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De gezelligste maand van het jaar staat
weer voor de deur. Fijn dat we dat in onze
wijk kunnen beleven met een mooi nieuw
ingericht winkelgebied. De brede brug
verbindt de beide winkelcentra’s prachtig
en maakt er één geheel van. Dat zal de
middenstand hopelijk goed doen, waarbij
we voor 2016 blijven hopen op een publiekstrekker in het pand van de Lidl (voor-

malige Plus). De opgeknapte openbare
ruimte is toch een geweldige stimulans!?

Bereikbaarheid
Bargeres

Infopunt

Ondernemers gezocht
Een gratis advertorial in Wijknieuws, dat
bieden we al jaren aan ondernemers die
in de wijk wonen en werken. Een mooie
manier om de wijkeconomie te stimuleren.
Wie ‘t eerst komt, eerst maalt, dus vraag
via redactie@bargeres.com naar de voorwaarden.
Marlies Zeeman

De komende periode is het Infopunt op
werkdagen tussen 9.00 - 15.00 uur bereikbaar via:
- telefoon: 06 3449 6708
- mail: infopunt@bargeres.com
Vanaf januari is de balie in het Brinkenhoes
weer open met gewijzigde openingstijden.
In de volgende editie van Wijknieuws meer
info.

Sinterklaas

bezoekt Winkelcentrum Bargeres
Wijkbewoner en fotograaf Wiebe Veenstra bezocht de aankomst van Sinterklaas in
Bargeres op 21 november. Een beeldverslag.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
In ‘t Brinkenhoes.
M.i.v. januari nieuwe opgeningstijden. Tot die tijd bereikbaar
via 06-34496708 of infopunt@
bargeres.com
www.bargeres.com

Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter, voorzitter@bargeres.
com), Peter Leenhouts, Mia Stulen (penningmeester), Marlies Zeeman (red. Wijknieuws,
redactie@bargeres.com).
Mail bezorgklachten naar redactie@bargeres.com
In Brinkenhoes en bij Boni liggen losse nummers.
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 1/2016
verschijnt rond 1 januari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
donderdag 17 december bij ons binnen
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).
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december Bargeres Najaarsschool 3
Woensdag 9 december is de derde en voor dit seiezoen de laatste Bargeres
Najaarsschool

Waarom een najaarsschool in
Bargeres?
Tijdens Bargeres doet! op 30 augustus is
door het team van Sedna aan de bezoekers gevraagd: ‘Waar weet je heel veel van
en wil je over vertellen?’ en ‘Waar zou je
meer van willen weten?’
Er is die dag opgehaald waar informatiebehoefte aan is en ook hebben enkele
bewoners aangegeven waar ze graag over
willen vertellen. Met die opbrengst organiseren we dit najaar drie keer een Najaarsschool organiseren. Op die manier
geven we talent in de wijk de ruimte om
andere bewoners te helpen.

Ik zie, ik zie wat jij niet hoort!
Graag willen wij jou uitnodigen voor een
interactieve avond over communicatie!
Samen-Binden en de Kinderstem heb-

Bargeres Najaarsschool
Griekse goden

ben - na het grote succes bij Bargeres
doet! - wederom de krachten gebundeld
en nodigen jou uit om samen met andere
wijkbewoners te ontdekken hoe jij en anderen communiceren. Hoe kun je samen
bereiken wat je wil? Door de juiste communicatie!
Samen-Binden wordt gevormd door Joyce
en Martin. Met hun bedrijf verzorgen zij
o.a. schoolavonden waarbij de communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten centraal staat.
Marion is de kindertherapeut van ‘De Kinderstem’ en zij geeft integratieve kindertherapie aan kinderen van 4 tot en met 12
jaar. Tevens coacht ze ouders en voorziet
ouders van advies. Communicatie staat
ook hier centraal.
Nieuwsgierig

geworden?

Dan

wil-

overspoeld door

Het was leuk en boeiend om in de Bargeres Najaarsschool les te krijgen van
een wijkbewoner die als ‘gastdocent’ vertelde over de Griekse mythologie.
Een uit de hand gelopen hobby, zo kun je
het wel noemen. Roland Stenger, Bargeresser sinds zijn kinderjaren, heeft zich uit
pure intersse flink verdiept in de Griekse
godenwereld en zag het helemaal zitten
om een stukje van die kennis te delen met
andere wijkgenoten.
Een tiental wijkbewoners luisterde ruim
een uur naar het gastcollege, dat ons een
tipje van de mythologische sluier deed
oplichten.
De Griekse godenwereld bestaat uit
enorm veel goden en halfgoden, die dyna-

mische levens leidden vol intriges, avonturen en wraakacties.
Zeus is de bekendste en werd de oppergod. Hera was zijn jaloerse vrouw, die het
niet makkelijk had met de ontrouw van
haar man.
Vele goden passeerden de revue, waarbij Hercules wel de meest indrukwekkende was. Hij moest van zijn jaloerse
en wraakzuchtige moeder Hera 12 heldendaden verrichten die bijna onmogelijk
waren om te volbrengen. Maar zoals het
een godheid betaamt, lukte het Herakles
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woensdag 9 december
wijkcentrum ´t Brinke
nhoes
19.30 uur

len wij jou graag uitnodigen om deel
te nemen aan deze interactieve avond.
Het wordt een ontzettend leuke, interactieve najaarsschool. Na deze avond staat
communiceren voor jou in een ander daglicht!

Bargeres Najaarsschool 3
Wat:
Wie:

Communicatie
Martin Heerspink & Joyce Seijbel
Marion Velema
Waar: Brinkenhoes, Mantingerbrink 140
Tijd:
19.30 uur
Kosten: geen

allemaal!
De Griekse mythologie is ontstaan in de
tijd dat volkeren alles wat en natuur mens
overkomt probeerden te verklaren door
verhalen te verzinnen over onoverwinnelijke goden.
Aan het eind van de avond maakte een bezoeker een passende vergelijking: de Griekse mythologie lijkt veel op een oerversie
van Goede Tijden, Slechte Tijden!
De edities van Bargeres Najaarsschool worden
gefilmd door onze wijkreporter, Natasja van
Dijk. Kijk op YouTube Bargeres Bericht.
Op de website van de wijkvereniging www.
bargeres.com staan twee links naar het hele
verhaal en de presentatie van Roland Stenger.
MZ

Krijgt Bargeres

een eigen munt?
Deze vraag speelt al een tijdje door mijn gedachten en ik ben nu de mogelijkheden aan het onderzoeken.
– door Natasja van Dijk

In februari dit jaar was er een bijeenkomst
over ontmoeting in de wijk, georganiseerd
door Marlies Zeeman, bestuurslid van
Wijkvereniging Bargeres, waarin organisaties die actief zijn in de wijk aangaven
graag wijkbewoners in hun ‘huis’ te zien
verschijnen. Denk dan bijvoorbeeld aan De
Holtingerhof en De Bleerinck. Zij zouden
graag meer contact willen met bewoners
van Bargeres. Een manier om dit te organiseren kan zijn door het houden van maandelijkse ruilmarktjes.
Eén à twee keer per jaar is er al een gro-

te ruilbeurs in ‘t Brinkenhoes voor kleding,
speelgoed, cd’s/dvd’s/games en boeken.
Zoiets kan natuurlijk ook kleinschaliger
georganiseerd worden binnen instellingen
en organisaties in onze wijk, met andere
producten die passen bij de cliënten van
de instelling.
Bij de grote ruilbeurzen worden de munten van ‘t Brinkenhoes gebruikt, maar voor
de kleinere ruilmarktjes kan een speciaal
muntje gemaakt worden dat daar gebruikt
kan worden en dat ook tussen mensen onderling als ruilmiddel gebruikt zou kunnen

Voorkom

Illegaal vuurwerk
Bij veel ongevallen is sprake van verboden
vuurwerk zoals mortierbommen, Bengaals
vuur, Chinese rollen en lawinepijlen. Het
wordt illegaal aangeboden.Wie het opslaat,
neemt grote veiligheidsrisico’s met kans
op massa-explosies. Om die reden pakken
politie en justitie de handel, het vervoer
én de opslag ervan hard aan. Mensen die
weten wáár illegaal vuurwerk is opgeslagen
en wordt verkocht, adviseer ik de anonieme tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor eigen

Nieuws van
de Zonnebloem
Maandag 2 nov. j.l. zijn wij met ruim
30 personen naar De Noorderbak
in Roswinkel geweest en hebben genoten
– dús veel gelachen – om het hilarische
toneelstuk van de Toneelver. Noordbarge.
Érg leuk !
Vrijdag 13 nov. waren wij met een
kleinere groep aanwezig bij de gezellige middag in Zalencentrum Bentlage in
Emmer-Compascuum. We werden verrast
met veel bekende ‘oude’ liedjes waar gre-

Afgelopen week had ik hierover een bijeenkomst met een stuk of 6 organisaties
die actief zijn in Bargeres, zoals een kerk,
een woningbouwvereniging en een paar
zorg- en welzijnsorganisaties.Voor mijn
idee was interesse en enthousiasme en
over twee maanden komen we weer bij
elkaar voor een vervolg overleg.
Wat zijn uw gedachten over dit idee?
Op YouTube Bargeres Bericht is een video
van 4 minuten te bekijken met de titel ‘Een
plan voor wijkeconomie en verbinding in
Bargeres’, waarin ik vertel wat ik in dit artikel beschreef.
Wordt vervolgd...
moet toestemming worden gevraagd bij de
gemeente Emmen. Die kan dan toestemming geven om carbid te schieten op een
aangewezen plaats.

ongelukken met vuurwerk
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie
traditie. Dat vindt ook de politie.

Echter, elk jaar worden politie én ziekenhuizen geconfronteerd met verminkte
kinderen en volwassenen door verkeerd
gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te
wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk,
waarop gebruiksaanwijzingen en vaak ook
lonten ontbreken. De tip van de politie
voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling:
houd het bij legaal vuurwerk en houd je
goed aan de voorschriften die daarop
staan. Niemand wil het nieuwe jaar in met
schade of letsel.

gaan worden.

veiligheid en die
van uw omgeving.
Heeft u overlast
van vuurwerk? Bel
dan 0900-8844.
Veilig vuurwerk
Vuurwerk,
verkocht door erkende vuurwerkhandelaren,
moet voldoen aan een aantal eisen. Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig
mogelijk gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk
is altijd voorzien van een lont, het opschrift
‘Geschikt voor particulier gebruik’ en een
Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze
volgt, maakt weinig kans op ongelukken.
Legaal vuurwerk mag door iedereen vanaf
16 jaar op 29, 30 en 31 december worden
gekocht en uitsluitend tussen 31 december 18.00 tot 1 januari 02.00 uur worden
afgestoken.

Vuur aanleggen
Het is niet toegestaan om vuren aan te
leggen. Ook in Bargeres werden afgelopen
jaarwisseling vuurplaatsen aangelegd waar
bijvoorbeeld bankstellen en autobanden
op werden verbrand. Dat is absoluut niet
toegestaan en geeft vooral overlast voor
uw buurtbewoners. Indien u weet dat op
plaatsen goederen worden opgeslagen die
rond de Jaarwisseling in brand zullen worden gestoken neem dan contact met de
gemeente Emmen of politie op.
Nog één tip van mij: ruim direct na de jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de volgende ochtend geen ongelukken kunnen gebeuren met kinderen die
ermee willen spelen.
Een prettige jaarwisseling gewenst!

Carbid
Carbid mag alleen op Oudejaarsdag worden geschoten vanaf 10.00 uur. Daarvoor

Aart IJzerman
wijkagent

tig met mee werd gezongen. Tevens werd
door een 11 jarige meisje samen met haar
vader prachtige muziek ten gehore gebracht op een trombone.
Op maandag 21 dec. a.s. is er weer
de traditionele Kerstviering gepland
in De Opgang. Aanvang 16.00 uur. Deze
keer wordt medewerking verleend door
het mannenkwartet Dubbel Vier. Aansluitend op deze viering volgt de Kerstbroodmaaltijd. U wordt – zoals altijd – van harte
uitgenodigd. Aan dit gebeuren zijn geen
kosten verbonden, doch aan het eind van
de middag is er een ‘open’ collekte voor

de onkosten. Gaarne wordt uw opgave
ontvangen bij Coba Horstman, tel: 851719
of bij Fokke Sanders, tel: 615769.
De regiovakantieweek in 2016 is gepland van 12 t/m 17 juni en wel in
Het Buitengoed Frediesheim te Steenwijk.
Deze één op één vakantie is speciaal voor
hen die verzorging nodig hebben. De kosten bedragen € 495,-. Voor opgave c.q.
nadere informatie zie eerdergenoemde
bestuursleden.
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Het bestuur en de vrijwilligers wensen uallen fijne feestdagen toe !

CBS Het Palet

in actie voor het
Statiegeldflessen brengen mooi bedrag op.

Drie weken lang hebben de kinderen van
CBS Het Palet flessen gespaard om zo geld
in te zamelen voor hulp aan vluchtelingen.
Het Rode Kruis is een organisatie die zich
daar mee bezighoudt.
De kinderen gingen langs bij buren en familie om lege flessen op te halen. Met volle
tassen en zakken kwamen ze op school.
De Boni stelde pallets beschikbaar, waarin
de kinderen de flessen konden doen. Een

Rode Kruis

volle pallet leverde bijna €60,00 op. Bijna 7 volle pallets en een aanvulling van
de Boni zorgden voor het geweldige
bedrag van €440,60
Kinderen, ouders, Boni: hartelijk dank
voor jullie inzet!
Het Rode Kruis kan het geld vast goed
gebruiken om vluchtelingen te helpen.
Team CBS Het Palet

Activiteiten Holtingerhof

december 2015
Woonwijkcentrum Holtingerhof opent wekelijks haar deuren voor het Repair
Café en Eetkamer Bargeres. Maar wist u dat er ook allerlei activiteiten voor
en door de wijk georganiseerd worden? U bent van harte welkom!

Donderdag 3 december
Sinterklaas Bingo
Aanvang : 14.30 uur
Kosten : € 5,00
Maandag 14 december
Kerstbakjes maken o.l.v. Petra van
Bloem & Zo
Aanvang:10.00 uur
Kosten: € 8,50
(opgeven vóór donderdag 10 december 12
uur)
Zaterdag 19 december
Kerstconcert Musica É
Aanvang:14:30 uur
Kosten: € 5,00
1e kerstdag
4 gangen diner
Aanvang:12:00 uur
Kosten: € 15,00 (excl. drank)
(opgeven kan tot woensdag 16 december)
2e kerstdag
4 gangendiner
Aanvang:12:00 uur
Kosten: € 15,00 (excl. drank)
(opgeven kan tot woensdag 16 december)
Dinsdag 29 december
Oudejaarsbingo
Aanvang:14:30 uur
Kosten: € 5,00
Voor alle activiteiten geldt; opgeven en betalen bij de receptie van de Holtingerhof.

Huiskamer Bargeres
De bezoekers en vrijwilligers van Huiskamer Bargeres kijken met veel voldoening terug op het verjaardagsfeestje op 3
november. Er waren bekende en nieuwe
bezoekers, Lien en Wim hadden een heer-

Eetkamer Bargeres in Holtingerhof
U bent elke woensdag welkom vanaf 17.00
uur.We gaan gezamenlijk eten om ca. 17.30
uur.
Kosten slechts € 3,50 p.p. voor een hoofdgerecht, dessert en een kop koffie/thee
Reserveren kan tot 13.00 uur bij de receptie of bel 228436 of mail
holtingerhof.receptie@treant.nl
Repair Café: Weggooien? Mooi niet!

Oliebollen verkoop
Op donderdag 31 december 2015 tussen
10:00 en 15:00 uur verkoop van overheerlijke oliebollen, appelflappen en salades.

Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur.

11 oliebollen voor
€7.50
11 krentenoliebollen voor €8.50
Appelflappen per stuk
€0.85
Rundvleessalade 		
€1.50 p.p.

U kunt hier terecht voor de reparatie van
uw defecte apparaten, bijvoorbeeld een
defecte stofzuiger, snoerbreuken etc.
Kosten:Vrijwillige bijdrage.

Bestellen is mogelijk tot uiterlijk maandag
28 december via telefoonnummer 228436
De bestelling door mailen is ook mogelijk
naar holtingerhof.receptie@treant.nl

Oma’s Brinkje

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

Inbreng en verkoop tweede hands artikelen.
Om de week op dinsdag (even weken)
van 13.00 tot 16.00 uur .
Voor vragen kunt u terecht bij Geeske
Olijve of Erika Maatje.
Telefoon: 228436

lijke lunch voorbereid en het sfeervolle gitaarspel van Jaap Klok op de achtergrond
maakte dat het een bijzonder sfeervolle
morgen was!
Kom ook een keer langs! Elke dinsdag van
10.00-13.30 uur in de soos in het Brinkenhoes. Koffie en thee staat klaar.
4

Cateringservice Holtingerhof
Bent u op zoek naar een cateringservice?
Ook dan bent u bij de Holtingerhof aan het
juiste adres!
Voor meer informatie kunt u contact open
met de receptie van de Holtingerhof.

Activiteitencommissie Brinkenhoes

Voordat het jaar wordt afgesloten, hebben we nog wat gezellige activiteiten
voor u.
Knipertjes
Op 11 december worden er kniepertjes
gebakken in het Brinkehoes
Deze kunt u op bestelling kopen, 1 zakje
à10 stuks voor € 1,50.
Als u wil bestellen, graag even het brinkenhoes bellen.
Wat de pot schaft
Op 16 december als afsluiting van het jaar
een Kerstmaaltijd.Voor €4,00 per persoon
kunt u gezellig aanschuiven aan tafel.
Opgeven is gewenst tot 11 december via
mail of telefoon.
Grote Kerstbingo
Donderdag 17 december is er een GROTE Kerstbingo in ‘t Brinkenhoes. Aanvang

Welkom
Bargeres

in

de

kerken

19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
Een kaart kost €8,00 en elk opvolgende
kaart €1,00 goedkoper.
We hebben een grote superronde met leuke prijzen. U bent van harte welkom!
Nieuw in 2016
Darts voor de jeugd
Ben je 12 jaar of ouder en wil je graag leren darten of recreatief darten? Kom dan
vanaf 11 januari iedere maandag van 18.00
uur tot 19.30 uur een pijltje gooien.
Er is begeleiding aanwezig om je te helpen.
De inleg is €1,50 incl, een glaasje drinken.
Opgeven kan via de mail of telefoon maar
je kunt ook langs komen om het te proberen.

in Zondag 9.30 uur
Actuele info: www.debronemmen.nl

De volgende kerken heten u vriendelijk welkom in de wekelijkse kerkdienst en in de diensten rondom
Kerst en Nieuwjaar:

De Opgang
Mantingerbrink
Zondag 10.00 uur
Actuele info: www.emmen-zuid.nl

Holtingerhof Kapel
Brinkenweg/Holtingerbrink
Vrijdagavond 19.00 uur
Actuele info: www.rkemmen-erica.nl
De Bron
Brinkenweg/Hesselterbrink

Decemberacties
Winkeliersvereniging
Bargeres
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Naailes in ‘t Brinkenhoes.
Op maandag 11 januari van 9.30 tot 11.45
kunt u leren kleding maken, of verstellen.
Er is iemand aanwezig die u daarbij kan begeleiden. Naaimachines zijn aanwezig.
De kosten zijn €2,00 per keer incl. een
kopje koffie of thee.
Heeft u vragen? Bel of mail. Opgeven is gewenst.
Opgave en info
Activiteitencommissie Brinkenhoes
tel: 855280 of 610201
mail: ac@brinkenhoes.nl of info@brinkenhoes.nl
facebook: activiteitencommissie brinkenhoes.
Het personeel en de vrijwilligers van
wijkcentrum ’t Brinkenhoes wensen
u gezellige feestdagen en een creatief
2016.
Levend Evangeliegemeente De Oase
Mantingerbrink 140
Zondag 10.00 uur
Actuele info: Facebook/Oase-Emmen
Gratis kerstmaaltijd voor de wijk
Op 19 december om 18.00 uur organiseert De Oase een gezellig kerstdiner.
Sinds september dit jaar organiseert De
Oase gratis wijkmaaltijden. Wegens het
grote succes pakt de kerk nu extra uit met
kerst om iedereen in de watten te leggen.
Familie en vrienden zijn ook van harte welkom!

Thuiszorg Tangenborgh
In Bargeres

Verzorging, verpleging, begeleiding,
specialistische handeling en alarmering.
24 uur per dag

website + hosting
=
MansMedia.nl

0591 687410
www.tangenborgh.nl

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

APK écht
voor een
vaste
lage prijs!

Gezondheidscentrum
“de Oranjerie”
Mantingerbrink 146e
7812 MH Emmen
06-52391068
Marianne Enninga
Medisch pedicure

PHILEAS FOGGSTRAAT 14 7821 AK EMMEN TEL. 0591-610235
WWW.AUTOLUNENBORG.NL

Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

‘t Brinkenhoes

zoekt voorzitter
Wegens vertrek van de huidige voorzitter, is het bestuur van wijkcentrum
‘t Brinkenhoes op zoek naar een nieuwe voorzitter.

‘t Brinkenhoes is het centrale ontmoetingscentrum voor de inwoners van Bargeres. Het wijkcentrum wordt dagelijks
geleid door een beheerder en een medewerkersteam die aangestuurd worden
door een bestuur.
Voor dit bestuur wordt een nieuwe voorzitter gezocht. Functie-eisen zijn:
- bestuurlijke en/of managementervaring
- uitstekende communicatieve vaardig		 heden.

Voorts is ’t Brinkenhoes op zoek naar
nieuwe bestuursleden ter versterking van

Ondernemers

in de wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te ondersteunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.

De oplossing voor een maatje
minder nu ook in Bargeres!
Vanaf oktober heeft Bargeres het antwoord op de veel gehoorde klacht van
dames die sporten of een dieet volgen. Ze
vallen overal af behalve bij de bekende 3
B’s. De billen, buik en benen.
De oplossing staat bij Janneke de Roo in
haar VACUSTEP STUDIO EMMEN aan
de Ekselerbrink 31. Een combinatie van
bewegen in een vacuümruimte zorgt voor
een optimale doorbloeding. Het resultaat
is geweldig, want hierdoor verliest u centimeters bij buik, benen en billen. “Vanaf
de opening begin oktober is het druk in
studio. Tientallen hebben het succesvol geprobeerd,” aldus een enthousiaste Janneke.
Janneke de Roo is geen onbekende want
de VacuStep Studio Emmen is slechts één
van haar dagelijkse bezigheden. Janneke de

Roo is ook bekend als zangeres. Onlangs
vierde ze in Parc Sandur, samen met meer
dan 800 bezoekers, haar 10-jarig solo
jubileum. Voor de dagelijkse praktijk betekent dit, dat ze in de VacuStep Studio ondersteuning heeft van Elly Palts.
Neem gerust eens de proef op de som
en infomeer geheel vrijblijvend of vraag
een GRATIS kennismakingsles aan. Bel 0621505833 of mail info@jannekederoo.com
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het huidige bestuur.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de
secretaris van ’t Brinkenhoes, dhr J.W. Gozefoort, p.a. Mantingerbrink 140 of telefonisch via 750731 / 0651687030.

Aanbieding voor wijkbewoners
Een (aanbevolen) kuur
van 20 lessen van 30 minuten
voor slechts €150,Deze speciale prijs is geldig
tot 1 januari 2016.
Kijk ook op Facebook Vacustep Studio Emmen of kom langs tijdens de openingstijden
van de studio. Deze zijn van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 uur – 12.00 uur
en van 18.00 – 20.30 uur.

