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‘Bargeres doet!’
Dat Bargeres in beweging is, zult u ook
deze editie van Wijknieuws weer volop
merken. ‘Bargeres doet!’ had een droomstart op 5 maart. Er waren veel bewoners met veel goede ideeën, het eten
dat wijkbewoners hadden gemaakt was
heerlijk; eigenlijk was het helemaal zoals
we als werkgroep gehoopt hadden! Een
verslag van deze bijeenkomst is te lezen
op pagina 3 en is geschreven door één van
de deelnemers.

Zelf mocht ik de inleiding verzorgen met
een inspiratiefilmpje. Wilt u deze (nog
eens) bekijken, type dan op You Tube ‘city
on a hill verkorte versie’ in.
Dat de workshop ‘Sociale samenhang’ op
5 maart de meeste deelnemers had en
veel ideeën opleverde, zal u wellicht niet
verbazen. Er is grote behoefte in de wijk
om gekend en gezien te worden. Weten
wie er in je wijk woont, dat is de wens
van zowel vele organisaties die in de wijk
actief zijn als de wens van bewoners zelf.
Dat ieder daartoe zelf een opdracht heeft,

Inloopavond SAM& Bargeres

SAM& is een initiatief van verschillende bouw-gerelateerde bedrijven uit
Emmen die zich inzetten om particuliere woningen in de gemeente te verduurzamen.
De eerste informatiebijeenkomst van
uitgelegd welke werkzaamheden uitgehet project werd woensdag 12 februari
voerd kunnen worden en wat de kosten
gehouden voor bewoners van de Deverdaarvan zijn. Daarnaast is er uiteraard
brink in Bargeres. Op 16 april zijn de beaandacht voor de duurzaamheidslening.
woners van de Rolderbrink, Ruinerbrink
Ook lopen er tijdens de avond adviseurs
en Hesselterbrink aan de beurt. Zij
van SAM& rond waarmee bewoners
worden van harte uitgenodigd voor een
direct een afspraak kunnen maken voor
inloopavond in het Brinkenhoes.
een energiescan. Dankzij deze scan zien
huiseigenaren direct wat de kansen van
Huizen renoveren en ze bijzonder snel
hun woning op het gebied van verduurenergiezuinig maken. Dat is, kort gezegd,
zaming en comfort zijn.
wat SAM& doet. De gemeente Emmen
ondersteunt het initiatief van harte en
Bewoners van de Rolderbrink, Ruinerheeft daarom 3,9 miljoen euro subsidie
brink en Hesselterbrink ontvangen binbeschikbaar gesteld. Dankzij dit bedrag
nenkort een persoonlijke uitnodiging voor
kunnen woningeigenaren een lening
de inloopavond. Wilt u ook aanwezig zijn
afsluiten voor de werkzaamheden
bij deze bijeenkomst, maar woont u in een
tegen een zeer laag rentetarief.
andere straat? Dan kunt u zich aanmelden
via de website van SAM& (www.samenTijdens de inloopavond die woensdag 16
emmen.nl). Daar worden, zodra bekend,
april van 19.30 tot 20.30 uur gehouden
ook de data van de inloopavonden voor
wordt in het Brinkenhoes wordt meer
andere brinken getoond.
informatie gegeven over SAM&. Er wordt

lijkt me logisch. Wil je aandacht krijgen?
Geef dan eerst die ander aandacht. Een
gouden regel, die ook geldt voor verhoging van de betrokkenheid voor en in
je wijk! Ook
actief aandacht geven is
ook Bargeres
verrast met
met
susses!
Marlies
Zeeman

succes!

Stem

voor groen!

Bij de herinrichting van het winkelcentrum Bargeres westzijde zijn twee verhoogde betonnen plantbakken geplaatst.
De bakken moeten nog worden beplant
en hebben dan een sier- en zitfunctie op
het plein.
Het is goed om eerst te bepalen welke
sfeer de plantbakken op het plein zullen
krijgen en pas dan het beplantingssortiment te kiezen. Beplanting kan namelijk
heel verschillende uitstraling hebben.
De keuze van de gewenste sfeer wil de
gemeente graag aan de bewoners van
Bargeres en de gebruikers van het winkelcentrum overlaten. Zij zijn tenslotte de
bezoekers en kenners van het gebied.
Om de keuze wat makkelijker te maken
zijn alvast drie verschillende sfeerbeelden
omschreven. Laat uw voorkeur weten
voor één van de sferen. De sfeer die de
meeste mensen aanspreekt wordt verder
uitgewerkt en aansluitend in de bakken
geplant. Gekozen kan worden uit:
1. Robuust en natuurlijk
2. Licht en wuivend
3. Anders en kleurrijk
Kijk op www.bargeres.com voor de sfeerbeelden en de verdere stemuitleg.
Tot en met 6 april kunt u stemmen
voor de invulling van de plantenbakken in het winkelcentrum!
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 4/2014
verschijnt rond 1 mei.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 16 april bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

‘Ontmoeting’

rondom activiteiten van voor- tot najaar
Een ‘tipje van de sluier’ willen we alvast met u delen. Leden van de werkgroep
Bargeres Verrast met Kunst zijn ook betrokken bij ‘Bargeres doet!’. Hier vindt
men elkaar in de wijk en kunnen activiteiten afgestemd worden.

Tekeningen
Kinderen van de basisscholen is gevraagd
een tekening te maken van het beeld dat
zij hebben bij ‘Ontmoeting op het Water’.
De mooiste inzendingen worden geplaatst
in Wijknieuws. Deze inzending is van Roos
Kamphuis, 8 jaar, basisschool de Stroeten.
Bedankt voor je kunstwerk!

De voorbereidingen zijn in volle gang voor
een programma. Een programma rondom
kunst en cultuur van half mei tot eind
september. Een soort van warmlopen tot
de plaatsing van het kunstwerk ‘Ontmoeting op het Water’. In afstemming met de
winkeliersvereniging concentreren de activiteiten zich in en rondom het hart van
onze wijk. Contact is gezocht met kunstenaars of ze willen exposeren. Aansluiting
wordt gezocht bij het promoten van het
Infopunt in het Brinkenhoes. Gekeken
wordt naar mogelijkheden voor kleinschalige optredens met muziek, cabaret,
dichten etc. Het valt of staat natuurlijk
met het slagen van de medewerking van
de betrokkenen. Maar de geluiden van
diverse kanten zijn positief. De wens tot
meer ‘reuring’ in de wijk speelt in ieder
geval. Wordt vervolgd.
Plaatsingsactiviteiten
Er is ondertussen gesproken met de
basisscholen via het Brede schooloverleg.
Er wordt al veel gevraagd van scholen en

Infopunt
Bargeres
Infopunt Bargeres

in de praktijk
Elke maand een voorbeeld van hoe
een bewoner bij Infopunt Bargeres
is geholpen met zijn of haar vraag.
Medewerkster Marga Vonk vertelt:
“Mensen komen dagelijks bij mij aan de

hun leerkrachten. Daarom is het fantastisch dat zij hun medewerking verlenen
bij het betrekken van de kinderen en hun
ouders/verzorgers bij dit kunstproject.
Het plan is om een speciale ‘versiering’
rondom de plaatsings-locatie in het kanaal
te laten maken door de kinderen. Ook
een apart te componeren lied is aan de
orde. Hierover later meer.
En dit alles vormt nog maar een onderdeel van een groter
‘spektakel’ in het laatste
weekeinde van september
bij de plaatsing van het
kunstwerk.
Oh ja... en kunstenaar
Willem Kind is al hard
aan het werk!

doorzetten. Daarom is uw bijdrage naar
eigen inzicht van harte welkom! Bewoners
die ondertussen die stap hebben gezet,
enorm bedankt!
Van het te behalen bedrag van €2000,- is
sinds het laatste Wijknieuws nu €850,binnen.
Maak ‘Ontmoeting op het Water’ mogelijk
door uw bijdrage over te maken op bankrekening NL76INGB0002834253 t.a.v.
Wijkvereniging Bargeres, o.v.v. Bargeres
Verrast met Kunst.
Namens de werkgroep Bargeres Verrast
met Kunst, Jacqueline Heringa
(contact via Infopunt Bargeres: 0634496708 of infopunt@bargeres.com,
Brinkenhoes, Mantingerbrink 140)
foto: Jaap Bakker

Verzoek om bijdrage
‘Ontmoeting op het Water’ loopt nog door hoor!
De laatste loodjes wegen
altijd het zwaarst en
we moeten nog stug
balie met vragen over van alles en nog
wat. En natuurlijk ook per telefoon en
per e-mail kunt u bij mij terecht. Wat
ook nog een mogelijkheid is, is de pagina
‘Bargeres verrast’ op Facebook. Als u een
vraag heeft voor mij dan kunt u die ook
kwijt op deze site. Dat had ook iemand
gedaan met een vraag over de sleutel van
de waterspeelplaats in de Orvelterbrink
en over het snoeien van struiken. Ik kon
rechtstreeks antwoord geven aan deze
bewoner. Het was fijn om te horen dat
alles netjes afgehandeld was.”
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Infopunt Bargeres,
het knooppunt in de wijk
waar u terecht kunt
voor al uw vragen
op het gebied van
wonen en zorg!

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen

Openingstijden:

Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrij.:
9.00-13.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Bargeres

doet!
Koken bij wijkgenoten thuis, een wijkmoestuin aanleggen, wandelen met
onze oudere wijkgenoten… Slechts een paar van de ideeën die kwamen
bovendrijven tijdens ‘Bargeres doet!’, dat op 5 maart werd georganiseerd in
de Kardinaal Alfrink School.

Door Natasja van Dijk
Bewoners, ZZP’ers/ondernemers en
professionals ontmoetten elkaar om te
sparren over hoe het gaat in onze wijk en
wat we graag anders zouden willen.

De bijeenkomst
begon om vier
uur met een
introductie met
een leuk filmpje
over de wijk en
een uitleg over
het ontstaan van
dit initiatief: de
overheid trekt
zich steeds verder terug dus we moeten
meer zelf gaan doen en meer naar elkaar
omkijken, voor elkaar gaan zorgen.
Tegen half zes stond er een goed verzorgd
buffet klaar, bereid door wijkbewoners
met een buitenlandse achtergrond. Er
was bijvoorbeeld een couscoussalade, een
hartige eiertaart, maissoep, kleine loempiaatjes en honingkoekjes, waarvan met
smaak is gegeten.
Na de maaltijd werd er in 4 themagroepjes, ‘Groen & grijs’, ‘Ondernemers in de

wijk’, ‘Sociale samenhang’ en ‘Jeugd’, van
gedachten gewisseld
over oplossingen voor
gesignaleerde problemen. Dit leverde een heleboel ideeën op,
zoals: gezamenlijk aanpakken van groenplaatsen (Slenerbrink), sollicitatiegesprekken oefenen, een hobbybank, een wisselwinkel, een buurtwacht, … Met een
aantal ideeën zijn mensen al bezig, andere
worden binnenkort opgepakt.
Als u ook een goed idee heeft, of wilt
helpen andere te realiseren, lees dan
vooral ook de oproep op deze pagina!
Wijknieuws houdt u op de hoogte van de
ontwikkelingen!
Deze bijdrage is geschreven door Natasja van Dijk, één van de bewoners die mee
heeft gedaan met ‘Bargeres doet!’. Ze heeft zich aangemeld voor activiteiten op
het gebied van communicatie en Social Media.

‘Bargeres

doet!’ en verder
Op 5 maart was de eerste bijeenkomst van Bargeres doet!, waarbij we als
bewoners en professionele partijen met elkaar aan de slag zijn gegaan om
de toekomst van Bargeres vorm te geven. Hoe gaat het nu verder?

Er zijn mensen die hebben zich opgegeven
voor de doegroepies. Deze doegroepies
gaan op thema’s aan de slag met uitvoering van de ideeën. Binnenkort zal de
eerste bijeenkomst zijn van deze groepies.
Zij maken dan hun eigen plan en planning.
Bewoners bepalen zelf wat er wordt uitgevoerd en wanneer. De doegroepies
zullen u via Wijknieuws op de hoogte
houden van acties en plannen.
Daarnaast wordt op verzoek van bewoners de bijeenkomst ‘Bargeres doet!’ eenmaal per half jaar georganiseerd. Tijdens
deze avonden kijken we dan terug op wat
er gebeurd is, bespreken we met elkaar
de toekomst en laten we ons inspireren

over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. De volgende ‘Bargeres doet!’ zal
daarom in september plaats vinden. De
datum wordt u via Wijknieuws en flyers
bekend gemaakt.
Oproep deelname
Was je niet bij de startbijeenkomst op 5
maart, maar wordt je net als ons enthousiast van de energie die ontstaat in de
wijk en de plannen die bewoners hebben
voor Bargeres? Dan nodigen wij je graag
uit om aan te schuiven bij één of meerdere van onderstaande themagroepen die
zijn ontstaan:
- Groen & Grijs in eigen hand en hark
- Sociaal en maatschappelijk betrokken
3

bewoners van bargeres
- De jeugd van Bargeres is onze toe
komst
- Wijkeconomie
Het plannen van startdata voor deze
groepen is in volle gang. Meld je gewoon
aan via bargeresdoet@bargeres.com en
je hoort welke groep wanneer van start
gaat!
Het kan natuurlijk ook zijn dat je een idee
hebt voor Bargeres die nog niet is ingebracht. Bij het infopunt in ’t Brinkenhoes
liggen ideekaarten waarop je je idee kunt
invullen. Ook kun je jouw idee mailen
naar bargeresdoet@bargeres.com.
Heb je vragen? Neem dan contact op met
de werkgroep ‘Bargeres doet!’ via Marlies
Zeeman, tel 06-23924960 of mail naar
bargeresdoet@bargeres.com

Bargeres

verrast
met succes!
Afgelopen 5 jaar is er met bewoners
en organisaties druk gewerkt aan
doelstellingen die we met elkaar
afgesproken hadden. Deze doelstellingen stonden verwoord in het
wijkprogramma.

Vanuit dit programma zijn er veel goede
dingen gebeurd in de wijk. We willen in
2014 de resultaten uit het programma
laten zien aan de bewoners van Bargeres.
Er komt geen nieuw programma, want
we hanteren een andere, snellere aanpak
voor wijkvernieuwing met meer inbreng
van bewoners via o.a. ‘Bargeres doet!’
waarover u in Wijknieuws kunt lezen.
Wat is er afgelopen 5 jaar allemaal gedaan
in Bargeres vanuit het programma? Erg
veel! U heeft hierover in vorige edities
van Wijknieuws al iets kunnen lezen.

Repair Café &
Eetkamer Bargeres
Een plaats van ontmoeten
Een plaats van gezelligheid
Eerlijk en heerlijk!
Repair Café
Zoals u ongetwijfeld weet, zijn we
inmiddels gestart met een Repair Café
in Holtingerhof waar inmiddels al veel
spullen zijn gerepareerd. Mensen die blij
waren met hun reparatie deden een duit
in de fooienpot om de onkosten te dekken. Maar ook hebben we van dit geld
gereedschap kunnen kopen om de reparaties nog beter te kunnen uitvoeren. Het
Repair Café is elke woensdag geopend
van 13:00 – 16:00 uur in de centrale hal
van woonzorgcentrum Holtingerhof.
Eetkamer
Aansluitend op dit project, starten we
met ingang van 16 april a.s. ook een

Deze keer belichten we meerdere successen. De wijkcoördinator is samen
met een student van de Cibap (multimedia, audiovisueel en animatie) de straat
opgegaan om een deel van de successen
van het programma te filmen. Zo heeft
het opgeknapte winkelcentrum de revue
gepasseerd en de Kuil met de groenzone.
Dit zijn projecten die ook in het wijkprogramma stonden.
Ook zijn enkele bewoners geïnterviewd
over hun beleving van het wonen en leven
in Bargeres. Het doel van het wijkprogramma was namelijk de leefbaarheid van
Bargeres vergroten en versterken. Dit
kan deels door fysieke resultaten, zoals de
groenzone, het winkelcentrum etc.. Maar
een groot deel kun je niet direct zien,
zoals de doelstelling voor het vergroten
van de veiligheid of sociale samenhang.
Niet alle aspecten kunnen dus gefilmd
worden, maar we hebben deze onder de

eetkamer in Bargeres. Gasten zijn iedere
woensdag welkom vanaf 17:00 uur, met
de bedoeling om 17:30 uur gezamenlijk
te gaan eten. Gasten moeten van te voren
reserveren bij de receptie van Holtingerhof. Dat kan per telefoon 0591-228436
of per mail Holtingerhof.receptie@
levestecare.nl. U kunt natuurlijk ook langs
komen.
Reserveren (maar ook evt. afmelden) kan
tot 13:00 uur, elke woensdag.
De kosten van een maaltijd zijn €3,50 per
persoon (hoofdgerecht, toetje en
een kop koffie/thee).
Vrijwilligers
Om een smakelijke
maaltijd op tafel te
zetten, zijn wij op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Een kok
4

succes!

met

aandacht gebracht door middel van de
interviews. Sterke punten die naar voren
kwamen voor Bargeres is het groen in de
wijk, voorzieningen voor de kinderen om
te spelen, dat de kinderen samen spelen
en de onderlinge omgang in Bargeres. Een
mooie wijk om te wonen!
Kortom; het is een mooi filmpje geworden die we op youtube hebben
geplaatst. Je kunt het vinden op www.
youtube.com en dan zoeken op “film
Bargeres”. Het filmpje staat ook op de
facebooksite van Bargeres verrast.

die de maaltijd wil bereiden, gastheren/
gastvrouwen die gasten willen ontvangen
of tafels dekken en serveren en vrijwilligers die hand- en spandiensten willen
verrichten. Zoals boodschappen doen en
afwassen.
Wilt u ons team versterken? Neem
dan contact op met Hilda Knol, vrijwilligerscoördinator Holtingerhof Leveste
Care, telefoonnummer 0591-228443 of
per e-mail h.knol@levestecare.nl

Nieuws van
De Zonnebloem
Onze busreis gaat op 6 mei a.s. naar
de prachtige Orchideeénhoeve in
Luttelgeest. We vertrekken direkt na de
middag en keren om ongeveer 20.00 uur
weer retour Bargeres. De kosten zijn
€35,- p.p. Op de terugreis worden we
verwend met een heerlijk diner. Er zijn
nog enige plaatsen vrij. Uw opgave graag
vóór 14 april bij Fokke Sanders, tel:
615769 of bij Grietje Stap, tel: 642486.

Kort

nieuws

Papiercontainer wordt verplaatst
De papiercontainer van stichting Bejaardenkring Bargeres die bij de oude Super
de Boer / Plus staat wordt vanaf 14 april
verplaats naar de parkeerplaats bij de
sporthal aan de Calthornerbrink.
De container staat vanaf die datum van
maandag tot vrijdag de hele dag open.
Vanwege de aanpak van het winkelcentrum de Balingerbrink-kant is er geen plek
meer voor de papiercontainer.
Als stichting zijn we heel blij met uw oud
papier zodat wij leuke dingen kunnen blijven doen voor onze leden en niet-leden.
Namens het bestuur,
André de Jong
Oproep bestuur Brinkenhoes
Het bestuur van wijkcentrum ‘t Brinken-

Bargeres

got turn talent

Op 9 maart, tijdens de kwartfinale van
het Nederlands kampioenschap turnen in
Breda, wisten Alex Ravens en Daan Zantinge van Turnteam Drenthe zich te plaatsen voor de halve finale in Nijverdal. De
jongens zijn resp. 7 en 8 jaar en komen uit
in de Talentendivisie Benjamin. Dit is het
hoogste landelijke niveau in hun leeftijdscategorie. Jongens, gefeliciteerd met deze
prestatie en veel succes in Nijverdal!

Na opgave krijgt u nadere info.
Oproep -Oproep! Willen degenen
die zich hebben opgegeven voor de
Regiovakanties t.w. de Krasvakantie op 26
mei naar Duitsland en/of de één-op-één
vakantie naar Belgie op 8 september a.s.
zich nogmaals melden bij één van eerdergenoemden? Erg belangrijk!
De Jeu de Boulebaan bij de Holtingerhof gaat op woensdagmorgen 16
april a.s. om 10.00 uur. U bent van harte
welkom!

Wie kweekt de hoogste zonnebleom 2014? Na 1 april kunt
u weer zonnebloemzaden krijgen bij het
Brinkenhoes. Wie krijgt deze keer de
geweldige wisselbeker? Doet u ook weer
mee?
Bent u geinteresseerd in het vrijwilligerswerk van De Zonnebloem?
Meld u aan of kom eens langs op één
van onze bijeenkomsten, t.w. 22 april
om 19.30 uur in
de Holtingerhof.
Het bestuur.

hoes zoekt kandidaten die mee willen
Woensdagmiddag
16 april
denken
met het huidige bestuur.

van de familiedag 2014.

organiseert
winkelierverenging
Het optreden
was een groot succes. Bargeres
Bewoners en familie hebben genoten van
verf-wedstrijd op het plein voor
de Boni. Kinderen kunnen zich hier
Voor inlichtingen bel Wim Gozevoort,
een spectaculaire show van de jeugd tustel.: opgeven
0591 750731t/m maandag 14 aprilsen
bij:de 5 en 13 jaar. Het circus bestaat dit

jaar alweer 42 jaar.
Nieuws van het SKW
Ter
Stal inzijn
winkelcentrum
Bargeres
voor
1 euro
kind betalen bij opga
Vanaf
1-05-2014
wij niet meer telefoNieuwe
expositie
in per
De Bleerinck
nisch
te bereiken.Wel
kunt uingedeeld
ons nog via in Nog
tot en met maandag 19 mei
kinderen
worden
leeftijdscategorieën:
de mail bereiken, ons mail adres blijft nog
worden in verpleeghuis De Bleerinck
het zelfde skw-bargeres@live.nl
objecten tentoongesteld van verschillende
0 - 4 jaar van
14.00 - 14.30 uur steensoorten. Deze zijn gemaakt door Jo
Hopen u voldoende te hebben geinformeerd.
Korterink - Heutink uit Oosterhesselen.
- 8 jaar van
Met5vriendelijke
groet, 14.30 - 15.30 uur
bestuur SKW Bargeres
Daarnaast hebben we prachtige natuur- deelname
9 - 12 jaar van
15.30 - 16.00 uur opnamen, gemaakt door Zwaantje HuizNieuws van de Bleerinck
inga, “zwep fotografie” uit Emmen.
Op 22 februari jl. heeft in verpleeghuis De
Aan het einde van elke leeftijdcategorie zal een jury de eieren bekij
Bleerinck te Emmen het kindercircus Car- Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot
antelli
uit Klazienaveen
voor bewoners
en 19.30
worden
er 3 prijzen
uitgedeeld
per uur
leeftijdscategorie.
familieleden opgetreden. Dit in het kader

GEEF

(19 De
jaar, 1ste
divisie). Bij komt langs met lekkere chocolade
paashaas
het ter perse gaan van
dezetoch
editie was
de uitslag
ook?
Geef je snel op, want: vol=vol!!!
van deze wedstrijd nog
niet bekend.

eitjes, jij

Zaterdag 19 april rond 14.00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden
Verder
hebben we nog kleurplaten zijn bij alle deelnemende winkels op te h
kleurwedstrijd,
een turntalent in onze
mooie wijk wonen,
namelijk Jitse van der Valk.
Hij is 17 jaar en zit in
een selectietraject voor
het jeugd EK dat van 18
tot en met 25 mei 2014
wordt gehouden in Sofia (Bulgarije).
Dat de successen niet vanzelf komen mag
duidelijk worden als je weet dat deze kanjers tussen de 10 en 14 uur per week aan
het trainen zijn in de Turnhal van Stichting
Topturnen Emmen in Klazienaveen.

EIER-VERF -WEDS

In het weekend van 22 en 23 maart
werd er nog een kwartfinale Nederlands
kampioenschap turnen gehouden in Waddinxveen. Ook bij deze wedstrijd deden
jongens van Turnteam Drenthe uit de wijk
Bargeres mee. In dit geval waren het Jelle
Migo (12 jaar, 2de divisie), Jorn Boerrigter
(17 jaar, 1ste divisie) en Lars Boerrigter

Eier-verf-wedstrijd

winkelcentrum
0 - 4 jaar van
14.00 - 14.30 uur
Woensdagmiddag 16 april organiseert
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einde
van
elke leeftijdcategorie
Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven
bekijkt
een
jury
de
eieren en worden er 3
t/m maandag 14 april bij Ter Stal in winprijzen
uitgedeeld
per
leeftijdscategorie.
kelcentrum Bargeres. Kosten 1 euro per
Geef
je
snel
op,
want:
vol=vol!!!
kind, te betalen bij opgave.
De kinderen worden ingedeeld in leeftijd- Zaterdag 19 april rond 14.00 uur zal de
prijsuitreiking plaats vinden van de kleurscategorieën:
5

Links Daan, rechts Alex

Ben jij een jongen, tussen de 5 en 8 jaar,
vind je turnen leuk en wil je net zo goed
als Epke Zonderland worden? Train dan
een keer vrijblijvend mee. Meld je hiervoor aan via info@turnteamdrenthe.nl.
wedstrijd, kleurplaten zijn bij alle deelnemende winkels op te halen.
De prijzen worden beschikbaar gesteld
door Home & Toys.
Deelnemende winkels: Rue Sarveron,
Bloem & zo, Primera, Smulwereld, Boni,
Ter Stal, Home & Toys, Astrilde, Mister Hu,
Busink, Bakkerij van Veenen, de Boeketerie, Rijwielshop Bargeres.

Oosters
Centrum
Drenthe
Oosters
Centrum
Drenthe
Oosters
Centrum
Dr
Oosters Centrum Drenthe

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Activiteiten voor Ouderen in het
Brinkenhoes
Maandag
Yoga				
9:00 - 10:00
Biljarten (vrij)		
9:00 - 12:00
Schilder-/Tekencursus
9:30 - 11.30
Country Line Dance
13:30 - 14:30
Biljarten Wedstrijden
13:30 - 16:30
Bridge				
13:30 - 16:30
Dinsdag
Biljarten (vrij)		
9:00 - 12:00
Koersbal			
9:30 - 11:30
Quilten (1e di. vd maand) 9:30 - 11:00
Bingo (elke 2e di.vd mnd) 13:30 - 16:00
Wii-en			
14:00 - 16:00
Woensdag
Biljarten (vrij)		
09:00 - 12:00
The Oldtimers (koor)
09:30 - 11:00
Handwerkgroep		
13:30 - 15:30
Biljarten Wedstrijden
13:30 - 16:30
Koersbal			
9:30 - 11:30
Donderdag
Biljarten (vrij)		
9:00 - 12:00
Biljarten Wedstrijden
13:30 - 16:30
Koffie ochtend		
10:00 - 12:00
Vrijdag
Biljarten (vrij)		
9:00 - 12:00
Zitgymnastiek		
9:00 - 12:00
Biljarten (wedstrijden)
13:30 - 16:30
Kaarten			
13:30 - 16:30
Stijldansen		
14:00 - 15:30
Informatie
Wim Gozefoort tel. 750731
Hillie Garst
“ 619044
Brinkenhoes
“ 610201
Vooraankondiging BCO
Op donderdag 22 mei van twaalf tot 2
houden we weer onze voorjaarslunch
in het Brinkenhoes. Heerlijke gerechten

komen voorbij.
Soep salades broodjes melk karnemelk
koffie thee en natuurlijk jullie spontane
verhalen met elkaar.
De prijs kunnen we op 5 euro houden.
U koopt een kaartje (voor 15 mei)
bij Marga Vonk die aan de balie, direct
vooraan in het Brinkenhoes zit.
Eet smakelijk,
de BCO

Oosters Centrum Drenthe

Oosters Centrum Drenthe

Tibetaanse yoga ¸ Integrale yoga ¸ Chakra yoga ¸ Meditatie lessen
Strippenkaart
Online lesrooster

aan¸ –Meditatie
en afmelden lessen
les
Tibetaanse yoga ¸ Integrale yoga ¸ Chakraonline
yoga
7 dagen per week

Open huis Holtingerhof
Strippenkaart
Tibetaanse yoga
¸ Tibetaanse
Integrale
yoga
¸ Chakra
yoga yoga
¸ Meditatie
lessen
yoga
¸ Integrale
¸ Chakra
yoga ¸ M
www.oosterscentrumdrenthe.nl
Tibetaanse yoga
¸ Integrale
yoga ¸ Chakra yoga ¸ Meditatie lessen
Online
lesrooster
Tibetaanse
yoga
¸ Integrale yoga ¸ Chakra yoga ¸ Meditatie lessen
Bent u wel eens in een woonwijkcentrum
info@oosterscentrumdrenthe.nl
Strippenkaart
Strippenkaart
online aan – en
afmelden
les
geweest? Zaterdag 5 april a.s. kunt u van
Strippenkaart
OnlineStrippenkaart
lesrooster
7 dagen per week
Online lesrooster Online lesrooster
online
aan aan
–
en
afmelden
Online
lesrooster
10:00-12:00 uur een kijkje komen nemen
online
– en
afmelden
les
onlineles
aan – en afmelden les
7 dagen
week
per
week les
online aan
–7 dagen
en per
afmelden
7 dagen per week
in de Holtingerhof. Wij zetten deze dag www.oosterscentrumdrenthe.nl
7 dagen per week
www.oosterscentrumdrenthe.nl
www.oosterscentrumdrenthe.nl
de deuren open voor bezoek. U kunt info@oosterscentrumdrenthe.nl
www.oosterscentrumdrenthe.
info@oosterscentrumdrenthe.nl
www.oosterscentrumdrenthe.nl
diverse appartementen bezichtigen. Tevens
info@oosterscentrumdrenthe.nl
info@oosterscentrumdrenthe.
is klantrelatiebeheer aanwezig om u inforinfo@oosterscentrumdrenthe.nl
matie te verstrekken.
Ook hebben wij een leuk aanbod in het
verenigingsleven zoals schilderen, crea
doe, kaarten, biljarten, meer bewegen
voor ouderen en koersbal wat wij deze
dag zullen presenteren.
Holtingerbrink 62
Tel: 0900-0591 / www.levestecare.nl
Wist u dat...
Holtingerhof elke week heel veel
activiteiten organiseert en dat deze
ook (juist!) toegankelijk zijn voor
wijkbewoners?
De weekagenda kunt u afhalen bij
Holtingerhof en bij het Infopunt in
‘t Brinkenhoes.

website + hosting =
MansMedia.nl

Adverteren in Wijknieuws? Een advertentie kost
€50,-. Dat is formaat visitekaartje.
Meer info: redactie@bargeres.com
of bel 06-23924960.
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