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Van

de redactie

Hallo allemaal,
We hebben weer een mooi gevulde editie,
deze maand. Uiteraard met de gebruikelijke bijdragen van onder andere ‘t Brinkenhoes, De Zonnebloem en de Huurdersfederatie.
Deze maand hebben we drie interviews:
met een van onze basisscholen, met het
koor van Holtingerhof en met Coby
Broersen en Theresa Mulder over de ‘bieb
in Bargeres’. Ook nog even weer de oproep voor redactiemedewerkers: Heeft u
interesse in wat er in onze wijk gebeurt en
vindt u het leuk hierover te schrijven? Als
u denkt niet genoeg af te weten van wat er
reilt en zeilt in onze wijk dan kan ik u ge-

ruststellen: dit gold voor iedereen in onze
redactie en we zijn er vanzelf ingerold!
Bent u iemand die overzicht kan houden
en een team kan aansturen, dan bent u bijzonder welkom! Ik (Natasja) stop in de zomer en zou graag zien dat er dan iemand is
die het overneemt. De werkzaamheden als
eindredacteur kosten ongeveer een dag,
zo’n 8 á 10 uur per maand. Er komen zo’n
dertig e-mails per maand binnen waarvan
de meeste kopijbijdragen zijn, een klein deel
persberichten en hier en daar wat reclamemails of een vraag van een bewoner.
Als gewoon redactielid moet u denken aan
een halve dag, zo’n 4 tot 6 uur per maand,
afhankelijk van wat er speelt en wat u
zelf wilt. Heeft u interesse? Stuur dan
een e-mail naar redactie@bargeres.com

Tot slot: de bakken met zout!
In de winter, tijdens vorstperiodes staan
er op bepaalde plekken bakken in onze
wijk, vooral bij bruggetjes. Hier wordt
strooizout in gedaan dat gebruikt wordt
om deze plekken begaanbaar te maken bij
vorst. Helaas worden deze bakken ook wel
in het Oranjekanaal gegooid waardoor er
geen zout is en er mensen uitglijden en gewond raken. Dit betreuren wij ten zeerste
en we hopen dat deze melding duidelijk
maakt dat het hier de veiligheid van ons,
bewoners, betreft.

vorig jaar hier verschenen. Maar graag wil
ik benadrukken dat het helemaal klopt.

de leden samen de mooie tennissport beoefenen. Van junior (vanaf 5 jaar) tot senior; onze oudste actieve leden zijn boven
de tachtig. We hebben allemaal veel lol tijdens en ook na het spelen, op het terras
of in ons gezellige clubhuis, waar bloemen
in vazen staan en felgekleurde kussens op
de bank liggen. Omdat ieder jaar leden afscheid nemen omdat ze verhuizen of de
honderd naderen, hebben we twee keer
per jaar een open dag.

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

TENNISCLUB BARGERES
Een plezierige en toegankelijke vereniging
is TennisClubBargeres. Deze zin is niet van
mij maar van een van de correspondenten
van deze mooie wijkkrant. Het artikel is

Wij zijn een gezellige vereniging waarvan

Zaterdag 16 Maart 2019, 13:30 tot 16:30

Kom kijken en sfeer proeven, of sla een balletje onder
begeleiding van onze gediplomeerde trainers

13:30 tot 14:15; Clinic voor G-tennis
14:15 tot 15:15 ; Clinic voor Jeugd
15:15 tot 16:15 ; Clinic voor Volwassenen
Word op deze dag lid van onze club en
- ontvang een aantrekkelijke korting op uw contributie
voor het eerste jaar.
- betaal geen inschrijfgeld.
- nieuwe juniorleden en G-tennissers krijgen bij de eerste les
een Racket cadeau!
- kom het hele jaar (zomer en winter) tennissen voor
hetzelfde bedrag.

Ook voor G-TENNIS

(tennis voor jong en oud met een verstandelijke beperking)

Tennis. Love the game.
T.C. Bargeres, Brinkenhalte 10, 7812HX EMMEN

http://tcbargeres.nl

De aankomende open dag is zaterdagmiddag 16 maart vanaf 13.30 uur; in onze advertentie staat daar alles over. Ik zou zeggen kom even kijken; de koffie en thee zijn
(deze keer) gratis en lid worden is extra
voordelig.
Helenus de Reus
Voorzitter TCB

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
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PARTICULIERE HUURDERS BARGERES
Het merendeel van de huurwoningen in
de gemeente Emmen is in bezit van een
woningcorporatie. Maar een klein deel is
van een particuliere of commerciële verhuurder. Vaak vindt u deze woningen in de
vrije sector en worden ze aangeboden via
makelaars of particuliere personen. Emmen heeft in totaal 23247 woningen (allecijfers.nl). Hiervan zijn 2557 woningen van
een particuliere/commerciële verhuurder.
Er is een groep huurders die tegen diverse
problemen aanloopt.
Hoge huurprijzen
Als we de huren van een woningcorporatie vergelijken met een woning van een
particuliere of commerciële verhuurder,
dan is daar een groot verschil in. Gaat u
in 2019 huren bij een woningcorporatie?
Dan is wettelijk geregeld dat de huur van

deze woningen bij aanvang niet meer dan
720,42 euro mag bedragen. Er wordt eerst
gekeken aan de hand van uw inkomen of u
voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. Heeft u recht op huurtoeslag?
Dan zal uw huur niet hoger zijn dan circa
650 euro, omdat de woningcorporaties
zoveel mogelijk passend moeten toewijzen
Bij een particuliere huurwoning is er geen
controle. De huurder mag er direct intrekken. Daarnaast liggen de huurprijzen
in de meeste gevallen hoger, met als gevolg dat huurders geen eerlijke huurprijs
betalen. Stel, u huurt een woning van 40
vierkante meter bij een woningcorporatie, dan zien we vaak dat dezelfde soort
woning met hetzelfde aantal WWS punten
(woningwaarderingsstelsel) bij een particulier wordt aangeboden voor een hogere
huurprijs.

Isolatie is aan verbetering toe
Een andere probleem waar particuliere
huurders tegenaan lopen is de isolatie van
hun huurwoning. Huurders van een particuliere huurwoning zitten vaker in een
slecht geïsoleerde woning. Een op de vijf
huurwoningen heeft nog een label F of G.
Met name de isolatie is aan verbetering
toe. En dus zijn deze huurders meer aan
energiekosten kwijt.
In een onderzoek dat landelijk is gehouden
door de Woonbond, gaf 74% van de huurders aan dat ze nog een woning hebben
met enkel glas. En 90% is ontevreden over
de isolatie van de gehele woning. Dit zijn
hoge percentages, daarom ondersteunt de
Huurdersfederatie ook deze huurders.

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK BARGERES

door Natasja van Dijk

Op dinsdagavond 5 maart om 18.00 uur,
wordt het servicepunt bibliotheek Bargeres boven in ’t Brinkenhoes geopend! In
een gesprek met Coby Broersen en Theresa Mulder vertellen zij over het regelen
van een ‘bieb in Bargeres’.
‘Coby, hoe kwam je erbij om een bibliotheek in Bargeres te gaan organiseren?’
‘Oh, ik ben altijd dol geweest op lezen, al
vanaf ik 5 jaar oud was,’ vertelt ze, ‘ook
speelde ik graag bibliotheekje toen ik klein
was. Ik. las van alles, van streekromans tot
sciencefiction en gedichtenbundels tot
thrillers. Toen ik zo’n anderhalf jaar geleden vernam dat er in Emmerhout een servicepunt van de bieb was, wilde ik dit ook
graag in onze wijk.’
‘Hoe heb je dit aangepakt?’
‘Eerst heb ik Jaap Bakker, voorzitter van de
wijkvereniging, benaderd over hoe ik dit
het best kon aanpakken. Hij adviseerde me
om contact met de centrale bibliotheek in
Emmen op te nemen. Samen hadden we
toen een gesprek met Marchien Brons,
directeur van de bieb in Emmen. Zij had
veel tips waar ik over na kon denken zoals financiën en ruimte. Vooral dat laatste
bleek lastig te zijn. In eerste instantie wilde
ik een zelfstandig bibliotheekje opzetten,
maar dit bleek niet mogelijk. Een servicepunt kon wel.’
‘Heb je nog anderen benaderd?’
‘Samen met iemand van Sedna heb ik hierover gebrainstormd en zo kwamen we op

het idee om scholen te benaderen. Die
bleken een periodiek gezamenlijk overleg
te hebben en met Lia Wilpshaar, gebiedscoördinator van de gemeente voor Emmen-zuid, ben ik daarbij geweest en heb ik
een pitch* gehouden. Ze vonden het een
fantastisch plan, maar konden me helaas
niet verder helpen.’
‘Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt,
Theresa?’
‘Coby en ik kennen elkaar al heel wat jaren.
We werkten allebei bij de Naoberschapsbank tot 2013 en daarna zagen we elkaar
nog wel eens een paar keer per jaar, zo
ook eind vorig jaar.Toen Coby me vroeg of
ik mee wilde doen werd ik meteen laaiend
enthousiast.’ ‘En uiteindelijk hebben jullie
toch een ruimte gevonden.’
‘Ja, de hobbyruimte boven in ‘t Brinkenhoes kwam vrij en daar konden we in.
‘Daar zitten we nu en het ziet er goed uit.’
‘Ja, mooi hè, is helemaal opgeknapt en de
bieb heeft de grote kasten geleverd en natuurlijk de boeken. En het kinderhoekje is
ook zo leuk met boekjes voor de allerkleinsten. En we hebben ook grootletterboeken!’
‘Kunnen we nog andere dingen verwachten dan het lenen van boeken en vertel ‘s
hoe dat lenen in z’n werk gaat?’
‘Oh, we zijn al druk aan het brainstormen,’
zegt Theresa. ‘Te denken valt aan een voorleesuurtje voor de kleintjes of een leesclub voor de volwassenen.’
Over het lenen zegt Coby: ‘dit kan online
via de centrale bibliotheek. Dat materiaal
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gaat dan mee met de biebbus die hier op
de donderdagen komt en zo komt het bij
ons terecht. En boeken die in Emmen centrum zijn geleend kunnen bij ons ingeleverd worden!’
‘En dan nu de belangrijkste vraag: wanneer
zijn jullie geopend?’
‘Op dinsdagavond 5 maart om 6 uur ‘s
avonds gaan we open! Dus op de dinsdagavonden van 18.00 tot 20.00 uur, op
de donderdagmiddagen tussen 14.00 en
16.00 uur en op de vrijdagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur.
We zijn te vinden in de voormalige hobbyruimte boven in ’t Brinkenhoes en iedere
Bargeresser is van harte welkom! Er is een
lift voor wie slecht ter been is.’
Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u terecht op de Facebookpagina
Bibliotheek Bargeres.
*Pitch: Een pitch is een praatje van maximaal
drie minuten, waarin je kort en bondig vertelt
waar jij en jouw bedrijf voor staan.

NIEUWS UIT DE BLEERINCK
Nieuwe expositie in verpleeghuis De
Bleerinck.
In de expositieruimte Bellevue van Woonzorglocatie De Bleerinck is tot 18 maart
een nieuwe tentoonstelling te zien van
twee verschillende kunstenaars. Het betreft aquarellen van landschappen van de
heer Rabbers uit Emmen en kleurrijke
glasfusion-ontwerpen van mevrouw Han
Vlieger uit Oosterhesselen.
Belangstellenden kunnen de hele dag bij
De Bleerinck naar binnen lopen om de
tentoonstelling te bekijken. De woonzorglocatie staat aan de Spehornerbrink 1
te Emmen.
NL-DOET
Komt U ons vrijdag 15 maart helpen bij
NL-DOET? U kunt kiezen uit 3 verschillende activiteiten.

-Een muziekactiviteit, van 9.45 - 12.15 uur
-Een tuinactiviteit, van 13.00 - 16.30 uur
-Een sociale activiteit alleen voor mannen,
van 13.45 - 16.00 uur
Informatie en opgave:
ihidding@tangenborgh.nl
Heeft U Dahliaknollen over?
Op 15 maart, met _ NL-DOET_ gaan we
een Dahliatuin aanleggen in de binnentuin
van de Bleerinck. Wij kunnen deze knollen
heel goed gebruiken, dus breng ze langs in
de Bleerinck!
Muzikanten opgelet!!
Ben jij een amateur muzikant, en zou je
graag je muziek eens ten gehore brengen
voor een enthousiast publiek, lees dan
even verder!
Elke maandagmiddag hebben we live-

muziek in het Bleerinck café. Accordeon, gitaar en zang wisselen elkaar af.
Onze muzikanten komen volgens rooster
1 x per 3 of 4 weken spelen. Nu willen
we de groep muzikanten graag uitbreiden.
Durft U het aan om uw muziek voor ons
ten gehore te brengen? Neem dan contact
met ons op!
Ida Hidding; 0591-681666, of mail:
ihidding@tangenborgh.nl

MET TAAL VEROVER JE DE WERELD/OBS DE BARG

Door Loes Masseree

Toen de redactie het idee kreeg om alle
scholen in de Bargeres te gaan interviewen,
zocht ik op het internet welke scholen er
in de Bargeres zijn. De eerste school in het
rijtje was de OBS De Barg. Ik interview
de heer Patrick Zuidema, Locatiedirecteur
van OBS de Barg en vraag hem, waarin zijn
school anders is dan de andere scholen. Ik
heb altijd wel een lijstje met vragen, maar
die heb ik in dit interview eigenlijk niet nodig. De heer Zuidema vertelt graag over
‘zijn’ school.
Er zitten rond de honderd kinderen bij ons
op de OBS de Barg en nog steeds stromen
er vanuit de onderbouw kinderen binnen.
Er is een groei van zo’n twintig procent
ten opzichte van vorig jaar. Samen met de
OBS De Brink bedienen wij het openbaar
onderwijs in de Bargeres. Er zitten op De
Barg gemiddeld twintig kinderen in een
klas en daarmee kan de school zorgen dat
er alle aandacht voor ze is.
We hebben actief de samenwerking gezocht met Kentalis (Tine Marcusschool en
Taaltrein). De leerlingen op de Tine Marcusschool zijn tussen de vier en twaalf jaar
en hebben een taalontwikkelingsstoornis

(TOS) of zijn slechthorend. Ze hebben
hierdoor vaak veel moeite met praten en
het leren en begrijpen van taal. OBS de
Barg is de eerste officiële school in Emmen, die kan werken met arrangementen
voor deze specifieke groep, wat ten doel
heeft het op gang brengen en verbeteren
van de communicatie. Het mooie daarvan
is, dat deze kinderen naar een reguliere
school kunnen gaan. De Taaltrein heeft een
peutergroep, vanaf tweeënhalf tot vijf jaar,
waarvan sommige kinderen medium care
of lichte zorg nodig hebben en die zorg
kunnen wij bieden. Deze kinderen kunnen
op onze school instromen. Een onderwijsassistent en een ambulant begeleider, die
zeer regelmatig op school is, die én de kinderen én de school daarbij begeleidt. En
ik vind dat onze hele taal/lees, maar ook
de sociaal/emotionele kant daarvan sterker is geworden. Ik kan met trots zeggen
dat ons dat hartstikke mooi lukt. Ik noem
graag onze missie: ‘Met taal verover je de
wereld.’
Ook vinden wij het heel belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. En dat, wat
ze kunnen, er uit gehaald wordt. Dan heb

je het over leren, of dat ze kunnen zingen,
toneelspelen, of iets kunnen maken met
hun handen. Ook daar willen wij ruimte
aan blijven geven. Het heeft er mee te maken, dat ieder kind een positief gevoel over
zichzelf moet hebben. Daar begint het
mee: met het welbevinden van kinderen.
En dat staat misschien bij ons op school
wel bovenaan. Dat geldt ook voor pesten.
Het is een pittig sociaal thema. In de maatschappij wordt gepest en ook op scholen,
maar je kan ook op school proberen het
weinig kans te geven. Door bijvoorbeeld
veel bij de kinderen te zijn en duidelijke afspraken te maken. Goed te luisteren naar
ze en er voor te zorgen dat ze makkelijk
naar de leerkracht of wie er dan ook is
op school, toe kunnen gaan. Ik garandeer
niet dat het voor honderd procent dicht
is, want er zijn altijd momenten dat je als
leraar net iets mist, maar ik denk wel dat
we op de goede weg zijn.
Ik neem afscheid van de heer Zuidema en
fiets even later door de kou naar huis. Aardige directeur en leuke school, denk ik.
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HET FLINTENKOOR: ZINGEN MAAKT GELUKKIG

Door Loes Masseree

Ik heb een interview met mijnheer Onne
Postma, voorzitter van Het Flintenkoor.
Op mijn eerste vraag, waar de naam van
het koor vandaan komt, antwoordt de
heer Postma: ‘Flinten is een Drentse naam,
het zijn stenen, zoals de kasseien die je ook
in Vlaanderen veel tegen komt. Deze keien
zijn her en der in Drenthe te vinden. Met
het koor zingen we verschillende liedjes.
Vandaar de naam Flintenkoor, zoals de flinten die overal te vinden zijn, zo vinden en
halen wij ook overal de muziek vandaan.
Wij hebben een divers repertoire van pop
tot musical van Nederlandstalig tot Afrikaans. Het koor bestaat ruim dertien jaar
en is in september 2005 opgericht. Op het
moment hebben we negenentwintig zingende leden en met de dirigent, Tamara
Boiko, dus dertig. Zij begeleidt het koor
ook op de piano. Tamara Boiko komt uit
de Oekraïne en woont al lang in Nederland, van oorsprong is zij concertpianiste.

Zij heeft de dubbele functie van dirigent én
pianiste en moet dus haar aandacht steeds
verdelen, wat niet eenvoudig is, maar zij
doet het fantastisch.
De leden van het Flintenkoor zijn inmiddels bijna allemaal 55+, doch jongere leden zijn zeker ook zeer welkom. Er zijn
drieëntwintig vrouwelijke leden en slechts
zes mannen. Wij zingen vierstemmig, bas,
alt, sopraan en tenor. Er is één vrouw die
bas zingt en de vier mannen zijn de tenoren. Dat is veel te weinig. Wij hebben op
allerlei manieren getracht meer mannen in
het koor te krijgen.’
Op dit moment heeft het koor 3 bassen,
waarvan één vrouw en vier tenoren. Dat is
eigenlijk te weinig, daarom doet dhr. Postma bij dezen een oproep aan mannen die
graag zingen. Het mooiste zou zijn als we
er vijf mannen bij krijgen. Als u denkt: het
lijkt mij wel wat, kom dan eerst op proef,

er wordt dan gekeken wat voor (zang)
stem je bent. Dat is belangrijk voor waar
je ingedeeld wordt. We hebben vorig jaar
een proeftijd van drie maanden ingesteld.
Van beide kanten. Na een maand of zo kan
men wel weten of het zingen bevalt. De
meesten koorleden komen uit de Bargeres
maar ook een paar uit andere wijken.
Het Flintenkoor doet op 13 april 2019
mee aan de Drentse Korenslag in ‘De
Nieuwe Kolk’ te Assen. Deze zanghappening bestaat uit een concours met beoordeling. Ieder koor krijgt hiervoor twintig
minuten. Er is één voorwaarde: er moet
een nummer a capella gezongen worden.
Kaarten zijn bij De Nieuwe Kolk in Assen,
verkrijgbaar.
Telefoonnummer van het Flintenkoor:
619529 (secretaresse T. van Klinken)
Het emailadres van het koor is:
hetflintenkoor@gmail.com.

PROTESTANTE WIJKGEMEENTE EMMEN-ZUID
Bewust onderweg naar Pasen
Met de Aswoensdag (6 maart) begint dit
jaar de 40–dagentijd, een tijd van bezinning
en inkeer, een periode van voorbereiding
op Pasen. We gedenken het lijden en sterven van Christus en vieren zijn opstanding
uit de dood. De Protestantse wijkgemeente Emmen–Zuid (kerkgebouw De Opgang,
Mantingerbrink) nodigt u uit om deze
weken dit jaar bewuster mee te maken
dan misschien in voorgaande jaren: elke
woensdagavond, van 6 maart t/m 10 april,

is er om 18.00 uur een sobere vastenmaaltijd plus een gesprek in de Opgang ; om
19.00 uur gevolgd door een korte vesperviering. Voor de maaltijd moet u zich, i.v.m.
de voorbereiding, opgeven bij Nelly Miske
(nellymiske@live.nl) of Anneke Wierenga (annekebazuin1@hotmail.com) ; bij de
aansluitende vesperviering is iedereen van
harte welkom.
De data zijn: 6, 13, 20, 27 maart ; 3 en 10
april. In de daaropvolgende Stille Week is
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er elke avond een vesper ofwel dienst, zoals we dat al vele jaren doen, telkens om
19.00 uur.
LET OP: de eerste avond, 6 maart, vindt
NIET plaats in de Opgang, maar in de kapel
van de Holtingerhof (dit i.v.m. verhuur van
onze kerk). Er is dan alleen een vesperviering die om 19.00 uur begint. Van harte
welkom!

INFORMATIE VAN ’T BRINKENHOES
Nationale Pannenkoekdag
Op 22 maart vieren wij zoals elk jaar Nationale Pannenkoek dag in het Brinkenhoes.
Schuif gezellig bij ons aan tafel van 15.00
uur tot 18.00 uur.

Vooraankondiging 6 april 2019
HUTSPOT met HUTSPOT.
Hutspot is een Nederlands gerecht dat
voor u gekookt word door een multiculturele crew. Samen zijn ze de ingrediën-

ten voor smakelijk entertainment in het
Brinkenhoes. Hebben we u nieuwsgierig
gemaakt? Reserveer dan een tafel voor
4 april VOL=VOL. Activiteitencommissie
Brinkenhoes: tel. 0591-855280

Verpleegkundig spreekuur in Holtingerhof
Mag ik mij even aan u voorstellen: mijn
naam is Marianne Zwijnenburg- van der
Meer. Ik ben zo’n 30 jaar werkzaam in de
zorg. Ik heb in de thuiszorg gewerkt, in
verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Ook
heb ik gewerkt als eerst verantwoordelijke
op een dagbehandeling voor ouderen met
dementie en op een woonafdeling voor
ouderen met dementie. Sinds 13 maart
2017 werk ik als wijkverpleegkundige in
het team Zorg aan Huis van woonwijkcentrum Holtingerhof.
Wat doe ik als wijkverpleegkundige?
Ik kom bij u thuis als u een zorgvraag heeft.
Samen met u kijk ik welke zorg u nodig
heeft en door wie deze zorg geleverd kan
worden. Het is niet altijd vanzelfsprekend
dat de zorg geleverd moet worden door
een verpleegkundige of een verzorgende.
Belangrijk is dat uw vraag goed wordt beantwoord en dat u zoveel mogelijk zelfstandig kunt blijven met de juiste ingezette
zorg en ondersteuning.
Omdat het belangrijk is dat wijkbewoners weten waar ze met hun vragen terecht kunnen start Treant zorggroep locatie Holtingerhof met een verpleegkundig
spreekuur.
U kunt tijdens dit spreekuur o.a. terecht
met al uw vragen over verpleging en
verzorging, aanvraag van hulpmiddelen,

huishoudelijke hulp,
begeleiding, dagbesteding, wonen in
een
verpleeghuis,
woonwijkcentrum,
personenalarmering,
deelnemen aan activiteiten/evenementen.
Maar ook als u vragen heeft over bijvoorbeeld
behandeling door een
fysiotherapeut
of
maatschappelijk werker.
Vanaf vrijdag 8 maart
2019 vindt het verpleegkundig spreekuur 1 x per 14 dagen in de even week
plaats van 10:00 – 11:00 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.
Bezoeken van het spreekuur is kosteloos
en u hoeft van te voren geen afspraak te
maken.
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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

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
We brengen graag het volgende
onder uw aandacht.
Wilt u een keer een bezoekje ontvangen
van een vrijwilliger van De Zonnebloem?
Neem dan gerust contact met ons op. De
telefoonnummers staan aan het eind van
dit bericht vermeld.
Binnenkort kunt u uw statiegeld-

bonnetjes weer in de bus deponeren bij
de Boni Bargeres. U kunt dit zien aan de
afbeelding van De Zonnebloem op de bus.
Ook zijn we nog steeds op zoek
naar vrijwilligers voor met name bezoekwerk. Informatie kunt u krijgen bij Melanie
van Dijk of Geb Bril.
Voor het gebruik en de voor-

waarden voor de Zonnebloemauto kunt
u ons ook bellen. Onze telefoonnummers
zijn: Melanie van Dijk, tel. 06-48356082 en
Geb Bril, tel. 632106.
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

Foto: Flash fotografie

2019 evenementenoverzicht Holtingerhof
Er worden veel evenementen georganiseerd binnen locatie Holtingerhof en u
bent van harte welkom! 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. 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. U
dient zich bij de receptie van Holtingerhof
aan te melden bij deelname een van onderstaande evenementen. Dit om rekening
te houden met catering.
Maandag 4 maart 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag. Aanvang: 15:00 uur/nis 1e verdieping. Kosten: € 1,50

week zijn er een aantal evenementen om
u kennis te laten maken met Holtingerhof.
U en ook jonge gasten zijn van harte welkom!
Dinsdag 12 maart
Optreden Franse harpist Didier Kugel.
Aanvang: 15:00 uur / de Kapel. Kosten:
€ 3,00
Vrijdag 15 maart
Nationale Pannenkoekendag met medewerking van Dr. Oetker Aanvang: 12:00
uur / de Brink. Kosten: Wijkbewoners gratis. Graag 1 dag van te voren opgeven bij
de receptie van Holtingerhof als u pannenkoeken komt eten.

Donderdag 14 maart 2019
Bingo. Aanvang: 14:30 uur / de Brink. Kosten: € 5,00

Zaterdag 16 maart 2018
Open Dag Holtingerhof van 14:00 -17:00
Diverse standhouders, proeverij, workshops zoals stempelen, handbelettering en
inkleuren, voor de kinderen: schminken,
ballonnenentertainer, popcornmachine

Maandag 11 maart t/m zaterdag 16
maart
2019 Week van Zorg en Welzijn. Deze

Vrijdag 22 maart 2019
Broodmaaltijd: Aanvang: 17:00 uur / de
Brink. Kosten: € 7,50

Balingerbrink 243

Infopunt
Bargeres

Maandag 25 maart 2019
Bingo, aanvang: 19:00 uur / de Brink. Kosten: € 5,00
Maandag 25 maart 2019
Kleding vermaak. Aanvang: 13:30 uur / de
Brink. Graag vroegtijdig bij de receptie
aangeven als er kleding vermaakt dient te
worden. Kosten verschilt per kledingstuk
Dinsdag 26 maart 2019
Workshop stempelen gegeven door Liesbeth Fidder. Aanvang: 10:30 uur / centrale
hal. Kosten: € 3,00
Dinsdag 26 maart 2019
Verkoop voorjaarsmode Bekkema dames
en herenmode. Aanvang: 14:00 tot 16:00
uur / centrale hal
Donderdag 28 maart 2019
Meezingmiddag duo Anneke en Peter. Aanvang: 15:00 uur / de Brink. Kosten: € 1,50
Vrijdag 29 maart 2019
Borrel & Babbel. Aanvang: 19:00 uur / de
Brink. Kosten: € 5,00

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!
leuke dingen

