
duo Anneke en Peter.  Aanvang:15:00 uur 
/ de Brink, kosten: € 1,50

Maandag 29 april 2019, kleding ver-
maak. Aanvang: 13:30 uur / de Brink, graag 
dag van te voren aangeven bij de receptie 
als er kleding vermaakt dient te worden., 
kosten verschilt per kledingstuk

Maandag 29 april 2019, bingo.  Aanvang: 
19:00 uur / de Brink, kosten: € 5,00

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM

2019 EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF

WIJKCENTRUM BRINKENHOES

Zin om gezellig te Klaverjassen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou, op vrijdag 
middag van  13.30 tot 16.00 uur
Loop binnen en speel gelijk mee.

Wat de pot schaft
Dit zijn een aantal vrijwilligers die voor u 
op de MAANDAG en de WOENSDAG 
een drie-gangen menu koken van verse 
producten.

Van 12.00 tot 13.00 uur kunt gezamenlijk 
eten voor een bedrag van € 4.00 per per-

soon. Heeft u een dieet, dan is dat geen 
probleem. Geef het aan ons door bij opga-
ve, op Tel.nr. 0591-855280.

Bingo
De gezelligste bingomiddag van de wijk 
Bargeres is iedere 2e dinsdag van de 
maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Voor € 3.00 speelt u tien rondes met een 
superronde en een kopje koffi e of thee is 
gratis. En natuurlijk zijn er mooie prijzen 
te winnen.

Er zijn nog tal van dagelijkse activiteiten 
die we organiseren in het Brinkenhoes 
voor alle leeftijden. Voor meer info kunt u 
ons bellen op tel: 0591-610201 of volg ons 
op Facebook  wijkcentrum Brinkenhoes, 
of kom gewoon langs.
Wijkcentrum Brinkenhoes, Mantinger-
brink 140, 7812 MH Emmen.


