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Het afgelopen jaar was ook voor 
onze redactie een lastig jaar. Het 
werd steeds moeilijker om het 
wijknieuws te vullen met relevan-
te informatie omdat vele organi-
saties en instellingen genoodzaakt 
werden hun activiteiten te stop-
pen. Nu merken we dat hier en 
daar op voorzichtige wijze activi-

teiten weer opgepakt en voort-
gezet worden en dat er meer 
kopij binnen is gekomen. 

Het Holtingerhof, de Bleerinck, 
de Zonnebloem, het Uitbureau 
en het Brinkenhoes laten we 
weer van zich horen. Ook ontvin-
gen we een aantal mooie foto’s 

van bewoners van Bargeres, een 
ingezonden stuk over een gezel-
lige activiteit op basisschool Het 
Palet, een jubileum bij een werk-
nemer van de Apotheek, een fris 
stuk van onze Loes, en de Wijk-
vereniging heeft deze keer een 
leuke attentie voor u, zoals u vast 
al gezien hebt. 

De Wijkvereniging en de redactie 
van Wijknieuws Bargeres wensen 
u een Vrolijk Pasen.

Voor opmerkingen, ideeën, 
oproepjes, vragen, foto’s e.d. 
kunt u mailen naar redactie@
bargeres.com

VAN DE REDACTIE

EEN LENTE SUPRISE

FEEST OP BASISSCHOOL HET PALET
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Klachten:
Heeft u een klacht omtrent niet, of te laat 
bezorgen van het Wijknieuws Bargeres, meldt 
dit dan op redactie@bargeres.com o.v.v. 
Bezorgd. Vergeet u niet uw adres of straat 
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Vanwege de Corona heeft de 
Wijkvereniging niet veel voor 
de bewoners van Bargeres kun-
nen doen en zij wil daarom iets 
extra’s doen. Zij hoopt u met 
deze gezellige surprise, een zak-
je bloemenzaad, een beetje op 
te vrolijken.

Nu denkt u misschien: wat moet 

ik er mee? Misschien heeft u 
geen tuin, of alleen tegels of een 
balkon. Toch is het mogelijk om 
deze bloemen te zaaien. 

Misschien is het wel heel leuk 
om dit samen met uw kind te 
doen. Strooi de zaadjes uit over 
de potgrond in een bloempot 
of bloembak. Strooi dan onge-

veer 1 a 2 cm potgrond over 
de zaadjes heen en geef ze een 
scheutje water. 

De zaadjes zijn gezaaid! En nu 
maar wachten of er een bijtje of 
vlinder uw bloemen ontdekt.

Op maandag 1 maart gingen 
de kinderen van basisschool 
Het Palet weer springend naar 
school.

Toen de kinderen ’s morgens 
op school kwamen wisten ze 
niet wat ze zagen! Als verrassing 

stond het hele plein vol met 
springkussens en was er bubble 
voetbal!

Directeur Saskia van Luijt had 
een wens ingestuurd naar radio-
zender ZO34. Ze wilde graag 
het hele schoolplein vol spring-

kussens zetten om de kinderen 
springend uit de lockdown te 
verwelkomen. De leerlingen 
hebben lange tijd thuisgezeten 
vanwege de corona en wat is er 
dan mooier om met klasgeno-
tjes je heerlijk uit te leven op de 
springkussens. In samenwerking 
met DM Events werd de wens 

gerealiseerd. De kinderen von-
den het fantastisch en na afl oop 
van het springen kregen ze nog 
een broodje warme knakworst.
Bassischool het Palet is een re-
guliere school met een voor-
school en buitenschoolse op-
vang in één gebouw, en ligt aan 
de Geuzingerbrink 70.



Na meer dan 40 jaar als apo-
thekersassistente gewerkt te 
hebben bij apotheek de Bar-
geres, neemt Greetje  afscheid 
van het ons.  

Al vanaf de apotheek aan de 
Alerderbrink en de verhuizing 
naar het gezondheidscentrum 
de Oranjerie aan de Mantin-
gerbrink, is zij een aanspreek-

punt voor de cliënten van de 
apotheek geweest.

In die ruim 40 jaar heeft 
zij apothekers, assistenten, 
schoonmaaksters, bezorgers 
en stagiaires zien komen en 
gaan. De verschillende apo-
theekovernames en de daarbij 
behorende naamsveranderin-
gen, het wisselen van compu-
tersystemen, Greetje heeft het 
allemaal meegemaakt.

Het vak van apothekersassis-
tente heeft ze zien veranderen. 
Toen Greetje begon waren er 
nog niet zo veel medicijnen en 
werd er nog veel zelf gemaakt: 
zalfjes, zetpillen, capsules en 
zelfs poeders vouwen hoorde 
erbij. 

Wij, als team de Bargeres, zul-

len Greetje haar kennis, er-
varing en humor missen. We 
wensen haar nog vele jaren in 
gezondheid toe en dat Greetje 
mag genieten van haar vrije 
tijd.  

In januari was Greetje 40 
jaar in dienst, maar door de 
Corona maatregelen konden 
we hier helaas niet zoveel 
aandacht aan geven. Daar-
om is het helaas niet moge-
lijk om een afscheidsrecep-
tie te houden. Mocht u nog 
een persoonlijke boodschap 
voor Greetje hebben, dan is 
het mogelijk deze boodschap 
(kort of wat langer) aan haar 
kwijt te kunnen, door middel 
van een A4-tje of een kaartje 
Dit kunt u bij ons in leveren, 
met als uiterste deadline 30 
april.

Wij zorgen als haar collegae 
dat deze persoonlijke bood-
schappen haar gaan bereiken, 
zodat ze met deze bijzondere 
herinneringen kan gaan genie-
ten van haar pensioen!

Monica van der Zwaag
BENU Apotheek De Bargeres

Kriebelt het bij u ook? Ik 
kan niet wachten tot de zon 
weer volop gaat schijnen en ik 
nieuwe planten in de tuin kan 
zetten. Buiten lijkt het eer-
der herfst dan lente. Takken 
liggen her en der verspreid 
over onze brink. Maar de zon 
schijnt (nog wel) dus heb ik 
vanochtend vroeg mijn snea-
kers aangetrokken, mijn jack 
gepakt en mijn mobiel, want 
daar staat het Ommetje van 
de Hersenstichting en hoogle-
raar Erik Scherder op. Die app 
kunt u gratis downloaden op 
uw mobiel. Ik kan, als ik terug-

kom, precies zien hoelang ik 
gelopen heb en welke route. 

Ik woon nu vijf jaar in Em-
men, maar was tot voor kort 
nooit in het Noorbargerbos 
geweest. En wat is het daar 
mooi. Elke keer als ik er door-
heen loop, ontdek ik weer 
andere weggetjes die tussen 
de bomen verscholen liggen. 
Hier zingen de vogels lustig 
en rennen honden in het stuk 
waar ze vrij los mogen lopen, 
voor hun eigenaren uit. Ik heb 
vanochtend regelmatig ‘goede-
morgen’ gezegd tegen mensen 
die ik nooit eerder zag. Op één 
plek was het zo prachtig dat ik 

even stil ben blijven staan om 
goed in mij op te nemen wat 
ik zag. Tussen de bomen groeit 
prachtig mos van een uitzon-
derlijke frisse kleur groen. Op 
zo’n moment is even Corona, 
de verkiezingen en de ellende 
in de wereld ver weg. 

Als ik van zo’n wandeling 
thuiskom, loop ik altijd even 
mijn tuin in. De narcissen 
staan op uitkomen en de ro-
zenstruikjes die ik een paar 
weken geleden gesnoeid heb, 
zitten vol nieuwe blaadjes. De 
rozemarijn heeft wel een op-
donder gehad deze winter. De 
planten zien er magertjes en 

bleekjes uit en hebben hier en 
daar bruine takken. Dat wordt 
dus snoeien. Mijn vissen heb-
ben het nog koud en laten zich 
niet zien, dus hoef ik ze ook 
niet te voeren.

Verleden week heb ik mijzelf 
en mijn vriendin prachtige vi-
olen cadeau gedaan. Die heb 
ik gekocht bij het Noordbar-
ge Tuincentrum. De eigenaar 
heeft de vaste plantenplek Co-
ronaproef afgezet. Daar mocht 
ik niet op. Erg jammer, omdat 
ik altijd nieuwsgierig ben, wel-
ke nieuwe planten ik weer in 
de tuin zal zetten. 

Lezeres Magda, attendeerde ons erop dat er ‘een 
pracht van een mandarijneend (woerd)’  in het 
Oranjekanaal zwemt. En dat hij ook al een vrouw-
tje heeft veroverd. 

Bedankt Magda, voor het sturen van je tip en de 
foto’s. 

Heeft u zelf ook opmerkelijk of foto’s? Stuur het 
gerust op naar redactie@bargeres.com en wie weet 
ziet u het in onze volgende editie staan. 

AFSCHEID GREETJE BIJ APOTHEEK BARGERES

EEN NIEUWE LENTE

‘EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT’

Door Loes Masseree



 NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM

VOORJAARSBLOEMEN

Verlangt u ook naar ‘betere tij-
den’? Zonder al die beperkende 
maatregelen? Wij natuurlijk ook. 
Laten we hopen dat het vacci-
neren in een snel tempo door 
mag gaan zodat we wat meer 
vrijheden krijgen. Dan kunnen 
we eindelijk weer eens iets or-
ganiseren. Tot die tijd moeten 

we ons houden aan de maatre-
gelen zoals die nu gelden. Het is 
helaas niet anders.
Wilt u eens praten met één van 
onze vrijwilligers of iets aan hen 
vragen, bel dan gerust één van 
onderstaande nummers.
Ook als u informatie wilt om 
bijvoorbeeld vrijwilliger te wor-

den kunt u bellen. Vrijwilligers 
hebben we namelijk nog steeds 
niet genoeg.
U kunt bellen met Melanie 
Schievink, tel.nr. 06-48356082 
of Geb Bril, tel. 632106.

Een hartelijke groet van de vrij-
willigers van

De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer

VIP! EMMEN ZUID

Het is een rare tijd, maar heel 
langzaam, beetje bij beetje vin-
den er kleine versoepelingen 
plaats. Als iedereen zich aan de 
maatregelen houd, is er over 
een tijd iets meer mogelijk. Dit 
geldt ook voor vrijwilligerswerk. 
Wil jij iets betekenen voor een 
ander? Woon jij in Emmen Zuid 
(Bargeres, Delftlanden, Noord-
barge, 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 teamver-

band aan de slag gaan 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.

• Computerhulp.

Je kunt bij ons terecht voor in-
formatie, advies en ondersteu-
ning met betrekking tot vrijwil-
ligerswerk. 

Bovendien is er de mogelijkheid 
voor vrijwilligers om deel te 
nemen aan trainingen, cursus-
sen en ander scholingsaanbod. 
In ons scholingsaanbod werken 
wij samen met veel andere or-
ganisaties.

Er is veel vraag naar vrijwilligers 
voor individuele begeleiding: sa-
men wandelen, praatje maken, 
(samen) een boodschapje doen 
e.d. Vrijwillige ondersteuning 
kan alleen als de regels van het 
RIVM het toelaten.
Tevens worden er voor zowel 
de Holtingerhof als de Valken-
hof (Rietlanden) kookvrijwilli-
gers gevraagd. Haal je plezier uit 
het koken voor ouderen, meld 
je dan aan bij de Holtingerhof of 
bij VIP! Emmen Zuid.

VIP! Emmen Zuid is op maandag 
en dinsdag telefonisch bereik-
baar van 10.00 – 14.00 uur op 
telefoonnummer:  06 - 100 39 
155. Of stuur een mail naar p.
koster@sednaemmen.nl.

NIEUWE KAPPER HOLTINGERHOF
Holtingerhof heeft sinds kort 
een nieuwe kapster in dienst.
  
Even voorstellen: 
Ik ben Kaylee Lamain, 25 jaar en 
ben sinds juni 2020 werkzaam 
als kapster in Holtingerhof en 
Valkenhof. Dinsdag en vrijdag 
ben ik werkzaam in Holtinger-

hof. Ik ben niet alleen werkzaam 
voor bewoners die in locatie 
Holtingerhof wonen. Iedereen 
is welkom bij mij! Jong en oud, 
dit maakt niet uit!
Wil je graag een afspraak ma-
ken? Dat kan zeker! Kom even 
binnen bij locatie Holtingerhof 
en mocht ik niet aanwezig zijn 

dan kun je bij de receptie jouw 
gegevens achterlaten en bel ik 
jou om een afspraak te maken.
Openingstijden receptie: maan-
dag t/m vrijdag van 08:30 uur 
tot 12:30 uur.

Ik hoop jullie snel te zien!
Kaylee Lamain

Foto Jarno Woltman.

Foto Jarno Woltman.

Foto Daisy MedasFoto Daisy Medas



Primeur: Evenementen/ 
Activiteiten volgen via live 
stream

Onze vraag aan u is of u belang-
stelling hebt voor een van de 
onderstaande activiteiten. Zou u 
een mail willen sturen naar: h.gri-
goleit@treant of a.looijen@
treant.nl. U kunt ook bellen 
naar: 0647051418 en aangeven 
wat u van onderstaand vindt.
Alvast namens locatie Holtin-
gerhof bedankt voor de moeite.

Bij voldoende belangstelling kun-
nen we maandelijks weer een 
evenementenprogramma ver-
melden in wijknieuws Bargeres.

Sinds kort beschikt locatie Hol-
tingerhof over apparatuur voor 
live stream.

We hebben het apparatuur aan-
geschaft om op een andere ma-
nier activiteiten/ evenementen 
te kunnen aanbieden.
De bedoeling is dat u zich via 
de receptie opgeeft voor een 
evenement/ activiteit zodat de 
locatie u een link kan sturen via 
de mail. U dient uw naam, adres, 
telefoonnummer en mailadres 
door te geven.
Klikt u op de desbetreffende tijd 
op de link dan krijgt u verbinding 
met de ruimte waar het eve-
nement/ activiteit plaats vindt.

Met deze apparatuur kunnen we 
ook weer maandelijks een Bingo 
organiseren en kunt u optredens 
van diverse artiesten volgen.

Hoe werkt dit met de Bingo?
Zodra u zich hebt aangemeld 
bij de receptie van Holtingerhof 

dan kunt u een goodiebag halen 
bij de receptie met daarin een 
bingokaart. U krijgt via de mail 
de link toegestuurd en op de 
afgesproken tijd klikt u op deze 
link en dan komt u in de ruimte 
waar de Bingo plaats vindt. Hebt 
u een Bingo dan kunt u bellen 
naar een telefoonnummer en 
dan wordt bekeken of u een 
goede Bingo hebt. Daarna spre-
ken we met u af hoe u de prijs 
in ontvangst neemt.

Hoe werkt dit met optre-
dens van diverse artiesten?
Zodra u zich hebt aangemeld 
bij de receptie van Holtinger-
hof dan kunt u een goodiebag 
halen bij de receptie. U krijgt 
via de mail een link toegestuurd 
en op de afgesproken tijd klikt 
u op deze link en dan komt u 
in de ruimte waar het optreden 
plaats vindt.

Wat bevindt zich in een 
goodiebag?
Iets lekkers voor bij een kop 

koffi e/ thee, frisdrank en nootjes

Met vriendelijke groet namens 
activiteitenbegeleiding locatie 
Holtingerhof: Harma Grigoleit: 
h.grigoleit@treant.nl
Annelies Looijen: a . l oo i j e n@
treant.nl
Wij, de bewoners van Holtinger-
hof, zijn op zoek naar vrijwilligers

Hebt u nog tijd over en zou u 
graag iets voor de medemens 
willen betekenen, dan zijn wij 
op zoek naar u! Locatie Holtin-
gerhof heeft nog een aantal va-
catures  zoals: Kookvrijwilliger, 
Assisteren evenementen, Op-
halen oud papier, Wandelen met 
een bewoner, Gastdame voor 
koffi e/thee schenken, Duofi ets, 
Wandelen, Maatje / individuele 
begeleiding

Hebt u belangstelling dan kunt 
u mailen naar de vrijwilligers-
coördinator van Holtingerhof: 
a.looijen@treant.nl of bellen: 
0647051418

NIEUWS UIT DE BLEERINCK

NIEUWS UIT DE HOLTINGERHOF

NIEUWS UIT HET BRINKENHOES

Begin maart, het voorjaar komt 
af en toe heel voorzichtig om 
de hoek kijken en verdwijnt dan 
weer. In voorgaande jaren in 
deze tijd vond u op deze plaats 
in het Wijknieuws Bargeres een 
oproep voor vrijwilligers voor 
onze klussendag van NL-DOET. 
Dit jaar is door het Oranje-
fonds besloten om NL-DOET 
te verplaatsen naar het laatste 
weekend van mei, op 28 en 29 
mei. Dit stelt ons in de gelegen-
heid om een activiteit te plan-
nen waarbij enige versoepeling 
heel welkom is. Maar we zijn 
ons ook bewust dat de situatie 
heel onzeker is. Wat we ook be-
denken, we gaan er van uit dat 
we op 1½ meter afstand van 
elkaar het werk moeten kunnen 
verrichten.

Onze bewoners en het perso-
neel hebben inmiddels de vacci-
naties gehad en dat is een stap 
in de goede richting. Maar dit 
betekent niet dat we geen co-
rona kunnen krijgen of dat het 
binnen de Bleerinck niet meer 
verspreid kan worden. Maar de 
kans om heel ziek te worden 
neemt af en we hebben er ver-
trouwen in dat de situatie de 
komende tijd steeds makkelij-
ker wordt.

De vraag om vrijwilligers blijft. 
Vrijwilligers voor de meest 
uitlopende activiteiten. Kijkt U 
ook eens op de VIP – Emmen 
site bij de vacatures van ons. En 
ook op onze eigen Tangenborgh 
website staan onze vacatures 
voor vrijwilligers. Misschien is 
er iets voor u bij! Reageren is 

heel makkelijk via deze sites, 
maar u kunt ook reageren naar 
ihidding@tangenborgh.nl

Hoe leuk is het als de bewo-
ners van de Bleerinck tijdens 
een wandeling rondom het huis 
allerlei versieringen vinden! We 
vinden Happy Stones tijdens het 
ommetje en deze worden dan 
door ons weer ergens anders 
neergelegd. Ook zijn er kinde-
ren geweest die het pad naar 
de voordeur hebben voorzien 
van een kleurig kunstwerk! Het 
is zo mooi om deze kinderen 

rondom de Bleerinck aan het 
werk te zien, beetje leven om 
het huis daar worden we blij 
van.

Het is fi jn om in deze tijd initia-
tieven te zien waar de ouderen 
plezier van hebben, het zijn deze 
kleine dingen die het doen!

Met vriendelijke groet,
Inge Hermans
Het Uitbureau
woonzorglocatie De Bleerinck
Ida Hidding, Coördinator vrij-
willigerswerk, de Bleerinck.


