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Terugblik
Op de valreep van oud en nieuw ontkomen
we niet aan een korte terugblik. Als Wijkvereniging kijken we voldaan terug op 2015
met de kantekening dat het ons niet is gelukt om ons bestuur uit te breiden. Vier
bestuursleden is te weinig om alle onderwerpen waar we mee te maken hebben
voldoende aandacht te geven. In 2015 hebben we ons bezig kunnen houden met o.a.
de speelvoorzieningen/waterspeelplaatsen,

Bargeres doet!, bewonersinitiatieven, communicatie en samenwerking met het Brinkenhoes. Belangrijk resultaat hebben we
geboekt met de aanstelling van een coördinator voor het Infopunt. Voor volgend jaar
staat verbetering vana de naamsbekendheid van het Infopunt met stip op 1, gevolgd
door weer een nieuwe editie van Bargeres
doet!. Mooie onderwerpen om mee bezig
te zijn! Zin om mee te doen? Neem via
voorzitter@bargeres.com contact op met
onze voorzitter voor een vrijblijvend
gesprek. Marlies Zeeman

Hoe

aantrekkelijk is uw dorp, wijk of straat?
Gemeente Emmen bericht over de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken.

Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk
voor de leefbaarheid in dorpen en wijken.
Leegstand, achterstallig onderhoud en verloedering wil de gemeente Emmen daarom
graag aanpakken of voorkomen.
Met de ‘Stimuleringsregeling Dorpen en
Wijken’ kunt u financiële ondersteuning
vragen voor de verbetering van uw omgeving. Voor het opknappen van bijvoorbeeld
het dorpscentrum of een nieuwe bestemming voor leegstaande winkels, is er een

subsidiebedrag van €100.000,-. Er zijn vier
thema’s waar de subsidie voor bestemd is:
A. Aanpak van verpaupering van woon- en
leefomgeving.
B. Winkels in stand houden en accommodaties aanpassen.
C. Economische mogelijkheden benutten.
D. Projecten gericht op sociaaleconomische versterking.
U kunt tot 1 maart 2016 subsidie aanvragen.

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen

Openingstijden:
Ma., wo en do.:
Di. en vrij.:

Bereikbaar via:

9.00-12.00 u
13.00-16.00 uur

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Meer informatie, de voorwaarden
en het aanvraagformulier vindt u op
www.gemeente.emmen.nl.
Team Communicatie, Gemeente Emmen
Alleen rechtspersonen komen in aanmerking voor een bijdrage. Voor u als bewoner
betekent dit een drempel. Neem daarom
contact op met Wijkvereniging Bargeres als
u een plan in wilt dienen.
Mail naar voorzitter@bargeres.com.

Aanpak

winkelcentrum Bargeres
Nog eenmaal het resultaat van de aanpak van het winkelcentrum in beeld,
met dank aan Roelof van Nuil die trouw alles op de gevoelige plaat vastlegde.
En nu maar hopen dat 2016 dan eindelijk het jaar wordt van de ingebruikname
van de oude Plus!!

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 2/2016
verschijnt rond 1 februari.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 19 januari bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Terugblik

wijkteam Bargeres over 2015
Nog een paar dagen te gaan en 2015 ligt weer achter ons en dan staat ons
weer een heel nieuw jaar te wachten.

Een jaar vol kansen en mogelijkheden om
de leefbaarheid in Bargeres verder op peil
te houden en te verbeteren.
Het wijkteam ER is een platform van bewoners en organisaties uit de wijk die zich
tot doel heeft gesteld zo veel mogelijk samen op te trekken, te verbinden en activiteiten op elkaar af te stemmen en te faciliteren. Vanuit het wijkteam Bargeres kijken
we graag even samen met u terug op wat
er allemaal zoal gebeurd is in 2015.
Bargeres doet! 30 augustus
Vroeg in het jaar zijn we begonnen met de
organisatie van Bargeres doet! op 30 augustus. Dit resulteerde in een fantastische
dag voor opa’s, oma’s, ouders en kinderen
waar leuke ontmoetingen plaatsvonden en
nieuwe vrijwilligers zich aanboden voor
2016 . Een dag waar we met veel plezier op
terugkijken. Daarna is er met deelnemende
ouders een lunch georganiseerd. Dit was
een prachtige bijeenkomst met een kleurrijke afspiegeling van Bargeres waaruit blijvende contacten zijn voortgekomen.

len we ook andere organisaties hiervoor
benaderen. U kunt hierover natuurlijk ook
zelf contact opnemen met gebiedscoördinator Lia Wilpshaar.
Uitvoeringsoverleg Bargeres+
In het uitvoeringsoverleg komen alle organisaties samen die bezig zijn in het openbaar gebied: medewerkers van Buurtsupport, Domesta, Lefier, gemeente. Dit om
elkaar op de hoogte te houden van wat er
speelt in Bargeres, zoals bewonersinitiatieven of aanpak verloedering. Maar ook om
te kijken of processen goed op elkaar af te
stemmen zijn. De groep komt naar behoefte bijeen.
Afstemmen activiteiten voor bewoners Bargeres
Er is een start gemaakt met af stemmen van
verschillende activiteiten door verschillende organisaties in de wijk in de vorm van
een activiteitenkalender. Denk daarbij aan
de eetmogelijkheden in het Brinkenhoes
en de Holtingerhof of een bingo. Ook is
besloten dat men gebruik kan maken van
elkaars vrijwilligers.

gebiedscoördinator een schouw te houden. Na de schouw zijn de grootste heikele
punten gelijk aangepakt en heeft er vervolgens een avond plaatsgevonden waarin de
brandweer op een zeer aansprekende manier voorlichting gaf over hoe om te gaan
met brandgevaarlijke situaties en hoe te
reageren bij het uitbreken van brand.
Bargeres Najaarsschool
Tijdens Bargeres doet! op 30 augustus
hebben de medewerkers van Sedna aan
talentscouting gedaan; bewoners uit de
wijk die iets kunnen en dat graag willen delen met andere wijkbewoners. Dit leverde
drie interessante avonden op. De eerste
was in september en ging over bewonersinitiatieven in het openbaar gebied. Hoe
pak je nou zoiets aan? De tweede in oktober ging over de Griekse Mythologie. De
laatste in december werd verzorgd door
drie bewoners uit de wijk en ging over
communicatie. Stuk voor stuk erg interessant en inspirerend. Heeft u ook een talent
dat u wilt delen met de wijk? Laat het dan
gerust weten aan de redactie van de wijkkrant. Wie weet bent u dan volgend jaar
de eerste.

Ondersteuning bewonersinitiatieven
Op verzoek van een aantal wijkbewoners
heeft het wijkteam de totstandkoming van
de ruilbeurs van 3 oktober ondersteund.
Herijking wijkteam
We merken dat het wijkteam aan vernieuwing toe was. Het wijkteam bestond uit
twee bestuursleden van de wijkvereniging
en medewerkers van Sedna, Domesta, Lefier en de gebiedscoördinator vanuit de
gemeente. Dit vonden we een magere afspiegeling van de wijk en nu is ook de winkeliersvereniging aangeschoven en een bestuurslid van het Brinkenhoes. Afhankelijk
van de agenda schuiven zij aan. In 2016 zul-

Rondleiding Voorlichting Brandweer
wooncomplx Mantingerbrink
Rond het wooncomplex aan de Mantingerbrink had het wijkteam een aantal ontevreden geluiden opgevangen m.b.t. achterstallig onderhoud, brand- en vluchtgevaarlijke
situaties en het uitzicht op de papiercontainer. We besloten om samen met de
wijkvereniging, de brandweer, de wijkagent,
Lefier als verhuurder, de gebiedsopzichter
van de gemeente, enkele bewoners en de

Tenslotte
Dit was zo even een greep uit de activiteiten van het wijkteam. Ook in 2016 horen
wij graag wat u als inwoner van de wijk belangrijk vindt en heten we u van harte welkom om mee te praten en mee te denken.
Rest ons u een hele fijne kerst toe te wensen en een inspirerend en gelukkig 2016!
Namens het wijkteam
Lia Wilpshaar, l.wilpshaar@emmen.nl
gebiedscoördinator Emmen-Zuid.

Bargeres Najaarsschool 3

over communicatie
Afgelopen 9 december vond de derde en voor dit jaar laatste Bargeres
najaarsschool plaats in het Brinkenhoes.

In Bargeres Najaarsschool krijgen bewoners een podium om hun talenten te delen
met de wijk. Dit om van elkaar te leren
en elkaar te inspireren, maar ook om leuke
contacten op te doen.

maal komt kijken bij ‘communicatie’. Als je
denkt dat dit alleen maar gaat over het gebruik van woorden, dan zit je er ver naast!
Het was gezellig, leerzaam en leuk om ook
samen af en toe iets te onderzoeken.

De derde avond - onder de noemer “Ik
zie, ik zie wat jij niet hoort!” - werd verzorgd door Martin Heerspink en Joyce
Seijbel van Samen-Binden en Marion Velema van de Kinderstem. Samen lieten ze
in een prachtig samenspel zien wat er alle-

Mocht er in het nieuwe jaar weer een
mogelijheid zijn om bij één van hun workshops aanwezig te zijn, pak dan die kans en
laat het niet voorbij gaan. Het zal je niet
spijten!
Lia Wilpshaar
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Een impressie is te zien op YouTube-kanaal
Bargeres Bericht. Zoek op Najaarsschool
Bargeres #3

Afscheid

meester Thijs
Een bevlogen onderwijzer gaat met
pensioen.

Meester Thijs (Post) van CBS Palet heeft
na veertig dienstjaren het basisonderwijs
vaarwel gezegd. Ruim 35 jaar heeft hij op
enthousiaste wijze zijn leerlingen begeleid,
boeiend verteld en voorgelezen in hetzelfde schoolgebouw; eerst op de Constantijnschool en na de fusie op CBS Het Palet.
Ook heeft hij vaak de hoofdrol vertolkt in
de vele toneelstukken die er in de loop der
jaren zijn opgevoerd bij de talrijke feesten.
Meester Thijs werd ’s morgens door de
leerlingen van groep 6 met de paardentram van huis gehaald en naar school gebracht. Bij aankomst zongen de kinderen
een welkomstlied, waarna meester onder

Huiskamer Bargeres

prachtig versierde bogen de school binnen
mocht gaan.
Bij binnenkomst overhandigden alle kinderen meester - een echte fan van een goed
kop koffie - vervolgens een cadeau dat met
het drinken van koffie te maken had. Meester werd in ruime mate voorzien en kan de
komende tijd zeker driemaal daags gezellig
gaan koffiedrinken met zijn vrouw.
In de grote zaal werd meester vervolgens
door de kinderen en leerkrachten een
non-stop toneel-dans-zangshow aangeboden, waarvan hij volop heeft genoten. Veel
liedjes en toneelstukjes gaven een inkijkje in de vele jaren die meester voor de
klas heeft gestaan. Zo kwamen o.a. Joris,
de loftrompet en natuurlijk de luchtgitaar
voorbij.
Na een stevige luchtgitaar-battle werd
meester uitgeroepen tot beste luchtgitaargitarist van CBS Het Palet en werd
hem de bijbehorende medaille
met de tekst “Simply the best air
guitar” omgehangen.
De naam van meester Thijs blijft
voor altijd aan de school verbonden; het podium waar hij menig
decor voor een musical heeft geschilderd, draagt namelijk voortaan de naam van Meester Thijs
Podium.
Wat is Huiskamer Bargeres ook alweer?
Het is een bewonersinitiatief van een
groep vrijwilligers, die een ontmoetingsplek in de wijk heeft gecreëerd. Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 13.30 uur is de
Huiskamer open in de soos in ‘t Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140. Er komt
een gemeleerd gezelschap van dames, heren, jong en oud.

Op 5 januari 2016 zijn we weer open en
hopen dat u langs komt voor een praatje
en of om bijvoorbeeld de krant te lezen.

diverse kerstspullen gekocht.
Na enige uren aldaar hebben rondgesnuffeld hebben we gezellig en lekker gegeten
in het pannenkoekenrestaurant Bolle Jan.
Al met al een erg drukke maar geslaagde
dag en voor herhaling vatbaar.
Indien er personen zich willen opgeven voor de één op één vakantie,
t.w. van 12 t/m 17 juni 2016, dan kan dit
bij Coba Horstman, tel: 851719. De kosten
zijn voor die week € 495,-.
Heeft u interesse in het werk van de

Zonnebloem ?
U bent van harte welkom bij de afdeling
Bargeres-Noordbarge, want vrijwilligers
zijn altijd nodig en u wordt met open armen ontvangen.
Voor info zie eerdergenoemd tel.nummer.

De vrijwilligers van Huiskamer Bargeres
kijken terug op een goed jaar met vooral hoogtepunten. In november hebben we
het jubileum gevierd van ons 1-jarig bestaan, met muziek en een lunch-buffet.
Inmiddels hebben we via het fonds Gezond In De Stad van gemeente Emmen een
subsie-bedrag ontvangen, zodat we zeker
weten dat we ook in 2016 onverminderd
door kunnen gaan met de Huiskamer!

Nieuws van
de Zonnebloem
25 november j.l. zijn we met 24
gasten naar de -volgens mij- grootste
overdekte Kerstmarkt, n.l. naar Oosterik in
Denekamp geweest.Wat een inmens grote
hal met ontzettend veel attributen kerstversiering! Dat hebben de Wijzen uit het
Oosten toentertijd nooit kunnen bevroeden, dat dit heden ten dage zo’n intense
omvang zou gaan nemen, onvoorstelbaar !
Velen van onze groep hebben genoten en
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Foto’s midden- en rechtsonder:
Huiskamer-bezoeker Cor heeft een klein deel
van zijn collectie kristallen meegenomen om
te laten zien en over te vertellen aan de andere bezoekers. Zo gaat dat gewoon bij Huiskamer Bargeres!

HET BESTUUR WENST U EEN
VOORSPOEDIG EN VOORAL ‘N
GEZOND 2016.

Activiteiten Holtingerhof

januari 2016
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!

Voor onderstaande activiteiten geldt: opgeven en betalen bij de receptie van de
Holtingerhof.
Dinsdag 5 januari
Nieuwjaarsreceptie
Aanvang:10:00 uur in de Brink
Kosten: geen
Boodschappen doen
Aanvang: 13:30 uur in de hal
Vervoer: Regiotaxi
Kosten: Taxikosten en de koffie/thee.
Kledingverkoop van Modehuis Kort
Tijd: 14:00 - 16:00 uur in de Hal
Donderdag 7 januari
Zangmiddag
Met muzikale ondersteuning van dhr.
Warntjes op accordeon
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: €1,50
Woensdag 13 januari
Optreden van het koor Almarach
Aanvang:19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Donderdag 14 januari
Bingo
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten : €5,00

Einde Cursus Zelf Helpen

Dinsdag 19 januari
Broodmaaltijd
Aanvang:
17:00 uur in de
Brink
Kosten: €5,00
Donderdag 21 januari
Voordrachten poëzie albums
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: €1,50
Maandag 25 januari
Bingo
Aanvang:19:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00
Donderdag 28 januari
Optreden koor ‘Zingen zonder zorgen’
Aanvang:14:30 uur in de Brink
Kosten: €5,00

REPAIR CAFÉ: Weggooien? Mooi niet!
Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur.
U kunt hier terecht voor
de reparatie van uw defecte
apparaten, bijvoorbeeld een
defecte stofzuiger, snoerbreuken etc.
Kosten:Vrijwillige bijdrage.
Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop tweede hands artikelen. Iedere eerste dinsdag van de maand.
van 13.00 tot 16.00 uur .
Voor vragen kunt u terecht bij Geeske
Olijve of Erika Maatje, tel. 228436.

Namens medewerkers en vrijwilligers van
Woonwijkcentrum Holtingerhof

Homeopathie

In september 2015 is in het Brinkenhoes
de tien wekelijkse cursus Zelf Helpen met
Homeopathie van start gegaan.
De laatste cursusavond 25 november jl.
stond in het teken van het examen van
de deelnemers en zij zijn allen geslaagd en
hebben hiervoor een mooi certificaat ontvangen.
Aan het eind van de avond hebben wij nog

gezellig met een hapje en drankje
nagepraat waarna een ieder tevreden huiswaarts keerde.
Met dank aan het team van het
Brinkenhoes.

Praktijk

Bargeres ‘back

De afgelopen maanden was ‘de’ fysiotherapeut van Bargeres tijdelijk gehuisvest aan
de Mantingerbrink 205 en is de praktiijk
aan de Balingerbrink stevig onder handen
genomen. De ruimte is uitgebreid en heeft
een grote facelift ondergaan.
Op oudjaarsdag verhuist de fysiotherapie
praktijk weer naar het oorspronkelijke gebouw terug aan de Balingerbrink 264.

Eetkamer Bargeres
U bent elke woensdag
welkom vanaf 17.00 uur.
We gaan gezamenlijk eten
om ca. 17.30 uur.
Kosten slechts € 3,50 p.p.
(Hoofdgerecht, dessert en een kop koffie/
thee)
Reserveren kan tot 13.00 uur bij de receptie of bel 228436.
holtingerhof.receptie@treant.nl

Cateringservice
Bent u op zoek naar een cateringservice?
Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van de Holtingerhof.
Proost op een gezond en zorgeloos nieuw jaar
vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap voor elkaar!

met
Statiegeldflessen brengen mooi bedrag op.

voor fysiotherapie

Ook in Holtingerhof:

Henk van Zwol
Cursusleider

De vier cursisten en hun cursusleider

Foto’s Roelof van Nuil
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Activiteitencommissie Brinkenhoes

Allereerst iedereen de beste wensen in 2016. Wij hebben weer ons best gedaan voor u om wat nieuwe activiteiten op het programma te zetten en naast
onze lopende activiteiten.
Voor onderstaande activiteiten geldt:
opgave en info bij Activiteitencommissie
Brinkenhoes. Tel: 855280 of 610201.
ac@brinkenhoes.nl of
info@brinkenhoes.nl
Facebook: Activiteitencommissie Brinkenhoes.
Dart voor volwassenen
Op maandagavond vanaf 4 januari om
19.30 is er weer recreatief darten. Wil je
ontspannen een pijltje gooien? De inleg is
€1,50. Kom gerust langs.
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.
Wat de pot schaft
Op woensdag 6 januari is er weer als vanouds ‘Wat de pot schaft’ vanaf 12.00 uur
tot 13.00 uur genieten van een warme
maaltijd voor €4,-. Opgave is gewenst.
Naailes
Op maandag 11 januari van 9.30 -11.45 uur
kunt u leren kleding maken of verstellen.

Welkom in
Bargeres

de kerken in

Holtingerhof Kapel, Holtingerbrink 62
Vrijdagavond 19.00 uur
Actuele info: www.rkemmen-erica.nl

Er is iemand aanwezig die u daarbij kan
begeleiden en naaimachine´s zijn aanwezig.
De kosten zijn €2,0 per keer incl. een kopje koffie of thee. Opgave is gewenst.
Gezocht: schilderdocent en schildercursisten
Wie wil en kan zijn /haar kunde wat betreft
schilderen overbrengen op 55+cursisten
op vrijdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur?
En wie wil in het nieuwe jaar deelnemen
aan deze schilderclub? Kosten deelname
in overleg met de docent. Kosten koffie
€1,10.
Neem contact op met Hillie Garst,
tel. 619044, mail hh.garst@ziggo.nl of
met Geert Rabbers, tel.611255, mail
geert.rabbers@gmail.com
Nieuwjaarsreceptie Brinkenhoes
Donderdag 7 januari
organiseert de Activiteitencommissie in samenwerking met Sedna,
het Infopunt en Emmen
Revisited een nieuwjaarsreceptie. Van harte
uitgenodigd om elkaar het beste te wensen
met koffie/thee en een kniepertje en een
glaasje met iets lekkers.
De receptie is van 14.00 - 17.00 uur.
De Bron, Hesselterbrink 2
Zondag 9.30 uur
Actuele info: www.debronemmen.nl
De Opgang, Mantingerbrink 199
Zondag 10.00 uur

‘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

Meiden-

en Vrouwenvoetbal zoekt nieuwe speelsters
Het vrouwen team van svo BDE locatie VV Bargeres is dringend op zoek naar
nieuwe speelsters.

Dit enthousiaste team in de leeftijd van 20
t/m 25 jaar is een team dat sportief bezig
wil zijn en voor de lol samen willen voetballen. Ze trainen op de vrijdagavond van
18.15 tot 19.30 uur en ook worden de
wedstrijden (7x7 ) op de vrijdagavond ge-

speeld dat in maart 2016 weer van start zal
gaan. Bij belangstelling of meer informatie
kan er contact worden opgenomen met
Miranda Chakheb tel: 06-20130902.
Meer informatie is te vinden op www.
svobde.nl
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Activiteitenagenda

Mail uw activiteiten door naar:
redactie@bargeres.com.
Workshops NatuurlijkBewust
Informatie-uitwisseling en d.m.v. (klank)
meditatie je verbinden met de wijsheid
en de boodschap van je lichaam. In kleine
groepen van max. 6 personen. Meld je nu
alvast aan:
Versterk je Zelfgenezend Vermogen
Andere benadering van ziekte en onbalans
(1), energetische betekenis van organen
(2), gezonde en ziekmakende voeding (3),
herinneringstrillingen en genezende hartsenergie (4)
Vier middagen (14:00-16:00): 19 jan (1) –
23 febr (2) –22 mrt (3) – 19 apr (4)
Elk deel is afzonderlijk te volgen. Bij voldoende belangstelling ook op een vrijdagavond
Versterk je Lichtkracht
Het aarden van andere bewustzijnsvelden
in jezelf, diepere verbinding met ‘Ik Ben’, jezelf als deel van een eenheid in liefde.
Maandagavond (19:30 – 21:30) 15 febr
(deel 1) en 14 mrt (deel 2)
Vrijdagavond (19:30-22:00) 1 april (deel 3)
– 29 april (deel 4)
Kosten: €11,- per deel
Voor uitgebreidere informatie zie de
workshopfolder (Brinkenhoes of praktijkadres Borgerbrink 100) of de agenda op
www.praktijknatuurlijkbewust.nl of telefonisch: 06-20852259
Actuele info: www.emmen-zuid.nl
Levend Evangeliegemeente De Oase
Mantingerbrink 140
Zondag 10.00 uur
Actuele info: Facebook/Oase-Emmen
nieuwe bestuursleden ter versterking van
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.

Herhaalde

oproep!

Alleen nog
zelf tanken!

Gezondheidscentrum
“de Oranjerie”
Mantingerbrink 146e
7812 MH Emmen

Toyota Aygo
X-Play
5 drs.

Private Toyota
Lease

06-52391068

ALL-IN!
Vast
maandbedrag

249,-

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

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

website + hosting
=
MansMedia.nl

Infopunt Bargeres

Allereerst een heel gelukkig 2016 toegewenst door het team van het Infopunt Bargeres. Wij hopen dat u fijne feestdagen heeft gehad.
Vanaf nu is het Infopunt op werkdagen ook weer dagelijks voor u geopend en staat er
een nieuw Infopunt-team voor u klaar:
Danitsja Slomp
Elza Omvlee
Coby Broersen
Nicole Hendriks
Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Medewerker Infopunt Coördinator Infopunt

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.

Nu bij Clara Rosá Beauty Studio:
Body Sugaring, een succesvolle
manier van ontharen!
Clara Rosá Beauty Studio is een schoonheidsstudio die is gevestigd aan de Druwerbrink 394.
In november heeft Clara Rosá de behandelmethode Body Sugaring geïntroduceerd
voor het verwijderen van ongewenste
haren d.m.v. suikerpasta. Body Sugaring
of suiker ontharen is een ontharingsmethode die al eeuwen oud is en vanuit
de Arabische wereld is overgewaaid naar
de westerse landen. De methode is in een
modern jasje gegoten en biedt uitstekende
resultaten.
In veel harsen zitten chemische toevoegingen en het komt steeds meer voor dat
daar allergische reacties door ontstaan.
Hars kan ook te warm worden aangebracht waardoor de huid verbrand en er
blijvende beschadigingen kunnen ontstaan.
Body Sugaring echter is een 100% natuur-

lijk product, in water oplosbaar en milieuvriendelijk. Andere voordelen: minder pijnlijk dan harsen, donkere haren worden
lichter van kleur en dunner van structuur,
zéér korte haartjes kunnen al worden verwijderd en haren blijven langer weg dan bij
harsen. Verder leidt het tot sterk verminderde haargroei op den duur. Tevens kunnen alle delen van het lichaam behandeld
(gesugared) worden.
Neemt u gerust vrijblijvend contact op als
u vragen heeft over deze methode of maak
een afspraak om deze vorm van ontharen
zelf te ervaren! Bel 06-83176412 of mail
anaclarazwart@gmail.com
Binnenkort kunt u ook in de studio terecht
voor nagel- en handverzorging!
Kijk ook eens op de facebookpagina van
Clara Rosá Beauty Studio.
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Infopunt
Bargeres
Onze nieuwe openingstijden:
Maandag
9:00 12:00
Dinsdag		
13:00 16:00
Woensdag
9:00 12:00
Donderdag
9:00 12:00
Vrijdag		
13:00 16:00
Uiteraard blijven wij ook telefonisch en
per email bereikbaar: 06 – 34496708
infopunt@bargeres.com
Aanbieding voor
wijkbewoners:
Voor de eerste behandeling
krijgt u 25% korting.
Brengt u zelf
nieuwe klanten aan,
dan ontvangt u per klant
een waardecheque
van €10,00
op een behandeling
naar keuze bij
Clara Rosá Beauty Studio!

