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VAN DE REDACTIE
We beginnen met het maken
van onze excuses. De vorige
editie is later bezorgd dan normaal. We streven ernaar om het
krantje in de laatste week voor
de volgende maand bij u te krijgen. Dat is dus niet gelukt vanwege een vertraging bij de drukker. Was vooral jammer omdat
er aankondigingen van activiteiten in stonden die ten tijde van
bezorging al voorbij waren. We
gaan er vanuit dat het eenmalig

was en dat deze editie op tijd bij
u op de mat zal vallen.
Deze editie is weer goed gevuld. Loes Masseree heeft 2
interviews gehad met een
nieuwe kleine ondernemer in
de wijk, en met een jongeman
die onlangs zijn gedichtenbundel mocht uitgeven. Verder
weer aankondigingen van activiteiten in o.a. het Holtingerhof en het Brinkenhoes.

U treft hier ook een advertentie
van een nieuwe schoonheidsspecialiste aan in Bargeres. Wilt
u ook een advertentie plaatsen
om meer aandacht te vestigen
op uw onderneming, dan kan
dat. Neem contact op met de
redactie voor meer informatie.
Heeft u vragen, opmerkingen, aankondigingen van activiteiten of evenementen, laat
het ons weten via redactie@

bargeres.com.
We werken een maand vooruit d.w.z., als u bijv. een activiteit wilt aankondigen die plaats
heeft in december, dan moet uw
kopij al in de eerste week van
november bij ons binnen zijn.
We wensen u weer veel leesplezier.
Loes, Vitalina, Raymond
Romilda.

en

VAN DE BESTUURSTAFEL
Wijktafel Bargeres
Wijktafel Bargeres is het inloopspreekuur van de Wijkvereniging Bargeres. Heeft u
iets te bespreken wat de wijk
Bargeres aangaat? Kom langs!
Twee bestuursleden zitten
voor u klaar. Samen kunnen we
kijken waar de mogelijkheden
liggen.
Heeft u een klacht of melding?
Heeft u een vraag waar u het
antwoord niet op weet? Heeft
u een goed idee en wilt u een
initiatief starten, maar weet

niet hoe? Wilt u informatie
over wat er in de wijk te doen
is? Of wilt u informatie over
organisaties die actief zijn in
de wijk?
Inloopspreekuur is van 19:00
tot 20:00 uur op:
woensdag 3 november, dinsdag
16 november en dinsdag 30
november.
Het inloopspreekuur
plaats op
Rolderbrink 98.

vindt

AANKONDIGING BLOEM&ZO
Binnenkort organiseert Petra
van Bloem&zo een leuke (kinder) activiteit wat te maken
heeft met Sinterklaas, Happy

Stones en Pieten... Hou ondertussen de winkel en haar Facebook pagina in de gaten voor
meer informatie.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Bestuur Wijkvereniging:
Jaap
Bakker
(voorzitter@bargeres.com),
Mia Stulen (penningmeester), Wies Goudriaan,
Elly Platèl.
Redactie Wijknieuws: Romilda Wijkniet,
Loes Masseree, Vitalina Bondar-Folkers
en Raymond Waninge.

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
te noemen? Dan kunnen we hier beter op
handelen.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 11/2021
verschijnt eind november. Dinsdag 10
november is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

VAN DE ONDERNEMER
WONDERSCHOON HONDENWASSALON
Door Loes Masseree
Ik ben bij Suzanne Lieberom
op bezoek. Zij hebben in hun
gezin een Labrador (genaamd
Nero) die na een lekkere boswandeling of een speelpartij
vaak veranderde in een niet zo
schoon en fris ruikend maatje.
Voor honden is het een paradijs
in Emmen, want het bos ligt om
de hoek als het ware. In het verleden was Suzanne haar hond
regelmatig in veel moeilijke
houdingen aan het wassen met
stressvolle situaties tot gevolg.
De oplossing was een in hoog-

te verstelbaar hondenbad! Zij
hebben hiervoor op de begane
grond een aparte ruimte omgebouwd waar het hondenbad is
geplaatst. Dit waren de juiste ingrediënten om iets unieks te organiseren voor honden en waar
Suzanne zelf heel veel plezier
uithaalt “een wasbehandeling
speciaal voor honden”! Door
haar grote liefde voor honden
had Suzanne de wens om naast
haar vaste baan iets met honden
te ondernemen. Zo is het idee
van ‘Wonderschoon Hondenwassalon’ ontstaan. In september is ze ofﬁcieel begonnen met

Als we met vakantie zijn, doen
we het misschien allemaal wel
eens: een kerk binnenlopen en
een kaarsje aansteken voor iemand aan wie je denkt. Op zondag 21 november is die mogelijkheid er ook in de Bargeres.
Op deze zondag gedenken we
als kerkelijke gemeente De
Opgang aan de Mantingerbrink
de mensen die het afgelopen

jaar overleden zijn. Daarnaast
is er gelegenheid om iedereen
te gedenken aan wie we denken. Daartoe is de kerk open
van 13.30-16.00 uur. Gewoon
als een plek om een kaarsje te
branden of stil te zijn voor wie
we gedenken willen. Even stil
staan en tijd en ruimte nemen
voor wie in ons hart leeft.
U bent van harte uitgenodigd
om die middag de open Opgang binnen te lopen.

BIBLIOTHEEK BARGERES

BIBLIOTHEEK SERVICEPUNT BARGERES
Fb: Bibliotheek Bargeres
E: klantenservice@bibliotheekemmen.nl

DINSDAGAVOND
DONDERDAGMIDDAG
VRIJDAGMORGEN

van de honden, maar ook in
de gehele gezondheid van de
hond. Juiste voeding is hierbij
erg belangrijk. Met de combinatie van de uiterlijke en interne
verzorging, kunnen er heel wat
problemen worden voorkomen.
Om deze reden werkt Suzanne
samen met Topstar Petfood en
is zij ofﬁcieel distributiepunt geworden. In de hondenbrokken
zijn géén geur-,kleur- of smaakstoffen toegevoegd, het is een
zuivere “gezondheidsbrok” met
alleen noodzakelijke voedingsstoffen.
De salon is gevestigd op de Borgerbrink 19
info@wonderschoonsalon.nl
www.wonderschoonsalon.nl
tel. 06 48 502 601

NOOIT GEDEELDE WOORDEN

VAN DE OPGANG
Zondag 21 november:
zondag van gedenken

Wonderschoon Hondenwassalon “voor een schone en gezonde hond”. We gaan kijken in de
wassalon. Het ziet er prachtig
uit en ze vertelt dat wanneer er
een hond komt deze geborsteld
wordt, waarna de uitgebreide
wasbehandeling volgt. De hond
wordt lekker ingezeept en de
huid wordt verzorgd, aansluitend wordt de hond geföhnd.
Honden die erg veel last hebben
van verharen helpt het wassen
erg goed om minder losse haren in huis te hebben. Suzanne
maakt gebruik van 100% natuurlijke verzorgingsproducten
die in Nederland worden geproduceerd. Een behandeling
duurt ongeveer drie kwartier
tot een uur. Niet alleen is Suzanne geïnteresseerd in het wassen

18.00 - 20.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00

u vindt ons in het Brinkenhoes

Door Loes Masseree
Ik ben bezoek bij Storm Renirie.
Storm is 24 en heeft een gedichtenbundel uitgegeven: Nooit gedeelde woorden ‘levensvragen,
groeiprocessen en gedachtespinsels.’ Voor mij is het altijd
leuk om een andere schrijver
te ontmoeten. Storm is zoals hij zelf zegt nogal eigenwijs
want op mijn vraag of hij ook
cursussen in schrijven gevolgd
heeft, antwoord hij ontkennend.

Dus, dat hij nu deze dichtbundel
al heeft kunnen uitgeven, geeft
aan dat hij talent heeft. Hieronder het eerste gedicht dat mij
greep en dat ik van hem hier
mag plaatsen.
De dichtbundel is te koop bij:
www.Boekscout.nl,
ISBN: 978-94-643-1841-8/
9789464318418
Prijs: € 14,99

Nooit gedeelde woorden
Was je maar een windvlaag
die opkwam en weer wegvaagde
Was je maar een regenspetter, valt en verdwijnt
Was je maar een potloodstreep, gummen en vervaagd
Was je maar water uit de kraan, gewoon dichtdraaien
Was je maar een voetstap in het zand,
golven die het laten verdwijnen
Was je maar een pak koekjes,
die werd opgegeten
Was je maar een stekker,
uit het stopcontact en de stroom valt weg
Was je maar…
Maar je was niet zomaar
Je was er en ik mis je gab

ALLROUND SCHOONHEIDSSPECIALISTE BIJ RUE SAVARON
Hallo, even voorstellen,
Ik ben Lisa en in juli afgestudeerd tot allround schoonheidsspecialiste.
Sinds september heb ik mijn
salon geopend bij Rue Savaron
en ben ik aanwezig op de dinsdag en donderdag. U kunt bij

mij verschillende behandelingen
boeken, zoals het epileren van
de wenkbrauwen tot gezichtsbehandelingen.
Ook kunt u kiezen voor een
heerlijke en ontspannende behandeling met etherische oliën.
Ook voor een acne behandeling
kunt u bij mij terecht.

Bij inlevering van mijn artikel
krijgt u nu €5,00 korting op de
gezichtsbehandelingen.
Keuze uit de Quick&Go, de
Complete of de Deluxe behandeling. Deze actie geldt op de
dinsdag en de donderdag de gehele maand november.

LID WORDEN VAN WIJKVERENIGING BARGERES
Om goed te functioneren als
wijkvereniging hebben wij leden
nodig.
Wijkvereniging Bargeres behartigt de belangen van de wijk Bargeres. Ze is door de gemeente
erkend als Erkend Overleg-

partner (EOP); als representatieve organisatie voor de wijk
en daarmee als aanspreekpunt
voor onderwerpen die de wijk
aangaan. Het lidmaatschap van
de wijkvereniging staat open
voor alle bewoners van de wijk
Bargeres.

Uw lidmaatschap
• steunt de werkzaamheden
en activiteiten van de wijkvereniging; die zijn goed
voor de wijk en dus goed
voor u;
• onderstreept de vertegenwoordigende functie van de

VUL EEN SCHOENENDOOS GEEF EEN SCHAT
Wat kan jij doen voor een kind in armoede?

Meer dan je denkt!
Doe mee aan de schoenendoosactie en tover een simpele
schoenendoos om tot een kostbaar geschenk of
Lever spulletjes in waarmee we de dozen kunnen aanvullen.
worden
blijinvan!!
Wat kanDaar
jij doen
voor we
eenerg
kind
armoede?
Meer dan je denkt!
jij van
jouw schoenendoos
een een
echte
schat!!
DoeHoe
meemaak
aan de
schoenendoosactie
en tover
simpele
Meer info:om tot een
schoenendoosactie.nl
schoenendoos
kostbaar geschenk of
Voor vragen mail: alicefransen@hotmail.com
Lever spulletjes in waarmee we de dozen kunnen aanvullen.
Daar worden we erg blij van!!
Hoe maak jij van jouw schoenendoos een echte schat!!
Meer info:
schoenendoosactie.nl
Voor vragen mail: alicefransen@hotmail.com

Zo vul je de doos: (basis)
-

4 schriften
3 potloden
knuffel
stuk zeep
tandenborstel

- 3 pennen
- set kleurpotloden
- puntenslijper
- gum
- tandpasta

de doos aan met:
Zo vul je de doos: (basis) Vul
Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui
-

4 schriften
3 potloden
knuffel
stuk zeep
tandenborstel

- 3 pennen
Speelgoed: pop,auto,jojo,kleurboek, springtouw,puzzel
- set kleurpotloden
knikkers (vanaf 5 jaar), bal, domino,
- puntenslijper
Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje,
- gum
sieraden, kunststof beker
- tandpasta
Praktische spullen: slippers, pet, kledingstuk, sokken

Vul de doos aan met:

Inleverpunt tot 18 november:Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui
Speelgoed: pop,auto,jojo,kleurboek, springtouw,puzzel
Bruntingerbrink 32
knikkers (vanaf 5 jaar), bal, domino,
Inleverpunt “de Opgang” 19 november:
10 - 13 uur
/ 15.30toilettasje,
- 18 uur
Verzorgingsartikelen:
haarspulletjes,
sieraden, kunststof beker
Praktische spullen: slippers, pet, kledingstuk, sokken

Inleverpunt tot 18 november:

•
•

•

wijkvereniging als Erkend
Overlegpartner (EOP);
geeft u stemrecht op de ledenvergaderingen;
is een morele steun in de
rug voor de vrijwilligers die
binnen de wijkvereniging
actief zijn;
ondersteunt de instandhouding van ons blad Wijknieuws Bargeres.

In ons werk maken wij dankbaar gebruik van signalen van
bewoners in de wijk. Verder
ondersteunt de wijkvereniging
initiatieven van bewoners met
raad en daad. Langs vier kanalen
houdt de wijkvereniging u op de
hoogte van wat er speelt binnen
de wijk:
• via Wijknieuws Bargeres
dat elf maal per jaar verschijnt en huis-aan-huis
wordt bezorgd
• via
onze
website:
bargeres.com
• via onze Facebookpagina:
Bargeres Wijknieuws
• via de Wijktafel, ons 2wekelijks inloopspreekuur.
• Ja, ik meld mij aan als lid
van Wijkvereniging Bargeres!
Dit doet u door een email
te sturen naar voorzitter@
bargeres.com
of door een door uzelf gekozen bedrag over te maken
naar
bankrekening
IBAN NL70INGB0001759407
t.n.v. Wijkvereniging Bargeres
o.v.v. uw straat en huisnummer.
De wijkvereniging respecteert
uw privacy en zal uw gegevens
nooit aan derden ter beschikking stellen zonder uw nadrukkelijke toestemming vooraf.

GYMMEN IN HET HET BRINKENHOES
Meer bewegen voor
senioren.
In het Brinkenhoes start op 5
oktober een gymgroep voor

senioren.
Onder leiding van een ervaren
docente wordt er elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
enthousiast gesport. Er wordt

rekening gehouden met de mogelijkheden van de deelnemers.
Niets moet. Ieder doet mee in
zijn of haar eigen tempo.
Kom eens een keer kijken. Wie

weet wordt je enthousiast en
heb je zin om mee te doen.
Voor informatie kunt u bellen met Tine Makkink. Tel. 06
81906684

HERFST FOTO’S (INGEZONDEN)

Jarno Woltman

Daisy Medas

Jarno Woltman

Jarno Woltman

Daisy Medas

VAN DE HOLTINGERHOF
Primeur: Evenementen/ Activiteiten volgen via live stream
Onze vraag aan u is of u belangstelling hebt voor onderstaand
bericht.
Zou u een mail willen sturen naar: a.looijen@treant.
nl. U kunt ook bellen naar:
0647051418 en aangeven wat
u van onderstaand vindt. Alvast
namens locatie Holtingerhof
bedankt voor de moeite.
Bij voldoende belangstelling
kunnen we maandelijks weer
een evenementenprogramma
vermelden in wijknieuws Bargeres.
Sinds kort beschikt locatie Holtingerhof over apparatuur voor
live stream. We hebben het apparatuur aangeschaft om op een
andere manier 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 evenement/ activiteit plaats vindt.
Met deze apparatuur kunnen
we ook weer maandelijks optredens van diverse artiesten
volgen.
Wij, de bewoners van Holtingerhof, 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 Holtingerhof heeft nog
een aantal vacatures zoals:
• Kookvrijwilliger voor
eetkamer Bargeres
• Gastdame/heer voor
eetkamer Bargeres
• Assisteren evenementen
• Ophalen oud papier
• Wandelen met een bewoner
• Gastdame voor kofﬁe/thee
schenken
• Duoﬁets

• Wandelen
• Maatje / individuele
begeleiding
Hebt u belangstelling dan kunt
u mailen naar de vrijwilligerscoördinator van Holtingerhof:
a.looijen@treant.nl of bellen:
0647051418
Repaircafé Weggooien?
Mooi niet!
Elke woensdagmiddag van 13.00
tot 16.00 uur in de centrale hal.
Kledingvermaak
Sonja Lubbers komt de laatste maandag van de maand van
13:30 uur tot 15:30 uur in Holtingerhof voor kledingvermaak.
Kledingvermaak vindt plaats in
de Brink. Graag aanmelden bij
de receptie en als er een kledingstuk versteld moet worden.
De kosten verschillen per kledingstuk. Ook wijkbewoners
mogen gebruik maken van kledingvermaak.
Tevens worden er veel evenementen georganiseerd binnen
locatie Holtingerhof en u bent
van harte welkom!

U bent ook altijd van harte
welkom om een kop kofﬁe te
komen drinken bij ons! Hebt u
vragen dan kunt u altijd bellen
met de receptie van Holtingerhof.
Eetkamer Bargeres
Vanwege geen vrijwilligers kunnen we helaas nog niet starten
met eetkamer Bargeres elke
woensdag.
Evenementen deze maand
Vrijdag 5 november om
19:00 uur: Optreden Martin
van Waveren
Kosten wijkbewoners: € 5,00
Donderdag 11 november
om 15:00 uur: Optreden accordeonduo Peter en Hans.
Kosten wijkbewoners: € 1,50
Woensdag 24 november om
15:00 uur: Workshop Kunst en
Cultuur thema Herfst.
Donderdag 25 november
om 15:00 uur: Bingo
Daisy Medas

