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Projectleider van gemeente Emmen, Nanno
Lambooij meldt: “De aanbesteding van de
herontwikkeling van het openbare gebied
van het winkelcentrum aan de Balingerbrinkkant heeft inmiddels plaatsgevonden.
De opdracht is naar aannemersbedrijf
Schagen gegaan, die zowel bestrating als

de brug gaat doen. Na de bouwvak wordt
begonnen. De winkeliers en omwonenden
ontvangen een brief van de gemeente over
de werkzaamheden.
M.b.t. de Lidl is er de enige mededeling dat
de gemeente weer in gesprek is.”

B

Bijpraten Winkelcentrum
Bargeres

B

Wijk bereik(en)
Deze maand staat Wijknieuws bol van ingezonden berichten. Geweldig dat Wijknieuws zo goed benut wordt als middel
om alle bewoners te bereiken! In augustus
is er geen uitgave. Er komt nog wel een
speciale Bargeres doet!-bewaarkrant uit.

Bargeres doet!
We zien erg uit naar de Bargeres doet! op
30 augustus. We hopen er echt een feestje
voor de hele wijk van te maken.We hebben
echter nog wel wat extra handen nodig om
deze dag te doen slagen. Lees de vacatures
op pag. 2 en geef u op!
Graag tot ziens op 30 augustus!
Marlies Zeeman

Er is een nieuwe tekening gemaakt (zie
rechts). Deze is te downloaden via www.
bargeres.com

Het ‘van

der Tuintje’
Er was nog niet zo lang geleden een hele lieve juf. Juf Tineke van der Tuin
stond voor de klas op o.b.s. De Barg.

Dit deed juf Tineke al 40 jaar met ontzettend veel energie en plezier, tot de dag dat
ze kreeg te horen ongeneeslijk ziek te zijn.
Vanaf die dag was voor de klas staan ook
niet meer mogelijk en nog geen vijf maand
later was ze overleden.
Er kwamen direct twee kinderen van haar
klas met het idee om een wens in te sturen
naar de BZT- show voor het realiseren van
een herinneringstuintje voor deze geweldige
juf. Dit tuintje moest dan komen voor haar

‘eigen’ lokaal. De wens was zo bijzonder
dat het team van de BZT-show alles in
werk heeft gesteld om dit mogelijk te maken. Met de belangeloze inzet van Buurtsupport en andere bedrijven - voor het
leveren van de planten, de hinkeltegels, een
bankje en een echt straatnaambord - is er
door een tweetal leerlingen van het Terra
College voor gezorgd dat dit herinneringstuintje er daadwerkelijk is gekomen.
Nu kunnen kinderen en
collega’s nog heel lang
op een vrolijke manier
aan juf Tineke terugdenken!
Het tuintje is samen
met alle kinderen op
gepaste wijze geopend
en we hopen dat het
met veel respect gebruikt wordt.

Namens het team van o.b.s. De Barg,
D. Smidt
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 8/2015
verschijnt rond 1 september.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 18 augustus bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Sportpark Easy Fit VV Bargeres - Brinkenhalte 10
13.00 - 17.00 uur
Wat
è Laten zien wat je kunt/doet
è Wijktalent ontdekken!
è Door en voor wijkbewoners,
verenigingen en ondernemers

Wat
1. Ouder-en-kind sport/spelactiviteiten
2. Kinderprogramma
Pubquiz voor de ouders
3. Afsluiting
è presentatie door de kids
è prijsuitreikingen

					

Meedoen?
Wil je meedoen aan de presentatiemarkt, dan geldt voor
					
jou de volgende info:
Heb je een bedrijfje, een bijzondere hobby, een leuk initiatief of iets anders waar je de bewoners van Bargeres op
attent wilt maken? Neem contact op met het Infopunt
Bargeres via infopunt@bargeres.com, 06-34496708 of
kom langs in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 voor
meer informatie of aanmelding.
De deelname voor wijkinitiatieven is gratis.

Meedoen?

Wil je meedoen
aan het voelen,
activiteitenprogramma,
dan
Proeven,
horen,
zien,
geldt voor jou de volgende info:
						
hoe Bargeres
verrast!
Het activiteitenprogramma
is speciaal
voor gezinnen

			è
			è
			è
			è

met kinderen in de basisschoolleeftijd. Opgave geldt
voor het hele programma en is verplicht, deelname gratis. Een gezin kan uit 1 of 2 ouders/verzorgers en kinderen bestaan, of uit 1 of 2 opa’s en oma’s en kleinkinderen.
Opgeven kan tot en met 21 augustus. Mail voor meer
info en aanmelding naar bargeresdoet@bargeres.com
Geef door: familienaam, aantal volwassenen, aantal kinderen, mailadres, mobiele nr. en of je wel/niet gebruik
wilt maken van oppas voor 0-4 jarigen.

Vrijwilligers gezocht!
We hebben vacatures voor de volgende taken:
Opbouwen
è Fruithapjes maken
Taxichauffeurs
è Helpen in de catering
Stewards
è Helpen bij het kinderprogramma
Gastheren- en dames
è Afbreken

Meer info en opgave bij het Infopunt, infopunt@bargeres.com of 06-34496708, of bezoek ‘t Brinkenhoes.
Kijk voor de bereikbaarheid van het Infopunt in de vakantie op pag. 6 van dit Wijknieuws.
Aanvullend:
De medewerkers van Kinderopvang Mengelmoes zijn
aanwezig om op uw baby en peuter te passen.
Voor wie niet kan komen i.v.m. vervoer, bestaat er de
mogelijkheid van brengen en halen. Neem hiervoor
contact op met het Infopunt, infopunt@bargeres.com of
06-34496708.
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VVN

actief in Bargeres
De vrijwilligers van Veilig Verkeer
Nederland zetten zich graag in voor
de leerlingen van de scholen in Bargeres.

VVN op de Trianthaschool
In de onlangs gehouden verkeersweek op
de Trianthaschool heeft afd. Emmen van
VVN diverse praktische verkeersaktiviteiten georganiseerd, zoals:
- het dode hoek probleem bij vrachtauto’s. Alle leerlingen mochten in een grote
vrachtauto plaatsnemen om zo te zien
hoe moeilijk het is om fietsers en of
voetgangers op te merken die naast of
achter de vrachtauto’s fietsen/lopen;
- fietskeuring;
- fietsen op een speciaal aangelegd parcours met slalom, tussen pionnen rijden,
plotseling remmen, hetzij met gewone

Even voorstellen:
Lia Wilpshaar
Mijn naam is Lia Wilpshaar. Ik
ben geboren en getogen in
Erica en sinds januari dit jaar
werkzaam als gebiedscoördinator Emmen-Zuid waaronder
ook Bargeres valt.
Als gebiedscoördinator probeer ik bewoners, organisaties
en de gemeente met elkaar
te verbinden. Daar waar processen stagneren, zet ik me in
om de beweging terug te krijgen, want waar beweging is, is
vooruitgang. Daar word ik blij
van! Mijn grote netwerk in en
buiten de gemeentelijke organisatie werkt hierbij in mijn
voordeel.

fiets of driewielers;
- zebrapad gebruiken: naast de school is
op de Brinkenweg een zebrapad waar
de leerlingen gingen oversteken. Hierbij
bleek dat ook al heb je voorrang, je krijgt
dit niet altijd! Dus altijd goed uitkijken!!
Nadat alle onderdelen door de enthousiaste deelnemers waren gedaan, werd er nog
een gezamenlijk spel “ren je rot” gespeeld.
Alle vragen hadden betrekking op het geleerde van deze dag. Alle deelnemers kregen een verkeersdiploma, fantastisch!
Het was een zeer geslaagde dag, leerzaam
en gezellig en voor herhaling vatbaar.
Praktisch verkeersexamen scholen
Bargeres
Op 19 mei en 4 juni j.l. hebben alle leerlingen van de groepen 7 van onze vier basisscholen deelgenomen aan het praktische
verkeerexamen in Emmen. In totaal deden

Fietskeuring op CBS Het Palet
Op 27 mei heeft het VVN-fietskeuringsteam, 64 fietsen van de groepen 6, 7 en 8
van Het Palet aan een keuring onderworpen. Hierbij bleek dat 16 fietsen niet aan
de wettelijke eisen voldeden en dat er 13
fietsen niet voorzien waren van een goede verlichting. Nadat de kinderen en hun
ouders de tijd kregen om de gebreken te
herstellen, werden de afgekeurde en onverlichte fietsen alsnog goedgekeurd.

Daar waar mensen samenwerken, kunnen mooie dingen
tot stand komen. Kijk alleen
maar naar de activiteiten die
‘Bargeres doet!’ als kindje van
het Wijkteam de laatste jaren
heeft ontwikkeld!
Als gebiedscoördinator ben
ik in Bargeres voorzitter van
het Wijkteam. Het Wijkteam
bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van de Wijkvereniging, Sedna, Domesta,
Lefier en ‘t Brinkenhoes. Op
basis van de grondwaarden respect en gelijkwaardigheid van
de methode Emmen Revisited
zijn zij de samenwerking met
elkaar aangegaan. Afhankelijk
van de onderwerpen kunnen ook andere organisaties

aansluiten. Dit om elkaar te versterken
door een gezamenlijke focus te hebben op
ontwikkelingen die de wijk aangaan. Ook
lokale initiatieven om de leefbaarheid te
vergroten komen hier samen. Daar waar
wenselijk en mogelijk kan het Wijkteam
uw bewonersinitiatief faciliteren en/of
ondersteunen.
Als mens ben ik altijd benieuwd naar wat
mensen beweegt. Want wat mensen beweegt, beweegt organisaties: waarom
doen we zoals we doen? En wat is er voor
nodig om elkaar te vinden in plaats van elkaar buiten te sluiten?
Als u meer wilt weten of even van gedachten wilt wisselen over wat er leeft in
de wijk, kom dan gerust langs in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140. De koffie staat
klaar!
Lia Wilpshaar, l. wilpshaar@emmen.nl
Tel: 06-52490408

Stichting Knip

in Huiskamer Bargeres
Op dinsdag 16 juni 2015 was stichting Knip in Huiskamer
Bargeres om voorlichting te geven over budgettraining en
een gezond uitgavenpatroon.

Wat is het?
Renate en Marga waren de dames die de
bezoekers vertelden hoe dat werkt.
De training is voor iedereen die beter inzicht in zijn/haar financiën wil krijgen. Het
gaat er niet om of je wel of geen schulden
hebt. Je leert tijdens 7 bijeenkomsten een
financieel overzicht maken en hoe je kunt
werken met een huishoudboekje.
Tijdens de trainingsbijeenkomsten worden
vaak veel tips uitgewisseld door de cursisten. Zoals:
- 1x p. week pinnen en het daarmee doen.
- een reserverekening openen voor pinbetalingen;
- kijken wat je echt nodig hebt, bijvoorbeeld alle verzekeringen die je hebt.

94 leerlingen mee waarvan er helaas toch
nog 14 zijn gezakt. In de praktijk blijkt dat
veel kinderen problemen hebben met het
voorrang verlenen c.q. hebben. Dus: blijf
oefenen!

Huiskamer Bargeres gaat 6 weken op slot
vanwege de zomervakantie. Dinsdag 18
augustus hebben we de koffie en thee
vanaf 10.00 uur weer vers op tafel staan!

Zo zijn er nog veel
meer handige tips
om een goede balans tussen inkomsten en uitgaven te houden of te krijgen en eventueel weer te kunnen sparen.
Deze dinsdagochtend was zeer leerzaam.
Je bent nooit te oud om iets bij te leren!
Training in Bargeres?
Stichting Knip wil bij voldoende aanmelding in het najaar starten met een training
in Bargeres. Hiervoor zijn 8-10 cursisten
nodig. Neem voor meer informatie contact
op met stichting Knip:
info@stichtingknip.nl, 06-23939681
www.stichtingknip.nl
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Veilig

op vakantie!
Het is weer vakantietijd.Tijd om er even tussenuit te gaan. Maar let op, want
inbrekers hebben geen vakantie. Zorg dus dat u uw woning veilig achterlaat.

De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen
er uit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen, gesloten gordijnen, geen licht aan. Het
huis een bewoonde indruk geven is dus het
advies!
Inbrekers zien niet alleen aan uw woning of
u thuis bent, ze zijn ook te vinden op het
internet. Maak dus geen melding op Twitter,
Facebook of op uw weblog, waarin staat
dat u op vakantie gaat en hoelang u wegblijft. U maakt het inbrekers dan wel heel
gemakkelijk om toe te slaan.
Tips
Volg onderstaande tips op, zodat u goed
voorbereid op vakantie gaat!
- Sluit ramen en deuren goed af. Denk
hierbij ook aan WC en kelder, schuur en
balkon.

- Controleer het hang- en sluitwerk op
gebreken. Laat geen sleutel aan de binnenkant van een slot zitten.
- Laat geen geld, waardepapieren en
sieraden thuis. Neem ze niet mee, maar
vraag uw bank om een kluis. Haal kostbaarheden uit het zicht.
- Laat niet duidelijk zien dat u op vakantie
bent. Zorg voor een bewoonde indruk.
- Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden.
- Heeft u planten in de vensterbank staan,
haal deze tijdens de vakantie niet weg en
vraag of iemand ze water geeft.
- Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
- Laat uw post uit de brievenbus halen en
uit het zicht leggen.
- Doe de gordijnen niet dicht.
- Laat geen volle afvalcontainers bij uw
huis achter.
- Zet ladders, vuilcontainers en andere

-

dingen waarop geklommen kan worden
indien mogelijk weg.
Zet uw fiets/bromfiets/scooter altijd op
slot, ook als deze binnen staat.
Wees voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma.
Maak uw goederen uniek en voorzie ze
van een merkteken.
Maak eventueel een foto van uw dure
goederen.

Fijne vakantie,
A.IJzerman, wijkagent
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vrijwillgerswerkplekken gezocht in Emmen-zuid
In het kader van de ‘Tegenprestatie’ worden overal in Emmen vrijwilligerklussen geworven.

Zes inwoners van gemeente Emmen met
een werkervaringsbaan bij Sedna en drie
vrijwilligers gaan in de hele gemeente op
zoek naar ‘Vrijwilligerswerkplekken’.
Bargeres valt onder het gebied Emmenzuid en inmiddels zijn hier twee dames
aan de slag met deze klus. Zij leggen hiervoor contacten met allerlei organisaties in de wijken en dorpen. Verenigingen,
scholen,
buurten dorpshuizen,
sportclubs,verzorgingshuizen enz.
Zij kunnen dus
ook ú benaderen,
als u bestuurder
bent van een vereniging of instelling met de vraag
of er in uw vereniging of instel-

Nieuws van
de Zonnebloem
Zaterdag 6 juni jl. stonden vrijwilligers van onze afdeling met een
kraam op de Stoetbakkendag in Noordbarge. Gelukkig bleef het de gehele dag
droog en de zon scheen zo nu en dan ook.
Onze vrijwilligers hebben het ‘goed’ naar
hun zin gehad want ze hadden het de hele
dag lekker ‘druk’ en waren om half drie ge-

ling plaats is voor een vrijwilliger.
Alle verzamelde vrijwilligerswerkplekken
komen te staan op de website van
www.vrijwilligerswerkemmen.nl
De individuele werkplekken die in het
kader van bijv. sociaal contact gevonden
worden, komen bij het Infopunt terecht.
Het Infopunt zorgt voor een intakegesprek
met de vrijwilliger zodat een goede koppeling gemaakt kan worden.
Alle vrijwilligerswerkplekken worden gebundeld in een map, die in de gebiedskantoren van Sedna komt te liggen, voor ieder
van de 6 werkgebieden een eigen map.
Bewoners met een bijstandsuitkering, die
binnenkort in het kader van de Participatiewet iets terug gaan doen voor hun
uitkering, kunnen gebruik maken van deze
map en van de website. De informatie is

heel uitverkocht. Een fijne gezellige markt!
Blijft u uw zonnebloemen in uw tuin
goed verwennen? Als ze volgroeit
zijn, dat duurt nog wel enige weken, kunt
u gaan meten en als u denkt dat uw gekweekte zonnebloem hoog genoeg is, kunt
u dit doorgeven aan één van de bestuursleden of vrijwilligers. Ook kunt u bellen met
Fokke Sanders, tel: 615769. De wisselbeker
wacht !
Het Jeu de Boulen ligt nu tot half
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echter ook toegankelijk voor iedere inwoner van gemeente Emmen, die op
zoek is naar vrijwilligerswerk. Wilt u als
Bargeresser aan de slag in uw eigen omgeving, kom dan naar voor meer informatie
naarhet Infopunt Bargeres, 06-34496708
infopunt@bargeres.com
Organisaties of verenigingen die meer contact wensen, kunnen mailen naar:
Lenny Jansen van Sedna,
l.jansen@welzijngroepsedna.nl

augustus stil. Als u toch graag wilt spelen, is
dit altijd mogelijk, speelballen liggen bij de
receptie van de Holtingerhof. Er zijn geen
kosten aan verbonden, dus laat u dit niet
tegenhouden!
In het volgende Wijknieuws weer
meer nieuws over de activiteiten in
het najaar.
De vrijwilligers en bestuur wenst u een fijne zomer toe!

Wat de pot schaft wat elke week weer erg gezellig is. Wij zijn zeer tevreden met de geweldige
opkomst elke week. Vanzelf sprekend gaan we hier op 19 augustus weer mee beginnen.
De vele workshops zullen ook na de zomervakantie weer verder gaan zoals: bling bling, kinderkoken,
breien en haken en diverse andere activiteiten.
U kunt ons ook in de vakantie volgen via:
Website:
www.brinkenhoes.nl
Facebook:
activiteiten commissie brinkenhoes

Activiteitencommissie Brinkenhoes
Geen activiteiten: zomervakantie!

Alle medewerkers wensen u een fijne zomervakantie en graag tot volgend seizoen.
’t Brinkenhoes

De zomervakantie komt eraan en we
hopen van het mooie weer te gaan genieten. We kijken terug op een geslaagd
seizoen met vele hoogtepunten zoals: de
seizoenenbingo en kinderbingo. Maar ook
‘Wat de pot schaft’, wat elke week weer
erg gezellig is. Wij zijn zeer tevreden met
de geweldige opkomst elke week. Vanzelf
sprekend gaan we hier op 19 augustus
weer mee beginnen!

Wij wensen u een fijne zomervakantie en
graag tot volgend seizoen.
Medewerkers ’t Brinkenhoes

Sponsorloop Thriantaschool

Dinsdag 19 mei heeft de jaarlijkse sportdag voor de leerlingen van de SOafdeling van de Thriantaschool plaatsgevonden.
Naast verschillende sportactiviteiten zoals
een verkleedrace, zumba-les en een hindernisbaan, was er een sponsorloop. Deze
stond in het teken van het doel ‘de CliniClowns’.
Gewoon kind zijn! Dat is wat de Thriantaschool ook wil als het om kinderen gaat
die (tijdelijk) ziek zijn en daardoor niet
naar school kunnen. Want kinderen moeten optimaal zichzelf kunnen zijn. In vertrouwen en veiligheid opgroeien. Maar als
je (ernstig) ziek bent of moet leven met
een handicap, krijgt je leven vaak een andere kleur. Dan is het geweldig dat er een
organisatie is als Stichting CliniClowns die
deze kinderen momenten van afleiding en
plezier geeft.
De leerlingen hadden van tevoren de nodi-

ge sponsors benaderd, dus er werd veel van
ze verwacht. Er werden heel wat stickers
verdiend door de vele rondjes die werden
gelopen. De leerlingen hebben geweldig
hun best gedaan. De totale opbrengst van
de sponsorloop is het geweldige bedrag
van €936,61 geworden!!
Dankzij de medewerking
van de Boni Bargeres,
waar we een donatiebus mochten neerzetten
voor emballagebonnen,
zijn we uitgekomen op
een totaalbedrag van €
975,26.
Een bedrag van €500,is middels een cheque
door twee leerlingen
overhandigd aan vier

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.

Tortuga Media is begin 2014 opgericht
door Marina Kamminga. Tortuga Media
komt van ‘marina tortuga’, Spaans voor
zeeschildpadden. Door de stand van hun
ogen te veranderen kunnen tortuga’s diverse perspectieven innemen; een handige
eigenschap voor elke filmer!
De activiteiten van Tortuga Media richten zich op korte videoproducties voor
uiteenlopende doelgroepen. Van bedrijfsfilms tot promotievideo’s, alle producties

De vele workshops zullen ook na de
zomervakantie weer verder gaan zoals:
blingbling, kinderkoken, breien en haken en
diverse andere activiteiten.
U kunt ons ook in de vakantie volgen via:
www.brinkenhoes.nl
Facebook activiteitencommissie Brinkenhoes.

worden gekenmerkt door een persoonlijke touch, creativiteit en kwaliteit.
Video’s zijn niet meer uit ons dagelijks leven
weg te denken. Dagelijks worden er wereldwijd meer dan 4 miljard filmpjes op
YouTube bekeken.Video’s brengen in korte
tijd veel informatie over en zijn (vaak) leuk
om naar te kijken. Voor ieder denkbaar
doeleinde kan een passende video gemaakt
worden, helemaal afgestemd op de wensen
van de opdrachtgever.
Heeft u de remake van Brandpunt Emmen
wellicht gezien? (Youtube: Brandpunt Emmen) Tortuga Media maakte deze special
op 1 april en binnen een mum van tijd was
de video 17.000 keer bekeken! De special
kreeg vele lovende kritieken op social
media en laat de kracht van video in de
praktijk zien.
Op dit moment produceert Tortuga
Media vooral promotiefilms voor scholen

CliniClowns. Deze clowns waren op de
Thriantaschool aanwezig om de voorstelling “Er was eens…..” te spelen. Het overige bedrag komt ten goede aan de leerlingen van de SO-afdeling.
De leerlingen en het team van de Thriantaschool kunnen terugkijken op een zeer geslaagde sportieve ochtend. Dit mede dankzij de hulp van velen, waaronder een aantal
leerlingen van het Hondsrugcollege.

Actie voor wijkbewoners
Lijkt het u leuk om een video
te hebben voor uw website
of een andere toepassing?
In de maanden juli en augustus
krijgt u 15% korting op
het reguliere tarief.
Neem voor meer informatie
contact op met
Marina Kamminga via
info@tortugamedia.nl
of 06-25300062.
(Dr. Nassau College, Stenden hogeschool),
bedrijven (Emmen. Maak het Mee!,
Innofil3D) en andere instanties. In de toekomst wil Marina Kamminga haar activiteiten grotendeels op de sportsector richten.
Er zijn nauwe contacten binnen de professionele schaats- en voetbalwereld en
hopelijk kan de eerste samenwerking binnenkort aan jullie gepresenteerd worden.
Houd de website in de gaten!

www.tortugamedia.nl | je eigen, unieke professionele film is dichterbij dan je denkt!
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Standhouders

gezocht
12 september organiseert de winkeliersvereniging een BRADERIE.
Voor een leuke diversiteit aan marktkraampjes zijn wij opzoek naar ondernemers /stichtingen of bedrijven die hun producten en/of diensten willen presenteren.

Wij zoeken o.a.:
- Verzorgingsproducten / Sieraden / Byoux
- Ambachten / Hobbyproducten
- Tassen / Schoenen / Kleding
- Linnengoed
- Snoepkraam
houders
- 2e handsboeken
- Sportverenigingen GEZOCHT
- Enzovoort...
Heeft u interesse, dan kunt u zich melden
bij Petra Jongman van Bloem&zo, 642902.
De winkeliersvereniging maakt vooraf een
selectie van het aanbod, om te voorkomen
dat er te veel hetzelfde wordt aangeboden.
U kunt een marktkraam huren voor
€20,00.

STAND

IE.
s een BRADER emers
ging Bargere
ondern
eert winkelierverens zijn wij opzoek naar
eren.
2014 organis
n willen present
20 september diversiteit aan marktkraampje
en en/of dienste
Voor een leuke bedrijven die hun product
of
/stichtingen

o.a.:
Wij zoeken
ingsproducten

- Verzorg
kraam
n
- Sieraden
t handwerkspulle
- Eigen gemaak
- Tassen
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Activiteitenagenda

Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Tentoonstellingen CBK
Souza Zomert
30 jaar kunstenaarscollectief
Tot en met 30 augustus

De Activiteiten Commissie Brinkenhoes
Presenteert
Op dinsdag

22 september
De

Van A tot Zoo
Hommage aan 80 jaar Dierenparkt Emmen
Tot en met 6 september
Centrum Beeldende Kunst Emmen
De Fabriek
Ermerweg 88b
Open: woensdag t/m zondag 13.00-17.00
uur. Toegang gratis.
www.cbkemmen.nl

In het

20,00

Home & Toys,
ld, Boni, Ter Stal,
, Primera, Smulwere , Voeten in balans
Sarveron, Bloem&zo
de Boeketerie
Bakkerij van Veenen,

Astrilde, Mister

“STORMVOGELS”

“BRINKENHOES”

Hu,

Van 14:00 tot 16:00 uur

Intree € 2,-1e kop koffie +cake gratis

Gezondheidscentrum
“de Oranjerie”
Mantingerbrink 146e
7812 MH Emmen
06-52391068
Marianne Enninga
Medisch pedicure
Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

website + hosting =
MansMedia.nl

Infopunt Bargeres

in de zomervakantie

Ook gedurende de zomervakantie (van
4 juli t/m 16 augustus) kunt u voor al uw
vragen en meldingen gewoon terecht bij
het Infopunt!
Let op, we hebben dan wel aangepaste
openingstijden: elke maandag- en
woensdagmorgen is het Infopunt
geopend van 9.00 tot 13.00 uur.

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

Tevens zijn wij dagelijks telefonisch
en per mail bereikbaar. Alleen de twee
weken van 13 t/m 24 juli zijn wij helemaal
gesloten.
Indien u een vrijwilliger nodig heeft tijdens
de vakantie, zullen wij onze uiterste best
doen dit voor u te regelen, maar aangezien onze vrijwilligers ook op vakantie
gaan, zou het iets langer kunnen duren dan
u gewend bent. Wij rekenen op uw begrip.
Als medewerkers van het Infopunt wensen
wij u in ieder geval een hele prettige
zomervakantie en indien u op vakantie
gaat, een hele goede reis!
Vriendelijke groeten,
Marga Vonk
Nicole Hendriks
6

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen

Openingstijden:

Ma. en wo. : 9.00-13.00 uur
13 - 24 juli gesloten

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

