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VAN DE REDACTIE
Weer een volle editie deze keer, met o.a.
het verslag van Vitalina over de burendag
en aankondigingen van leuke activiteiten
deze maand. Ook weer een interview van

Loes met een ondernemer.
We hopen dat u het met veel plezier
leest. Heeft u een leuk idee, een oproep
of een aankondiging, neem contact op met

de redactie. Dat waarderen wij zeer.
redactie@bargeres.com
veel leesplezier!

wordt nu onderzoek gedaan of het mogelijk
is dat hiervoor speciaal afvalbakken in de

wijk geplaatst kunnen worden.
Bestuur Wijkvereniging

HONDENPOEP
Bij de Wijkvereniging komen veel klachten
binnen over de hondenpoep in de wijk. Er

BURENDAG IN DE BARGERES

Door Vitalina Bonder-Folker

Het bestuur van de Wijkvereniging Bargeres heeft op zaterdag
31 augustus een gezellige dag
voor de bewoners van Bargeres
in het winkelcentrum georganiseerd.
Er was een grote tent met tafels en banken op het plein
voor het Infopunt. Hier konden mensen met elkaar kennis
maken. Er waren diverse spelletjes. Zo was er bellen blazen,
er was iemand die over kinderen heen sprongen -hiervoor
had hij wel ingenieuze metalen
dingen onder zijn voeten die er
voor zorgde dat hij heel hoog
kon springen-. Er waren wedstrijden en natuurlijk limonade,
kofﬁe en thee en niet te vergeten koekjes, chips, nootjes,
gehaktballetjes en kleine kippies.

Niemand hoefde zich te vervelen. Ook konden kinderen een
kaartje halen en een stempel en
mochten ze een ijsje halen bij
Kwalitaria.
Het was een onvergetelijke dag
voor families, vrienden en buren! De organisatoren bedanken alle deelnemers en gasten
voor deze heerlijke vakantiedag
en de vele positieve reacties
en kijken uit naar een nieuwe
burendag volgend jaar. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers,
deelnemers en gasten voor hun
medewerking en de positieve
reacties en hoopt dat iedereen
een leuke dag heeft gehad. Speciale dank gaat uit naar de Boni
die ons een deel van de benodigdheden geschonken heeft.
Tot volgend jaar!

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 - 12.00 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: Romilda Wijkniet,
Loes Masseree, Vitalina Bondar-Folker,
Cor Vortman en Raymond Waninge.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 10/2019
verschijnt op 25 oktober. Dinsdag 8
oktober is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes en
Holtingerhof.

DE DAG IN TIJD VOOR JEZELF: ZATERDAG 19 OKTOBER
GRATIS HEALTH & WELLNESS
Veel mensen ervaren een druk
en stressvol leven waarbij het
lijkt of er nooit echt tijd voor
jezelf is. We zijn gewend om
klaar te staan voor anderen en
leven soms op de automatische
piloot. Veelal maken we dingen
mee in ons leven, waarbij gewoon doorgaan vaak het motto
is Een druk hoofd en druk leven
herkennen veel mensen.
De gratis Health & Wellness
beurs ‘’Werk aan je Weg’’ biedt
een middag ontspanning en tijd

BEURS IN HET

BRINKENHOES

voor jezelf. Aandacht voor uiterlijke en innerlijke WelZijn,
middels readingen, workshops,
kaartleggingen, mediumschap,
handmassage,
stoelmassage,
bewustwording, gezondheid &
voeding. De weg naar ontmoeting begint bij de eerste stap.
Vooraf aanmelding is niet nodig,
wees welkom. Voor meer informatie over de beurs & standhouders:
https://www.facebook.com/
groups/werkaanjeweg/

NIEUWS VAN HET BRINKENHOES
Op zaterdag 5 oktober Forel
vissen in Valtermond van 10.00
tot 14.00. Geheel verzorgd voor
€ 17.00 per persoon. Vertrek
vanaf het Brinkenhoes om 9.00
uur. Voor meer info en opgave
tel 0591-85280. Deze activiteit

gaat door vanaf 8 personen.

is gratis.

Iedere 2e dinsdag in de maand.
De gezelligste bingo middag van
de Bargeres in het Brinkenhoes.
Voor €3.00 speelt u 10 rondes
en 1 super ronde. Kofﬁe en thee

Op woensdag middag 16 oktober: RUILBEURS BRINKENHOES. van 14.00 tot 16.00 uur.
We ruilen spullen voor spullen
en kleding voor kleding. Geen

HET OLDTIMERKOOR
Het Oldtimerkoor zoekt nieuwe leden.
Wist u dat er elke woensdagochtend tussen 10 en 11 uur
gezongen wordt in het Brinkenhoes? Dit gebeurt onder begeleiding van accordeonmuziek.
Lijkt u dit gezellig? Kom dan

eens kijken. Misschien wilt u
meedoen, dat kan en mag ook!
Voor meer informatie kunt u
bellen met dhr. Hans Sueters,
0622389138 of mail
Suco@WXS.nl

OPROEPJE VAN DE REDACTIE
Wij zijn nog steeds op zoek
naar mensen die al vanaf het
begin dat Bargeres bestaat in
deze wijk wonen, en hierover
zouden willen vertellen.
Bent u, of kent u iemand, neem
dan contact op met de redactie

en lees uw verhaal in een van
de volgende edities van dit
Wijknieuws.
Alvast bedankt.
redactie@bargeres.com

BIBLIOTHEEK BARGERES

inbreng dag en muntjes meer
maar gewoon langskomen. Paskamer is aanwezig en ranja voor
de kinderen. Voor meer info tel
0591-855280.

VAN DE ONDERNEMER. SJAAK VAN HESE: EEN SCHILDER MET EEN MISSIE.
Door Loes Masseree
Ik heb Sjaak eerder geïnterviewd als ofﬁcier van het Leger
des Heils. Nu interview ik hem
als nieuwe ondernemer in de
Bargeres. Maar hij is wel een
ondernemer met een speciale
boodschap.
‘Ik heb het schildersvak geleerd
op de ambachtsschool en heb
vijf jaar bij een baas gewerkt en
drie jaar voor mijzelf, vóór ik mij
volledig inzette voor het Leger
des Heils,’zegt Sjaak. ‘Na mijn
pensionering heb ik ruim een
jaar niets gedaan, tot een vriend
mij vroeg of ik niet zijn huis wilde schilderen. Nu was het niet
zo dat ik nooit meer een kwast
opgepakt had, want in alle jaren
bij het Leger, is er nooit een
schilder geweest. Ik heb de hele
Breehof van binnen en van buiten geschilderd met de mannen
en vrouwen die daar woonden.
Dus na mijn pensionering dacht
ik, waarom zou ik hier niet mijn
werk van maken? Op 7 april jl.
heb ik mij ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Het
loopt als een trein, maar ik werk
niet meer dan vijfentwintig uur
per week. Mijn vrouw en ik zijn
opa en oma en hebben vijf kleinkinderen, dus dat is genieten.’
-‘Stel dat ik mijn huis wil laten
schilderen,’ vraag ik hem, ‘Hoeveel kost dat dan?’
‘€25,- per uur,’ antwoordt Sjaak.
‘Ik heb vroeger bij een baas
gewerkt die zei altijd op zijn
Zeeuws: ‘Ik scheer de scheepjes naar de wolle.’ Met andere
woorden als je weet dat iemand
ﬁnancieel daadkrachtig is, dan

bepaal je een hogere prijs, dan
wanneer iemand dat niet is. Dus
mijn basisprijs is € 25,-. Maar
belt een bedrijf mij, dan schroef
ik de prijs op en wil ik dat bespreken. Daardoor kan ik het
voor diegenen, die het wat minder hebben, ook mogelijk maken om mij in te huren. Ik ben
namelijk een schilder met een
missie. Met het schilderen probeer ik eigenlijk het werk dat ik
deed als geroepene, als ofﬁcier
bij het Leger des Heils, voort
te zetten. Ik maak altijd een inschatting hoeveel werkuren er
in een project zitten. Ik denk
namelijk dat er een heleboel
mensen zijn, die met levensvragen zitten die ze willen delen.
Zit ik dan met iemand binnen
die werktijd te praten (eigenlijk
is het meer luisteren), dan wil
ik niet beperkt worden door
het feit dat ik per uur betaald
wordt. Die tijd is dus mijn tijd
en niet de tijd van de klant. Het
is trouwens niet mijn bedoeling
om mensen tot het christendom te bekeren.’
‘Hoe kom je aan de naam Tertiair?’ vraag ik.
‘Tertiair betekent, derde. Het
heeft te maken met de primaire kleuren rood, geel, blauw (dit
zijn trouwens ook de kleuren
van het Leger des Heils. Rood
staat voor het bloed van Christus, geel symboliseert het vuur
van de Heilige Geest en blauw
de reinheid). Van rood, geel en
blauw maak je oranje, groen
en paars, dat zijn de secondaire kleuren, maar met deze zes
kleuren, maak je, als je ze mengt,

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Als u dit leest zijn enkele gasten
van De Zonnebloem Bargeres
op 10 september mee geweest
naar de Orchideeënhoeve te
Luttelgeest. We konden meedoen met de afdeling Rietlanden en hebben vernomen dat
het een zeer geslaagde dag was.
We zijn bezig om te proberen
wat meer activiteiten te organiseren. U leest dit dan wel in
een volgende Wijknieuws of u

wordt op een andere wijze benaderd. Ook zijn we nog steeds
op zoek naar vrijwilligers, die
zich willen inzetten voor de
medemens. Informatie hierover
kunt u krijgen bij Melanie Schievink, tel. 06-48356082 of Geb
Bril, tel. 632106. Het Bestuur
van De Zonnebloem, Afd. Bargeres/Noordbarge/deel Bargermeer.

alle andere kleuren en dat zijn
de tertiaire kleuren. Daar bedoel ik mee, dat al deze bonte
kleuren, voor mij symbool staan
voor de willekeurige samenleving die wij hebben. Zoveel
mensen die ik mag en hoop te
benaderen en waar ik naar mag
luisteren en waar ik misschien
iets kan en mag aanbieden. Maar
tertiair is voor mij ook op de
eerste plaats mijn gezin, mijn
vrouw en (klein)kinderen, ten

tweede mijn roeping en ten
derde, mijn werk. Ik was geroepen als ofﬁcier van het Leger
des Heils, dat blijf ik ook, maar
ik blijf ook echtgenoot, vader en
opa. Het derde, dat is mijn werk.
Tertiair Emmen, Voor schilder
en behangwerk.
Tel. 06 512 17 664;
sjaak.vanhese@home.nl

NIEUWS UIT DE BLEERINCK
Niet alleen in de zomer maanden maar ook de rest van het
jaar genietende bewoners binnen de Tangenborgh locaties
van uitstapjes met onze busjes.
Zo ook de bewoners van de
Bleerinck. Een bezoekje aan een
mooie tuin of een spannende

expositie bijvoorbeeld, maar er
is zo veel mogelijk. Zo ﬁjn dat
dit ook in deze tijd nog mogelijk
is! Maar we zijn wel regelmatig
afhankelijk van een vrijwillige
chauffeur bij deze uitstapjes.
Tangenborgh heeft 2 personenbusjes voor inclusief chauffeur

negen personen. Een van de
busjes staat geparkeerd bij de
Bleerinck, en een bij zorglocatie
Heidehiem. Een normaal rijbewijs is dus voldoende om chauffeur te zijn op de bussen. We
zijn op zoek naar een ervaren
chauffeur met goede contactu-

ele eigenschappen. Wanneer U
deze chauffeur bent, mail dan
even naar Ida Hidding, coördinator vrijwilligerswerk in de
Bleerinck.
ihidding@tangenborgh.nl.

EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF
Voor alle evenementen geldt: Inclusief catering( verschilt per
evenement).
U dient zich bij de receptie van Holtingerhof ( maandag t/m
vrijdag van 08:30 – 12:30) aan te melden bij deelname een van
onderstaande evenementen. Dit om rekening te houden met
catering. Voor meer informatie, opgeven en verkoop van een
strippenkaart kunt u terecht bij de receptie van Holtingerhof.
Dinsdag 1 oktober 2019
Bekkema mode kledingverkoop
Aanvang:
14:00 tot 16:00 centrale hal
Vrijdag 4 oktober 2019
Nationale Ouderendag met een optreden André de Klein
Aanvang:
19:00 uur/ de Brink
Kosten:
€ 5,00
Zondag 6 oktober 2019
Optreden Eddy Cooper
Aanvang:
14:30 / de Brink
Kosten:
€ 1,50
Maandag 7 oktober 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang:
15:00 uur / nis 1e verdieping
Kosten:
€ 1,50
Donderdag 10 oktober 2019
Bingo
Aanvang:
14:30 uur / de Brink
Kosten:
€ 5,00
Zaterdag 12 oktober 2019
Kleintje Oktoberfest met een optreden van Das Almland Duo
Aanvang:
19:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 1,50
Dinsdag 15 oktober 2019
Gezamenlijke broodmaaltijd
Aanvang:
17:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 4,00

Infopunt
Bargeres
Balingerbrink 243

(In het winkelcentrum naast de bakker!)

Donderdag 17 oktober 2019
Van 15:00 tot 18:00 uur Pompoenenmarkt
Van 15:00 tot 18:00: Workshops pompoenen uitsnijden
Kosten: € 5,00
Verkoop pompoenen, pompoentafelstukjes, Oudhollandse
Streekprodukten en krentenbroden en smakbroden gebakken
in een leemoven.
Handwerkspulletjes gemaakt door de handwerkclub van
Holtingerhof, loterij, kringloopwinkeltje Oma’s Brinkje is
geopend, raden van aantal eikels en bedrag boodschappenmand
Aanvang: 15:00 - 18:00 uur / de Brink
De opbrengst komt ten goede aan nieuw meubilair in de Brink.
U bent van harte welkom!
Zondag 20 oktober 2019
Optreden van Mieke Vocaal
Aanvang:
15:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 5,00
Vrijdag 25 oktober 2019
Meezingmiddag met accordeon duo Anneke en Peter
Aanvang:
15:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 1,50
Maandag 28 oktober 2019
Bingo
Aanvang:
19:00 uur / de Brink
Kosten:
€ 5,00
Dinsdag 29 oktober 2019
Kledingverkoop HenA mode met een modeshow
Aanvang;
10:00 tot 12:00 uur in de centrale hal.
Modeshow in de Brink om 10:00 uur.
Woensdag 30 oktober 2019
Workshop stempelen gegeven door Liesbeth Fidder
Aanvang:
10:30 uur in de Brink
Kosten:
€ 3,00
Voor bovenstaande evenementen kunt u zich aanmelden bij:
Treant Zorggroep locatie Holtingerhof
Tel.nummer: 0900-0591. U kunt vragen naar de receptie van
locatie Holtingerhof

Openingstijden:

Word

Elke maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00-12.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

in Bargeres!

