
Wegens omstandigheden deze 
keer geen interview met men-
sen die herinneringen aan de 
begintijd van Bargeres hebben. 
We kregen diverse leuke reac-
ties, dus zijn we van plan om 
hiermee door te gaan. Bedankt. 
Wordt vervolgd. Als u herinne-
ringen heeft aan bijvoorbeeld 
de bouw van een gebouw, of 
een brink, aanleg van een weg 

of fi etspad, graag met foto’s: 
stuur ze in! Daarom weder-

om een oproep: wie heeft er 
nog foto’s van de beginjaren in 

Bargeres? Laten we zeggen, de 
jaren 70? Deze foto’s zijn uit 
het fotoboek van mijn ouders 
toen in september 1974 de 
Ruinerbrink werd opgeleverd. 
Waar nu schuttingen, tuintjes en 
parkeerplaatsen zijn, lagen toen 
overal bulten zand. Wellicht 
kunnen we een mooie fotocol-
lage van deze beginperiode ma-
ken. Stuur uw foto’s naar redac-
tie@bargeres.com o.v.v. begin 
Bargeres.

Het Flintenkoor Emmen o.l.v. 
Tamara Boiko, geeft op vrij-
dag 13 december een sfeervol 
kerstconcert in de Schepershof 
te Emmerhout.
De zusjes Suzanne & Linda Kan-
negieter, winnaars van het Drè-

ents Liedtiesfestival 2016 met 
het liedje: Ik geleuf niet meer in 
liefde, zullen een gastoptreden 
verzorgen deze avond.

Het concert begint om 20.00 
uur en de entree is € 8,- incl. 

consumptie. Kaarten aan de 
zaal.
Oproep aan Tenoren/Bassen 
om ons 4-stemmig koor te ko-
men versterken. Repetitie op 
de woensdagavond in de Hol-
tingerhof/Bargeres van 19.45-

21.45 u. U kunt vrijblijvend 2 
repetities meezingen/bijwonen. 
Voor info: hetfl intenkoor@
gmail.com of via het secretari-
aat tel. 619529/618362

FLINTENKOOR: KERSTCONCERT 13 DECEMBER 2019 
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Ook deze keer is het weer gelukt er een 
leuke editie van te maken, met dank aan o.a. 
Holtingerhof, Bleerinck, Brinkenhoes en De 
Zonnebloem. 
We willen even de aandacht vestigen op 
onze Facebookpagina. Daar kunt u nog 
meer lezen over wat er speelt in de Bar-

geres. www.facebook.com/bargeresverrast.
Redactielid Cor Vortman heeft aangegeven 
te stoppen met het Wijknieuws vanwe-
ge andere bezigheden. Wij willen hem van 
harte bedanken voor zijn bijdrage.
Het voelt nog wat vroeg, maar aangezien 
dit de laatste editie van het jaar is, wil de 

redactie iedereen alvast fi jne feestdagen 
en een goed uiteinde wensen. Pas op met 
vuurwerk, en houd een beetje rekening met 
elkaar en met de huisdieren.
Hartelijke groeten van Loes, Raymond, 
Vitalina, Michel (beheer facebookpagina) 
en Romilda.
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De Emmense woonwijk Barge-
res is geselecteerd voor Pano-
rama Lokaal. Dit is een lan-
delijke ontwerpprijsvraag om 
woonwijken en stadsranden 
een positieve impuls te geven. 
De gemeente Emmen, woning-
corporaties Domesta en Lefi er, 
waterschap Vechtstromen en 
Staatsbosbeheer hebben de 
woonwijk voorgedragen bij het 
College van Rijksadviseurs. Bar-
geres is één van de zeven woon-
wijken in Nederland die zijn 
geselecteerd. Dit werd vandaag 
bekend gemaakt op de Dutch 
Design Week in Eindhoven.

Bargeres staat voor een aantal 
complexe opgaven: de wijk ver-
grijst en het aantal inwoners 
neemt af. De woningen voldoen 
niet aan de duurzaamheidseisen 

en levensloopbestendigheid die 
de maatschappij van nu verlangt. 
Ook de openbare ruimte heeft 
een opknapbeurt nodig. De 
eerdergenoemde organisaties 
trekken hier samen in op. Zij 
roepen daarbij de hulp in van de 
ontwerpteams van Panorama 
Lokaal. Dit zijn creatieve teams 
van architecten, stadsmakers, 
landschapsarchitecten en ande-
re creatieve denkers. Zij kunnen 
zich aanmelden voor deze op-
dracht. 

Klaar voor de toekomst
Via de prijsvraag zoeken we 
naar mogelijkheden om Barge-
res toekomstbestendig te ma-
ken. Een wijk waar inwoners nu 
en straks goed kunnen wonen, 
werken en recreëren. We vra-
gen de ontwerpteams onder 

andere met voorstellen te ko-
men voor woningverbeteringen 
en het anders omgaan met tui-
nen. Ook willen we de overgan-
gen naar het Noordbargerbos 
verbeteren en de historische 
boomwallen beter zichtbaar 
maken in de wijk. Daarnaast 
vragen we naar voorstellen om 
regenwater anders op te vangen 
en door te geleiden. Dit laatste 
wordt gecombineerd met plan-
nen die het waterschap heeft 
voor de vernieuwing van het 
waterafvoersysteem en klimaat-
maatregelen vanuit het Delta 
Programma Ruimtelijke Adaptie. 

Oproep aan ontwerpers
Zodra de precieze opdracht 
is vastgesteld, kunnen de ont-
werpteams aan het werk. Maxi-
maal drie teams gaan met de 

opdracht aan de slag. Dit doen 
ze samen met de lokale op-
drachtgevers. 

De plannen moeten rond de 
zomer van 2020 klaar zijn. Dan 
wordt de winnaar bekend. Haal-
bare voorstellen uit deze plan-
nen worden opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma van de 
woon- en leefbaarheidsvisie 
Bargeres, waar de deelnemen-
de partijen onlangs mee zijn 
gestart. De uitvoering van de 
plannen moet worden betaald 
uit de bestaande budgetten 
voor de wijk. Het is nog on-
duidelijk of het Rijk een fi nan-
ciële bijdragen gaat leveren 
aan het traject.

De donkere dagen zijn aange-
broken. Het is vaak mistig of 
regenachtig of gewoon don-
ker. Het zicht wordt slechter. 
Wijkagent Aart IJzerman: “In 
dit soort weersomstandighe-
den krijgen veel fi etsers haast. 
Die combinatie maakt ze ex-
tra kwetsbaar in het verkeer. 
Goede fi etsverlichting wordt 
dan belangrijk voor hun veilig-
heid. Automobilisten en andere 
weggebruikers zien fi etsers met 
licht sneller. Dat kan het verschil 
betekenen tussen wel of niet 
botsen. Met licht kom je veili-
ger thuis en belangrijk voor de 

portemonnee: zonder kans op 
een fi kse bekeuring. De politie 
controleert namelijk regelmatig. 
Vroeger moest verlichting aan 
de fi ets vastzitten. Tegenwoor-
dig mag je ook losse lampjes 
gebruiken. Een setje (wit voor, 
rood achter) kost in de winkel 
ongeveer  € 5,-. Ruim tien keer 
minder dan het boetebedrag 
(€ 62,- inclusief administratie-
kosten).

De regels rond fi etsverlichting:
· Vóór een witte of gele lamp, 
achter een rode.
· De lampjes moeten aan de 

fi ets zitten, of aan je kleding, tas 
of rugzak.
· De lampjes moeten goed 
zichtbaar zijn en recht vooruit 
en achteruit schijnen.
· Lampjes moeten continue 
branden en mogen niet knippe-
ren.

Andere verplichte fi etsonder-
delen:
· Rode achterrefl ector
· Pedalen met gele refl ectoren
· Wit of geel refl ecterende ban-
den of wielen en
· Fietsbel

Uw wijkagent

Meer informatie of contact met 
uw wijkagent? Vul op www.poli-
tie.nl (Mijn Buurt) uw postcode 
in. Automatisch verschijnen dan 
naam en foto.

BARGERES GESELECTEERD VOOR LANDELIJKE ONTWERPPRIJSVRAAG.

VAL OP IN HET DONKER EN BIJ REGENACHTIG WEER

Foto: Noor Wijkniet



Even een herinnering. Voor het 
maken van een kerststukje op 
17 december a.s. kunt u zich 
nog aanmelden tot 3 december. 
Plaats van handeling is Het Brin-
kenhoes en u bent van harte 
welkom. We beginnen om 13.30 
uur en de kosten bedragen € 
7,50. U kunt zich opgeven bij 
Melanie Schievink of Geb Bril.

De statiegeldactie bij Boni Bar-

geres lijkt deze keer een groot 
succes te zijn geworden. De op-
brengst is op dit moment nog 
niet bekend, maar het wordt 
volgens ons een mooi bedrag. 
De actie in de Bargeres is op dit 
moment gestopt. (Andere ver-
enigingen en instanties moeten 
ook de kans krijgen). De actie 
bij Boni Bargermeer loopt nog.
Wilt u eens deelnemen aan een 
activiteit in De Holtingerhof 

dan kunt u dit rustig doen. De 
activiteiten staan ook in dit blad 
en ook of en hoeveel kosten 
hieraan verbonden zijn.
Informatie over één en ander 
kunt u krijgen bij Melanie Schie-
vink, tel. 06-48356082 of Geb 
Bril, tel. 632106. 

Het Bestuur van De Zonnebloem, 
Afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

De gezelligste bingo middag van 
de wijk Bargeres Is iedere 2e 
dinsdag van de maand van 13.30 
tot 16.00 uur. Op 10 december 
is er een speciale kerstmiddag 
met prachtige prijzen. Voor 
€ 3.00 speelt u 10 rondes en 
het kopje koffi e of thee in de 
pauze is gratis.

Winterbingo Brinkenhoes
12 december 2019. Zaal gaat 
open om 19.00 uur en we be-
ginnen om 19.30 uur. Kosten 
per boekje van 10 rondes: € 
8.00. Per ronde zijn er 3 prijzen 
te winnen en er is 1 superronde. 
Zoals altijd zijn er weer prach-
tige prijzen

NIEUW is het MYSTERY-ca-
deau waar u loten voor kunt 
kopen. Het 1e kopje koffi e of 
thee is gratis.

Kniepertjes of rolletjes
Wij bakken weer de lekkerste 
kniepertjes of rolletjes volgens 
oma’s recept voor u. Deze 
heerlijke lekkernij kunt u bij ons 
bestellen en betalen vóór 16 
december en ophalen op vrij-
dag ochtend 20 december van 
8.30 tot 12.30 uur. Een zakje van 
10 kniepertjes of rolletjes kost 
€ 1.50
U kunt uw bestelling doorge-
ven op tel:0591-855280 of kom 
langs in het Brinkenhoes

HER�ST
D������ w����� l�ng� ������ �u�h���
E�� p�r���� h�ud� �e� ��e� ����

L�nd� �e��� ��� st���� l�nta���pa��
Re��� v��� ��� s�r���� ����.

Bl����� ����� ��w�r��� �� b�����
E�� ���ra� v�� �e� d���� �la�����

He� wa��� da� ��e� ���� ��� z�����
Pla� �� ma�k� �� �e�� s�ra��� .

L����� �r�e� d�����, g�r������ �i�h�
D� ����l� ��� �e� ��i��n�e��� ��

Ka�r��� fl ������� , ����� w��� �i�h�
H�rfs�, ���j� ���us� no� ���� .

L�e�Ma� ���� ©2019

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM

VAN HET BRINKENHOES ADVERTENTIE

GEDICHT “HERFST”

Foto: Noor Wijkniet

30 & 31
DE ENIGE ECHTE

DECEMBER

HENK’S 
OLIEBOLLENKRAAM 
OP HET PLEINTJE BIJ HET 
WINKELCENTRUM IN BARGERES
(BIJ BLOEM&ZO)

VIP! Emmen Zuid is er voor iedereen die iets voor een ander wil betekenen

Vrijwilligerswerk geeft energie! Wil jij iets betekenen voor een ander? Woon jij in Emmen Zuid (Bargeres, 

Delftlanden, Noordbarge, Parc Sandur, Rietlanden, Wilhelmsoord, Zuidbarge)? Dan ben je bij VIP! Emmen Zuid 

op de juiste plek. Je kunt je bij ons inschrijven wanneer je als vrijwilliger aan de slag wilt gaan of wanneer je een 

vrijwilliger zoekt.

Werkzaamheden als vrijwilliger zijn o.a.:

Individueel of in teamverband aan de slag gaan bij een organisatie.

Gezelschap bieden, met iemand wandelen, fietsen, boodschappen 

doen of een luisterend oor bieden.

Ondersteuning bieden voor een mantelzorger.

Praktische hulp bieden door het doen van kleine klussen in en om het 

huis.

Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning met 

betrekking tot vrijwilligerswerk. 

Bovendien is er de mogelijkheid voor vrijwilligers om deel te nemen 

aan trainingen, cursussen en ander scholingsaanbod. In ons 

scholingsaanbod werken wij samen met veel andere organisaties.

Nieuwsgierig geworden? Loop gezellig bij ons binnen aan de Balingerbrink 243 (Bij het Infopunt, naast 

versbakker Van Veenen).

Wij zijn vanaf 2 september 2019 elke maandag geopend van 10.00 - 12.00 uur.

Daarnaast zijn we op maandag en dinsdag telefonisch bereikbaar van 10.00 – 14.00 uur op het volgende 

telefoonnummer: 06 - 100 39 155 (Patricia Koster)

VIP! Emmen Zuid
Vrijwilligers Informatie Punt

VIP! Emmen Zuid is er voor iedereen die iets voor een ander wil betekenen

Vrijwilligerswerk geeft energie! Wil jij iets betekenen voor een ander? Woon jij in Emmen Zuid (Bargeres, 

Delftlanden, Noordbarge, Parc Sandur, Rietlanden, Wilhelmsoord, Zuidbarge)? Dan ben je bij VIP! Emmen Zuid 

op de juiste plek. Je kunt je bij ons inschrijven wanneer je als vrijwilliger aan de slag wilt gaan of wanneer je een 

vrijwilliger zoekt.

Werkzaamheden als vrijwilliger zijn o.a.:

Individueel of in teamverband aan de slag gaan bij een organisatie.

Gezelschap bieden, met iemand wandelen, fietsen, boodschappen 

doen of een luisterend oor bieden.

Ondersteuning bieden voor een mantelzorger.

Praktische hulp bieden door het doen van kleine klussen in en om het 

huis.

Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning met 

betrekking tot vrijwilligerswerk. 

Bovendien is er de mogelijkheid voor vrijwilligers om deel te nemen 

aan trainingen, cursussen en ander scholingsaanbod. In ons 

scholingsaanbod werken wij samen met veel andere organisaties.

Nieuwsgierig geworden? Loop gezellig bij ons binnen aan de Balingerbrink 243 (Bij het Infopunt, naast 

versbakker Van Veenen).

Wij zijn vanaf 2 september 2019 elke maandag geopend van 10.00 - 12.00 uur.

Daarnaast zijn we op maandag en dinsdag telefonisch bereikbaar van 10.00 – 14.00 uur op het volgende 

telefoonnummer: 06 - 100 39 155 (Patricia Koster)

VIP! Emmen Zuid
Vrijwilligers Informatie Punt

Vrijwilligerswerk geeft energie! Wil jij iets betekenen voor een ander? Woon jij in Em-
men Zuid (Bargeres, Delftlanden, Noordbarge, Parc-Sandur, Rietlanden, Wilhelmsoord, 
Zuidbarge)? Dan ben je bij Vip!Emmen Zuid op de juiste plek. Je kunt je bij ons inschrij-
ven wanneer je als vrijwilliger aan de slag wilt gaan of wanneer je een vrijwilliger zoekt.

Werkzaamheden als vrijwilliger zijn o.a.: Individueel of in een teamverband aan de slag 
bij een organisatie. Gezelschap bieden, met iemand wandelen, fi etsen, boodschappen 
doen of een luisterend oor bieden. Ondersteuning bieden voor een mantelzorger. 
Praktische hulp bieden door het doen van kleine klussen in en om het huis.

Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies, en onder-
steuning met betrekking tot vrijwilligerswerk.

Bovendien is er de mogelijkheid voor vrijwilligers om 
deel te nemen aan trainingen, cursussen en ander scho-
lingsaanbod. In ons scholingsaanbod werken wij samen 
met veel andere organisaties.

Nieuwsgierig geworden? Loop gezellig bij ons binnen 
aan de Balingerbrink 243 (Bij het infopunt, naast vers-
bakker Van Veenen).
Wij zijn elke maandag geopend van 10.00 - 12.00 uur. 
Daarnaast zijn we op maandag en dinsdag telefonisch 
bereikbaar van 10.00 - 14.00 uur op het volgende num-
mer: 06-100 39 155 (Patricia Koster).

VIP! EMMEN ZUID IS ER VOOR IEDEREEN DIE 
IETS VOOR EEN ANDER WIL BETEKENEN



Infopunt
Bargeres

Openingstijden:
Elke maandag, woensdag 

10.00-12.00 uur
en vrijdag van 

13.00-15.00 uur
Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Balingerbrink 243
(In het winkelcentrum naast de bakker!)

De dagen worden korter en 
over een maand zitten we al-
weer in de Kersttijd. Een tijd 
van samen zijn en gezelligheid. 
De kerstboom wordt opgezet 
en de kerststukjes en decora-
ties worden gemaakt en aange-
bracht. De “knieperties” ijzers 
worden van zolder gehaald en 
dan, op de laatste dag van het 
jaar, is het tijd om oliebollen 
te bakken. Velen van ons ken-

nen nog de oude tradities rond 
kerst en oud en nieuw. Voor 
onze bewoners is dit zeker het 
geval. Wanneer er binnen de 
Bleerinck knieperties worden 
gebakken, ruik je dit door het 
hele huis, en wordt er door 
menige buren mee gesnoept. Al 
deze activiteiten vragen nogal 
wat voorbereiding. We zijn hier-
bij enthousiaste mensen nodig 
die ons hierbij willen helpen. 

Gelukkig kunnen we naast de 
familie ook terugvallen op onze 
vrijwilligers die structureel ko-
men helpen, en die onze bewo-
ners goed hebben leren kennen. 
Vrijwilligers die een vaste och-
tend in de week komen helpen 
bij het ontbijt en samen met 
een bewoner de boodschappen 
doen. Vrijwilligers die samen 
met de bewoners wandelen en 
tijdens muziekactiviteiten zor-

gen voor gezelligheid. Zo zijn 
er heel veel mogelijkheden om 
binnen de Bleerinck te helpen 
en bewoners te begeleiden bij 
hun dagelijkse activiteiten. Wan-
neer u denkt dat u hierin iets 
kunt stuur dan een berichtje 
naar ihidding@tangenborgh.nl, 
we plannen dan een gesprekje 
waarin we samen kijken naar de 
mogelijkheden.  

Voor alle evenementen geldt: Inclusief catering (verschilt per 
evenement). U dient zich bij de receptie van de Holtingerhof 
( maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30) aan te melden bij 
deelname een van onderstaande evenementen. Dit om reke-
ning te houden met catering.  Voor meer informatie, opgeven 
en verkoop van een strippenkaart kunt u terecht bij de re-
ceptie van Holtingerhof.

Maandag 2 december 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang: 15:00 uur / nis 1e verdieping

Donderdag 5 december 2019
Sinterklaas Bingo
Aanvang: 14;30 uur / de Brink
Kosten:  € 5,00

Dinsdag 10 december 2019
Schitterend Kerstconcert door la Familia.
Aanvang: 14:00 uur /  de Kapel
Kosten:  € 5,00

Maandag 16 december 2019
Luxe Kerstbingo
Aanvang: 19:00 uur / de Brink
Kosten:  € 5,00

Dinsdag 30 december 2019
Eindejaar viering met een optreden van Inge en Simon
Aanvang: 16:00 uur / de Kapel
Kosten:  gratis

Woensdag 31 december 2019
Oliebollenverkoop
Aanvang:  10:00 uur tot 15:00 uur / centrale hal
Kom gezellig langs voor een glaasje glühwein. Oliebollen kun-
nen tot 20 december besteld worden via de receptie van 
Holtingerhof.

NIEUWS VAN DE BLEERINCK

EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF

Oliebollenverkoop

Op dinsdag  31 december  2019 worden in de centrale hal van Holtingerhof van 
10:00 – 15:00 uur overheerlijke oliebollen, appelflappen en salades verkocht. De 
overheerlijke oliebollen en appelflappen  komen van de echte verse bakker en de 
rundvleessalades komen van het huis.
De opbrengst komt ten goede aan een evenement in Holtingerhof.

Speciale oud en nieuw actie:  10 oliebollen naturel voor: € 9,00
Oliebol per stuk € 1,00

             10 oliebollen met krenten voor: € 10,00
Oliebollen met krenten per stuk € 1,10 
Appelflappen per stuk: € 1,20
Rundvleessalade € 1,50 per persoon

Bestellen is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 20 december 2019 door onderstaande 
strook in te leveren bij woonwijkcentrum Holtingerhof. 
U kunt uw bestelling ook mailen naar: holtingerhof.receptie@treant.nl

Bij het afhalen wordt u een glaasje Glühwein aangeboden en kunt u de 
gezelligheid ervaren in locatie Holtingerhof. 

Bestellen is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 20 december 2019

Naam: 

Adres:

Telefoonnummer:

Ik wil graag:

__  oliebollen naturel __   oliebollen met krenten

__   appelflappen __   persoonssalade

U kunt uw bestelling afhalen op dinsdag 31 december van 10:00  tot 15:00 uur.

Voor de evenementen dient u zich aan te melden bij: Treant 
Zorggroep locatie Holtingerhof. Tel.nummer: 0900-0591. U 
kunt vragen naar de receptie van locatie Holtingerhof


