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VAN DE REDACTIE
In dit maartnummer vindt u weer informatie van de Holtingerhof, de Bleerinck
en Brinkenhoes. Een kort interview met
de vrijwilligers van het servicepunt van de

bibliotheek en nog veel meer en een interview met 2 Voudt. Er zijn behoorlijk wat
reacties binnengekomen ten aanzien van de
enquête rotonde. We komen daar later op

terug. Wij wensen u veel leesplezier.
Hartelijke groeten,
Raymond, Loes,Vitalina, Michel en Romilda

BARGERES VERRAST: INLOOPBIJEENKOMST BRINKENHOES
Woensdagavond 4 maart 2020
wordt van 17.00 uur tot 20.00
uur in het Brinkenhoes een inloopbijeenkomst georganiseerd
voor inwoners uit de wijk Bargeres. In november 2019 zijn
door vertegenwoordigers van
Wijkvereniging Bargeres, Domesta, Leﬁer, Sedna en gemeente Emmen meerdere gesprekken met bewoners gevoerd
over wat zij vinden van de wijk.
Daarnaast kon men ook een
enquête invullen. Ruim 400 inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.Tijdens
de inloopbijeenkomst horen bezoekers wat er op die avond is
besproken.
Winnaars fotowedstrijd
Tijdens de inloopbijeenkomst,
op woensdagavond 4 maart,
worden ook de prijswinnaars
bekend gemaakt van de foto-

wedstrijd. De deelnemers, inwoners uit de wijk Bargeres,
konden tot eind 2019 maximaal
10 foto’s insturen van de wijk.
Dit konden foto’s zijn van plekken die verbeterd moeten worden, maar ook plekken waar we
bijvoorbeeld trots op mogen
zijn. In totaal zijn er ruim 100
foto’s binnen gekomen. Tijdens
de inloopbijeenkomst kiezen
de aanwezige inwoners de winnaars van deze wedstrijd. Aan
het einde van de bijeenkomst
worden de winnaars bekend
gemaakt. Daarnaast worden alle
foto’s in de maanden maart en
april tentoongesteld in het Brinkenhoes. Inwoners kunnen deze
tentoonstelling gratis bezoeken.
Woon- en leefbaarheidsvisie
De gevoerde gesprekken en
de enquête maken deel uit van
de eerste stappen om tot een

woon- en leefbaarheidsvisie van
Bargeres te komen. Deze visie
draagt bij aan een toekomst
waar inwoners ﬁjn kunnen wonen, werken en recreëren in
Bargeres.
De informatie van inwoners
wordt toegevoegd aan de overige gegevens van de wijk. Dit
zijn bijvoorbeeld gegevens over
woningen in de wijk en de kwaliteit ervan, cijfers over de bevolkingsontwikkeling, veiligheid
enz., maar ook gesprekken met
partijen die in de wijk werkzaam
zijn. Al deze gegevens worden
naast elkaar neergelegd en ge-

analyseerd om daar conclusies
uit te kunnen trekken om zo tot
een visie en uitvoeringsagenda
voor de wijk te komen. Deze
uitvoeringsagenda geeft aan wat
we met elkaar doen om de visie
te realiseren. Hierbij staan acties voor de komende vijf jaren
centraal. Naar verwachting stelt
het college van burgemeester en wethouders kort na de
zomer van 2020 de Woon- en
leefbaarheidsvisie van Bargeres
vast.
Meer informatie leest u op
gemeente.emmen.nl/
bargeresverrast

GEZOCHT OUDE PTT TELEFOONS
Holtingerhof is op zoek naar
oude PTT telefoons om deze te
laten ombouwen naar een wonderfoon.
Heeft u, of kent u iemand die
deze telefoon thuis heeft liggen
en er niets mee doet? Laat het
Holtingerhof weten!
De Wonderfoon is een oude
PTT telefoon die is omgebouwd
tot mini-jukebox. Als je de

hoorn van de haak neemt hoor
je de kiestoon en als je daarna
een nummer kiest tussen de 0
en de 9 hoor je vervolgens een

muziekje.
De naam “Wonderfoon” is bedacht door verzorgers die ouderen met dementie begeleiden.

In hún telefoon zitten 10 muziekjes uit hun verleden, van
Wim Sonneveld als Nikkelen
Nelis tot Tom Manders als
Dorus. Die muziek, samen met
een apparaat dat ook uit hun
verleden komt, blijkt een mooi
middel om deze ouderen te
activeren, rust te geven en ook
soms te emotioneren. Een wonderbaarlijke telefoon zogezegd.
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VIP! EMMEN ZUID (HET VRIJWILLIGERS INFORMATIE PUNT)
Hebt u wel eens een uurtje
over? En zou u iets voor een
ander willen betekenen? Dan
is vrijwilligerswerk wellicht iets
voor u. Samen met een buurtbewoner een kopje kofﬁe drinken
en een praatje maken, een stuk-

je wandelen of ﬁetsen, winkelen
of boodschappen doen of kleine
klusjes doen in en om het huis.
Vrijwilligers maken het verschil.
Voor informatie kunt u terecht
bij VIP! Emmen Zuid (het Vrijwilligers Informatie Punt) aan

de Balingerbrink 243 (bij het
Infopunt). Ook als u zelf hulp
nodig heeft of een maatje zoekt
kunt u bij ons terecht. Wij zijn
geopend op maandag van 10.00
– 12.00 uur en zijn telefonisch
bereikbaar op maandag en dins-

dag van 10.00 – 14.00 uur op
tel.nr.: 06-100 39 155. Zie ik u
binnenkort?
Met vriendelijke groet, Patricia
Koster

BIBLIOTHEEK BARGERES BESTAAT 1 JAAR
Door Loes Masseree
Sinds een jaar huist een servicepunt van Bibliotheek Emmen
in het Brinkenhoes. Aanstaande
5 maart precies een jaar. De bibliotheek wordt gerund door
de vrijwilligers Coby Broersen
en Theresa Mulder. Ik vraag
hen of er al meer mensen dan
in het begin komen om boeken
te lenen. Gelukkig is er een licht
stijgende lijn in het aantal lezers.
De meeste boeken die uitgeleend worden zijn Grote Letterboeken, romans, tijdschriften

en peuterboeken. Maar men kan
ook een boek reserveren dat in
het servicepunt opgehaald en
teruggebracht kan worden. Er
worden geen kinderboeken uitgeleend en dat heeft te maken
met het feit dat de Bibliobus
bij de scholen langs gaat. Ik ben
nieuwsgierig wie hiervoor de
kosten draagt. Coby zegt dat
de Bibliotheek Emmen de boeken levert en dat ze elke week
nieuwe boeken krijgen. Maar
de huur moeten zij ophoesten.
Dat houdt in dat er sponsors

ACTIVITEITEN BIJ BLOEM EN ZO
Paasworkshop bij Bloem&zo
Maandag 30 maart of woensdag
1 april. Geef je op en doe gezellig mee. We gaan een mooie
paasplank maken die je op kunt
hangen
Voor meer info en opgeven
kom dan langs in de winkel of
kijk eens op www.bloemenzobargeres.nl
Kinderrommelmarkt
Zaterdag 27 juni vanaf 10 uur.
Verdien extra vakantiegeld door
je spulletjes te komen verkopen
op de kinderrommelmarkt.
Wil je zeker zijn van een plek-

je geef je dan op bij Bloem&zo.
Opgeven kost € 1,00 per plek.
Braderie
Zaterdag 27 juni van 10.00 tot
17.00 uur. Ook als wijkbewoner
kun je een kraampje komen huren. Ben je creatief en wil je dat
verkopen?
De kraam kost € 25 euro en
is 4 meter lang met een dakje.
Wil je meer info? Kom dan even
langs bij Bloem&zo.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Als u dit artikel leest hebben
we de Valentijnbingo al achter
de rug. Deze was in samenwerking met De Holtingerhof. Er
staat alweer een nieuwe activiteit “voor de deur”. We gaan op
woensdag, 8 april a.s. Paasbakjes
maken in samenwerking met De
Holtingerhof. Dit doen we op
de 3e etage van De Holtingerhof. We beginnen om 14.00 uur,
en de kosten bedragen € 7,50.
U kunt zich hiervoor opgeven
bij Melanie Schievink of Geb
Bril. Hun telefoonnummers ziet
u verderop in dit artikel. Wilt

u informatie over De Zonnebloem, of wilt u zich aanmelden
als vrijwilliger, neem dan gerust
contact op met Melanie Schievink, tel.nr. 06-48356082 of Geb
Bril, tel.nr. 632106.
Met vriendelijke groet,
De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

aangeschreven moeten worden,
meestal stichtingen en nu is het
Waarborgfonds van de gemeente Emmen om geld gevraagd.
Maar zegt Coby: Het is elk jaar
weer spannend om genoeg geld
binnen te krijgen. Gelukkig hebben ze nu genoeg in kas om de
huur tot volgend jaar maart te
kunnen betalen. Vooral ouderen
laten vaak weten dat ze bang
zijn dat het servicepunt weg
gaat. Bibliotheek Emmen houdt
bij hoeveel boeken er geleend
worden en zegt dat ze tevreden

is over het resultaat, dus men
hoeft niet bang te zijn dat het
servicepunt opgeheven wordt.
Wel geeft het vrijwilligersteam
aan dat ze het ﬁjn zouden vinden als meer mensen boeken bij
hen komen lenen.
Openingstijden
Servicepunt Bargeres:
Dinsdagavond: 18.00-20.00 uur,
Donderdag 14.00-16.00 uur en
Vrijdag 10.00-12.00 uur.

BUURTCIRKEL

In Emmen-Bargeres gaan we
van start met de Buurtcirkel!
De Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen uit je eigen
buurt of wijk. In de Buurtcirkel ben je er voor elkaar. Iedereen
is wel ergens goed in en je helpt elkaar wanneer je ergens hulp
bij nodig hebt.
Een professionele Buurtcirkelcoach en een vrijwilliger
ondersteunen de Buurtcirkel.

DE BUURTCIRKEL IN HET KORT
 Buurtcirkel is er voor mensen met een ondersteuningsvraag.
 Je zet je eigen talenten en vaardigheden in.
 Je kunt bij elkaar terecht voor vragen
of problemen.
 Je ontmoet nieuwe buurtgenoten en
kunt samen leuke dingen doen.
 Waar nodig krijg je ondersteuning
van een vrijwilliger of Buurtcirkelcoach.

Wil je meer weten? Kijk eens op www.buurtcirkel.nl
INTERESSE OF VRAGEN?
Bel, mail of app met de Buurtcirkelcoach van Emmen - Bargeres,
Suzanne Niemeijer:
MOBIEL
EMAIL

06 11924886
s.niemeijer-tenhoff@cosis.nu

INTERVIEW MET CABARET 2 VOUDT
Door Loes Masseree
Eind vorig jaar mocht ik 2 Voudt
zien bij de eindejaarsvergadering van Het Gilde, waar ik taalcoach ben. Ik was zo onder de
druk van de professionaliteit en
de teksten dat, toen ik hoorde
dat beide heren in de Bargeres wonen, ik ze meteen voor
dit interview gevraagd heb. Ik
moet er nog bij vertellen, dat
ik in een eerder interview over
het ontstaan van de Bargeres,
al de naam van Rob hoorde in
verband met 2 Voudt. Dus toen
ik nog geen twee weken daarna het duo in levende lijven zag,
was dat een teken om ze uit te
nodigen.
Rob Wilhelm en Eddie Zinnemers zijn lang geleden vanuit
Gelderland en Brabant naar het
Land van Bartje verhuisd. Eddie
woonde in Emmermeer en Rob

in Angelslo, maar ze kenden elkaar niet. Rob ging na de ULO
naar de kweekschool in Coevorden en Eddie (hij is jonger
dan Rob, zegt hij met een grijns)
ging iets later naar de kweekschool in Emmen.
Op mijn vraag hoe ze elkaar
hebben leren kennen, antwoordt Rob: ‘We kwamen elkaar weleens beroepshalve
tegen. Eddie was hoofd van de
school in Nieuw-Weerdinge en
ik kwam, vanuit mijn baan bij de
Statenschool waar ik decaan
en later adjunct-directeur was,
voorlichting geven waar de kinderen, na de lagere school naar
toe konden gaan. Later kwamen
we elkaar elk jaar op verjaardagen bij gezamenlijke vrienden
tegen. Eddie is altijd al bezig
geweest met cabaret en toneelstukken. In mijn schoolperiode

op de Brink, schreef ik musicals.
Totaal heb ik er zo’n stuk of tien
geschreven en ook de muziek
en tekst ervoor. Deze musicals
zijn ook elders in het land opgevoerd. Ik schreef liedjes, heb
plaat opnames gemaakt en ben
zelfs nog op televisie geweest.’
Eddie zegt: ‘Uiteindelijk ben ik
vanuit Nieuw-Weerdinge op de
Brink terecht gekomen. De reden dat ik voor de Brink koos,
is dat de Brink bekend stond
om zijn musicals en zij deden
veel aan theater en drama. Toen
ik daar kwam, was Rob allang
weg. Ik werd daar directeur en
heb ook, net als Rob, musicals
geschreven en muziek gemaakt.
Hessel Mulder, een vriend van
Rob, was op mijn school adjunct-directeur. Zo kwamen
Rob en ik elkaar weer tegen. Ik
had een cabarettrio, twee dames en een heer, dat is op een
gegeven moment gestopt en
toen ik Rob weer eens tegen
kwam, zeiden we: ‘Nou, als het
er ooit nog eens van komt, dan
kunnen we weleens wat samendoen.’
Rob zegt: ‘Ik ben lid van de
Probus,*. Wij komen eens in
de drie weken bij elkaar en op
een gegeven ogenblik werd er
gevraagd: Is er iemand die kan
vertellen hoe is het als je vanuit
elders van Nederland in Emmen

komt wonen?’ Ik dacht meteen
aan Eddie, die kan wel leuk vertellen. Eddie wilde dat wel doen,
maar wilde er ook een paar
liedjes bij doen vanuit zijn oude
cabaret en ik moest hem begeleiden. Eigenlijk was het zo leuk
dat we zeiden: Waarom doen
we hier niets mee? En dat was
het begin.’
Verleden jaar januari zijn Rob en
Eddie begonnen teksten en liedjes te schrijven en in oktober
was de eerste try-out die zeer
goed ontvangen is.
Het cabaret is niet het enige
dat deze heren doen. Rob zit in
The Old Time Skifﬂers band. De
bandleden laten de oude tijden
van skifﬂe muziek weer herleven. Eind vijftiger begin zestiger
jaren vierde deze muziekvorm
hoogtij. De Beatles zijn zelf ooit
als skifﬂe groep begonnen, genaamd The Quarrymen.
Eddie organiseert en stelt
pub-quizzen samen: https://
w w w. e e t c a f e g ro o t h u i s . n l /
tickets/tickets-pubquiz/
Ik heb het genoegen gehad om
met twee, zeer talentvolle, gezellige mannen rond de tafel te
mogen zitten en raad u aan om
eens op Facebook hun agenda
te raadplegen. https://www.facebook.com/pg/2voudt
*https://probus-nederland.nl/

BRINKENHOES EVENMENTEN

Dartclub
Sinds 6 januari elke vrijdag om 19.30 tot
24.00 uur is er weer een dartclub actief in
het Brinkenhoes.

NIEUWS VAN DE BLEERINCK
De grootste vrijwilligersactie
van het jaar NL – DOET komt
er weer aan en wel op 13 en 14
maart. Binnen de Bleerinck hopen we onze buren, de bewoners van de Bargeres bij ons te
mogen verwelkomen voor een
leuke passende activiteit.
Bent u beschikbaar op vrijdag
13 maart, voor een leuke klus of
activiteit die bij u past? Wij bieden 3 verschillende mogelijkheden om bij aan te sluiten.
Wij gaan de tuin klaar maken
voor het voorjaar. Dit betekent
voor de mensen die zich hier-

voor opgeven: overalletjes aan,
of in elk geval kleding die vies
mag worden. We gaan ﬂink de
handen uit de mouwen steken!
Er is een concert op de ochtend, verzorgd door harpist
Didier Kugel. Hierbij worden
onze bewoners begeleid door
vrijwilligers. Voor u een mooie
gelegenheid om te onderzoeken of dit vrijwilligerswerk iets
voor u is.
In de middag komen de leden
van de Herensociëteit bijeen.
Ook hierbij kunnen (alleen)
mannen aansluiten. Misschien is

het ondersteunen van deze vereniging een leuke invulling van
de vrijdagmiddag voor u.
Geef u op via de mail:
ihidding@tangenborgh.nl
en
vermeldt voor welke activiteit u
zich opgeeft.
Het concert: we verwachten u
om 9.30 uur om uit te leggen
wat de bedoeling is, en tegen
12.00 uur is het afgelopen.
De tuinklus: 10.00 uur verzamelen met kofﬁe en het verdelen
van de klussen. Tussen de middag zorgen wij voor een lekkere
lunch, en we verwachten tegen

16.00 uur de klus geklaard te
hebben. Vorig jaar zijn we begonnen met de aanleg van een
“pluktuin” met Dahlia’s. Dit was
zo’n succes dat we hebben besloten deze uit te breiden, dus
Dahliabollen zijn weer van harte welkom!
Mannen sociëteit; om 14.00 uur
uitleg, en na de bijeenkomst nabespreken tot 16.30 uur.
We gaan er een geweldige dag
van maken, dus geef u op! ihidding@tangenborgh.nl@

TEAM SPORT EN BEWEGEN EN GEZONDHEID VERBETERT UW BUURT!
Sinds begin van het schooljaar
zijn de studenten van het Drenthe College opleiding Sport en
Bewegen een samenwerking
aangegaan met de gemeente
Emmen. Dit met als doel inwoners in Emmen gezonder en
sportiever te maken. Wij zijn als
team werkzaam in Emmen-Zuid.
Wat doen we?
We organiseren en ondersteunen verschillende projecten zoals beweegactiviteiten op scholen (gymlessen of toernooien
en sportdagen), buitenschoolse

beweeg- en gezondheidsactiviteiten en nemen gezondheidstesten af om daar vervolgens
advies over te geven. Daarbij
worden volwassenen en oudere
mensen in Bargeres niet vergeten. Ook zij kunnen begeleiding
krijgen voor een advies op maat
over gezonde leefstijl of bewegen voor bijvoorbeeld een wandelroute of sport oefeningen
doen op mooie sportlocaties.
Wij kunnen inwoners en organisaties ook ondersteuning bieden tijdens de organiseren. Aan
onze ondersteuning zijn geen

kosten verbonden.
Kunnen wij ook wat voor u betekenen?
Mocht u graag meer informatie
over een persoonlijk advies en
begeleiding op maat willen hebben of, denkt u dat ons team
u kan helpen bij bijvoorbeeld
sportevenementen of beweging
van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, neem dan
gerust vrijblijvend contact met
ons op. Op maandag, dinsdag
en woensdag werken wij overdag vanuit een leslokaal in OBS

De Barg in Bargeres en zijn wij
bereikbaar via sbgteamzuid@
gmail.com.
U kunt ook voor vragen contact opnemen met de Buurtsportcoaches van de Gemeente Emmen (Nienke Werter en
Matthias Zweers) via bscemmenzuid@emmen.nl Een compleet overzicht van activiteiten
die wij organiseren staan op
www.actieﬁnemmen.nl
Met sportieve groet,
SBG-team Emmen-Zuid

EVENEMENTENOVERZICHT HOLTINGERHOF
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 rekening te houden met catering. Voor meer informatie, opgeven
en verkoop van een strippenkaart kunt u terecht bij de receptie van Holtingerhof.
Zaterdag 7 maart 2020 Optreden van de Rundezangers
Aanvang:15:00 uur / de Brink, Kosten: € 5,00
Dinsdag 10 maart 2020 Workshop stempelen door Liesbeth Fidder aanvang: 10:30 uur / centrale hal of de Brink,
kosten: € 3,00
Donderdag 12 maart 2020 Bingo, aanvang: 14:30 uur / de
Brink Kosten: € 5,00
Zaterdag 14 maart 2020 Optreden van duo A Men’s Passion met programma: “Toen was geluk heel gewoon”, aanvang:
15:00 uur / de Kapel, kosten: € 5,00

Infopunt
Bargeres
k 243
Balingerbrin
elcentrum

(In het wink kker!)
naast de ba

Donderdag 19 maart 2020 Borrel & Babbel, aanvang:
19:00 uur / de Brink, kosten: € 3,00
Zaterdag 21 maart 2020: Week van Zorg en Welzijn
Open Dag in Holtingerhof van 14:00 uur tot 17:00.
Vanmiddag zetten wij de deuren voor u open en kunt u appartementen bezichtigen. Tevens zijn er medewerkers aanwezig die u vragen betreffende zorg kunnen beantwoorden.
Donderdag 26 maart 2020 Meezingmiddag met accordeonduo Anneke en Peter, aanvang: 15:00 uur / de Brink, kosten:
€ 1,50
Maandag 30 maart 2020 Bingo, aanvang: 19:00 uur / de
Brink, kosten: € 5,00
Dinsdag 31 maart 2020 Verkoop dameskleding van Bekkema Mode, aanvang: 14:00 tot 16:00 uur / centrale hal
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

Openingstijden:

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

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

