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VAN DE REDACTIE
We willen beginnen met iedereen te bedanken voor het insturen van verhalen,
oproepjes, agenda’s, kopij en artikelen. En
dus hebben we een goedgevulde editie.

Naast de vaste bijdrages van o a. Holtingerhof, Brinkenhoes, Zonnebloem en Bleerinck,
deze keer de start van een heus feuilleton
over de beginjaren van Bargeres, plus een

verslag van de burendag in de Holtingerbrink en heel bijzonder: Sinterklaas komt logeren in Bargeres. Veel leesplezier. Reacties
zijn welkom; redactie@bargeres.com

HEROPENING PLEIN CBS HET PALET
Door Saskia van Luijt
Op donderdag 10 oktober heropende burgemeester Eric van
Oosterhout het schoolplein
van CBS Het Palet. Door middel van een fancy fair was er
door de kinderen geld opgehaald voor de vernieuwing van

het plein. Met de inzet van veel
ouders konden we het plein
daarna onder handen nemen. Er
zijn een paar nieuwe speeltoestellen geplaatst, picknicktafels,
een krijtbord, nieuwe schommels, een tankstation, een buitenkeuken, cameratoezicht en
nog veel meer. In het voorjaar

zal op het kleuterplein ook nog
een verkeersplein aangelegd
worden met wegen, rotondes,
fietspaden en parkeerplaatsen.
CBS Het Palet bevindt zich aan
de Geuzingerbrink 70 en is een
reguliere basisschool met een
voorschool en buitenschoolse
opvang onder één dak.

25-JARIG JUBILEUM VAN MUSICA E
Op vrijdag 1 november as. Viert
popkoor Musica E uit Emmen
haar 25-jarig jubileum met een
feestelijk concert in de Schepershof te Emmen. Aan het
concert werken mee ‘Old memories’-easy listening muziek
met een vleugje swing uit de jaren 1930 – 1950 en “ZinQ” een
5-tal muzikale Emmenaren. De
toegang is gratis. De zaal is open
om 19.30 uur. Na afloop wordt
een vrije gift gevraagd.
Al sinds 1994 weet Musi-

ca E met veel enthousiasme
popsongs, musical- en luisterliedjes, etc. voor het voetlicht
te brengen. Het is een gemengd
popkoor uit Emmen en het
bestaat uit ca. dertig leden van
uiteenlopende leeftijden. Sinds
2008 wordt Musica E geleid
door dirigent Marjan Okken,
die een dirigentenopleiding
heeft gevolgd en veel koorervaring heeft. Ook Henk ten Wolde heeft veel ervaring en begeleidt Musica E vanaf het najaar
van 2018 op de piano. Musica

E zingt met veel plezier 4- tot
6 stemmige, hoofdzakelijk Nederlandse- en Engelse pop- en
musicalsongs en streeft er altijd
naar een aantrekkelijk concert
te geven, waarin alle muzikale
inspanningen, goede muziek en
een gevarieerd repertoire op
een attractieve manier worden
gepresenteerd!
Musica E oefent elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in Holtingerhof in de wijk
Bargeres in Emmen. Daar kun je

altijd een keer komen luisteren.
Op dit moment is er nog plaats
voor een tenor en bas. Dus
mocht je zin hebben om bij een
gezellig koor te komen zingen,
kom dan eens geheel vrijblijvend op donderdagavond naar
onze repetitieavond.
Meer informatie en toekomstige optredens kun je
vinden op onze website:
www.musicae-popkoor.com
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BURENDAG IN DE HOLTINGERBRINK
De Bewonerscommissie van de
Holtingerbrink
organiseerde
ook dit jaar met behulp van Domesta op zaterdag 28 september de Burendag. De Gemeente Emmen en het Oranjefonds
hebben financieel bijgedragen.
De organisatoren wachtten
de kinderen en hun ouders op

met koffie, thee en ranja en feliciteerden hen met de opening
van een prachtige speelplaats,
dat voor een groot gedeelte
gefinancieerd is door de wijkvereniging. Een paar kinderen
mochten de linten met behulp
van ouders doorknippen. De
schommelstoel fungeerde voor

de kinderen als een ware magneet. Ook was er een workshop waar de kinderen borden
schilderden die honden op het
speelveld verbieden en werd
een bord gemaakt met daarop
de huisregels voor de speelplaats.
Tot slot was er een presentje en

ijs toe en kon iedereen blij en
tevreden naar huis.

het zeker. Hoe de dienst er precies uit zal zien is uiteraard een
verrassing. Dat laat de Protestantse Gemeente Emmen Zuid
graag aan Hans over. De bijzondere kerkdienst op 17 november begint om 17.00 uur en na

afloop kan men van gedachten
wisselen met Hans ten Cate.

editie meer. Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden in
Bargeres maar er zijn ook veel
dingen hetzelfde gebleven. Wat
bijvoorbeeld leuk is om te zien
en wat door lezer Harry Walstra naar voren werd gebracht,
is het filmpje op YouTube: Bargeres in aanbouw 1975. In een
volgende editie kunt u zijn
herinneringen en die van zijn
jeugdvriend Hans Forrer lezen.
Speciale dank gaat uit naar Frits
Hilberts die een krantenartikel
over de familie Bouwers stuurde, en een huurovereenkomst,
waarin het duidelijk wordt dat
de familie Hilberts op 1 oktober

1972, als eerste in de Bargeres
kwam wonen. U kunt reageren,
of uw herinneringen sturen naar
redactie@bargeres.com

De Nationale Burendag wordt
door het Oranjefonds samen
met Douwe Egberts gesponsord, met het doel buren dichter bij elkaar te brengen.

DE PREEK-VAN-DE-LEEK KERKDIENST
De bekende Emmenaar en hotelier Hans ten Cate zal op
zondag 17 november de preek
verzorgen in de Opgang tijdens
een zogeheten Preek-van-deLeek kerkdienst. In plaats van
een dominee of predikant gaat

Hans voor in de dienst. Hij bepaalt waarover hij wil (s)preken
en hij mag ook de muziek en de
liederen uitzoeken.Wel zitten in
deze dienst alle elementen die
ook in een ‘gewone’ kerkdienst
voorkomen. Maar bijzonder is

Namens de PG Emmen Zuid
(De Opgang)

HERINNERINGEN AAN BARGERES
Door Romilda Wijkniet
Al eerder deden we als redactie
een oproep in het Wijknieuws
aan mensen die vanaf het begin
in Bargeres wonen. We kregen
diverse reacties en besloten
deze feuilleton te beginnen.
We waren in de veronderstelling dat het begin van Bargeres medio 1974 was, maar we
kregen reacties van mensen die
konden aantonen dat dit al eind
1972 was. Het vreemde is, dat
er geen officiële begindatum bekend is, maar wat we wel zeker
weten is dat de Balingerbrink
er het eerst was. Inmiddels

weten we dat daar nog steeds
mensen vanaf het prille begin
wonen. Hierover in een latere

SINT BLIJFT SLAPEN IN DE BARGERES
Psssst! Dit jaar komen Sinterklaas en zijn traditionele zwarte
pieten weer naar ons winkelcentrum en zal er een feestje plaats
vinden! Zet 23 november maar
vast in je agenda. Sinterklaas
heeft een wens! Hij zou graag
een keertje in een bloemenwinkel willen logeren. Een aantal pieten zijn dit gaan regelen
en hebben een mailtje gestuurd

naar Petra van Bloem&zo. En ja,
de wens van Sinterklaas gaat in
vervulling! Vrijdag 22 november
tussen 17.45 en 18.00 uur zal
hij naar Bloem&zo komen om
daar een nachtje te blijven. Het
zou fantastisch zijn als de kinderen uit de wijk Sinterklaas naar
bed gaan brengen én de volgende ochtend weer om 8.30
uur wakker maken! Dus hierbij

een oproep aan jullie allemaal.
Kom vrijdag 22 november, tegen
17.45 uur om Sint welterusten
te wensen en op zaterdag 23
november om 8.30 hem wakker
te maken.
‘s Middags zullen sinterklaas
en heel veel pieten een feestje
in het winkelcentrum bouwen
vanaf 13.00 uur.

NIEUWS VAN DE BLEERINCK
Binnen de Bleerinck kunnen
bewoners elke dinsdagochtend
genieten van licht klassieke muziek. De ene keer in de vorm
van een concertje en de andere
keer met behulp van de beamer.
Hiervoor worden onze bewoners van de huiskamers gehaald
door de vrijwilligers, en na het
concert weer thuisgebracht. Tijdens het concert zitten de vrij-

willigers tussen de bewoners.
Ze zijn het houvast voor de
bewoners, zorgen voor koffie of
thee, en stellen de bewoners op
hun gemak wanneer dit nodig is.
Bent u op de dinsdagochtend
beschikbaar, hebt u affiniteit
met lichtklassieke muziek en
met ouderen, en hebt u een
geduldige natuur? Dan kun-

nen we misschien iets voor elkaar betekenen. Maar naast het
concert zou u ook b.v. 1 x per
maand aan kunnen sluiten bij
onze kerkdienst op zondag tussen 11.00 tot 12.00 uur. Dankzij hulp van vrijwilligers kunnen
bewoners net als vroeger op
zondag binnen de Bleerinck de
dienst bezoeken. De vrijwilligers halen de bewoners van

hun huiskamer, zijn hun houvast
tijdens de dienst en brengen de
bewoners ten slotte weer naar
de huiskamers.
Hebt u interesse om mee te
doen, of wilt u meer informatie,
dan wil ik graag met u in gesprek. Graag reageren via mail:
ihidding@tangenborgh.nl

TRUCKS BY NIGHT
Door J. Doornbos,VV Bargeres

dereen patat met frikandel of
kroket naar keuze. Daarna was
er feest met drive-in Strodeo
en Monika van Tiel. Om acht
uur ging iedereen met een grote glimlach op het gezicht, weer
huiswaarts.

Zaterdag 5 oktober jl. hebben
we bij VV Bargeres een trucks
by night georganiseerd voor
mensen met een beperking,
hierna bijrijders genoemd. Het
was heel gezellig en de bijrijders
hebben genoten. Misschien heeft
u het getoeter wel gehoord. We
zijn door de Bargeres, Rietlanden, Emmerschans, Emmerhout
en Angelslo gereden.

Hierbij wil ik ook de vrijwilligers van VV Bargeres bedanken
voor de goede zorgen en de gezellige dag.

De rit duurde ca 1,5 uur. Bij
terugkomst konden we nog
even genieten van de klanken
van Sandra Strating wat zeer
geslaagd was en kon men wat
drinken. Om vijf uur kreeg ie-

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Het lijkt nog ver weg, maar we
maken u er op dit moment alvast op attent dat de De Zonnebloem op 17 december a.s.
een middag organiseert in het
Brinkenhoes.We willen dan met
elkaar een mooi kerststuk maken. De middag begint om 13.30
uur en de kosten zijn €7,50 p.p.
Dit is inclusief koffie/thee en
iets lekkers.

Wilt u hieraan meedoen geeft
u zich dan op bij Melanie
Schievink of Geb Bril. Uiterste
datum van aanmelding is 1 december 2019. Informatie kunt
u krijgen bij Melanie Schievink,
Tel.nr. 06-48356082 of Geb Bril,
tel.nr. 632106.
Het Bestuur van De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

BILJARTCLUB `T BRINKENHOES
Biljartclub ‘t Brinkenhoes zoekt
voor de doordeweekse biljartclub en de maandagavond nog
nieuwe leden.

uur. Maandagavond biljarten we
van 18.30 tot 22.30 uur. Kosten bedraagd € 6,50 per dag of
avond p/m.

Dit is altijd overdag biljarten.
Goed kunnen biljarten is niet
per sé nodig. De club biljart
onderling tegen elkaar op de
maandag en de dinsdagmiddag.
Tijden op maandag en dinsdagmiddag zijn van 12.30 tot 16.15

Aanmelden kan bij het Brinkenhoes, Mantingerbrink 140. En
voor meer informatie kunt u terecht via het telefoonnummer:
0591-610201 of bij J.W. Gozefoort via het nummer:
0651687030

VAN HET BRINKENHOES
Wat de pot schaft bestaat 5 jaar.
En dat vieren we met een dag
erbij. Op maandag, dinsdag en

woensdag van 12.00 tot 13.00
uur. Opgeven kan op tel 05918552807

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.
Donderdag 7 november 2019
Schoenservice Oost-Nederland
Aanvang:14:00 tot 16:00 centrale hal
Donderdag 14 november 2019
Bingo
Aanvang:14;30 uur / de Brink
Kosten:		
€ 5,00
Zaterdag 16 november 2019
Voorstelling toneelgroep Winivé
Aanvang:14:30 / de Brink
Kosten:		
€ 7,50
Maandag 25 november 2019
Bingo
Aanvang:19:00 uur/ de Brink
Kosten:		
€ 5,00
Dinsdag 26 november 2019
Workshop stempelen gegeven door Liesbeth Fidder
Aanvang:10:30 uur/ de Brink
Kosten:		
€ 3,00
Donderdag 28 november 2019
Meezingmiddag met duo Anneke en Peter
Aanvang:15:00 uur/ de Brink
Kosten:		
€ 1,50

BIBLIOTHEEK BARGERES

Infopunt
Bargeres
Balingerbrink 243

(In het winkelcentrum naast de bakker!)

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:

Elke maandag, woensdag
10.00-12.00 uur
en vrijdag van
13.00-15.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

