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Adverteren in Wijknieuws
Het beleid van Wijkvereniging Bargeres
t.a.v. adverteren in Wijknieuws is dat we
slechts een beperkt aantal advertenties
plaatsen, omdat het nieuws voor en door
de wijk vóór gaat. Vorige maand hadden
we een advertentie geplaatst van de woning van onlangs overleden wijkbewoner
en vrijwilliger Bertus Musters. Dit op ver-

zoek van de kinderen. We hadden er niet
bij vermeld dat dit een eenmalige actie was.
Prompt ontvingen we vervolgens een advertentieverzoek van een andere makelaar.
Dus voor alle duidelijkheid: in Wijknieuws
in principe geen advertenties van woningen.
Ondernemers gezocht
Gratis reclame voor ondernemers die
in de wijk wonen en werken is eenmalig

Bezoek

van B&W aan Wijkvereniging Bargeres
Jaarlijks brengt burgemeester Bijl samen met een wethouder een bezoek aan
alle wijkverenigingen en dorpsraden. Op 30 april was Bargeres aan de beurt.

Het bestuur van de Wijkvereniging probeert elke keer weer een leuk en informatief programma samen te stellen voor
het burgemeestersbezoek. Dit jaar kozen
we voor de setting van een wijkhuiskamer.
We hebben diverse actieve bewoners
waar we mee samenwerken, uitgenodigd om te vertellen over hun aandeel
v.w.b. de leefbaarheid van de wijk:
Jan Homan (1) is betrokken bij het be-

houd van de waterspeelplaats in de Slenerbrink. Tevens nam hij van de gelegenheid
gebruik om het woord specifiek te richten
tot burgemeester Bijl. Hij deed een beroep
op Bijl om na te denken over een zo concreet
mogelijk antwoord op de complexe problematiek die onze gemeente treft.
Nicole Hendriks (2), coördinator Infopunt, legde uit waarom ze is aangetrokken
door de Wijkvereniging en wat het doel is
van haar werkzaamheden.
Marlies Zeeman heeft burgemeester en
wethouder bijgepraat over Bargeres doet!
Lia Kaptein (3) vertelde over Huiskamer
Bargeres en hoe deze in een behoefte
voorziet.
Natasja van Dijk (4) vertelde over
haar inzet als wijkreporter van de wijk via
Bargeres Bericht en over haar initiatief om
een wijkenquête te houden om de wijk te
4.

3.

mogelijk via de
Adverteren in
rubriek ‘OnderneWijknieuws?
mers in de wijk’ .
Een advertentie
Voor de komende
kost €50,maanden kunnen (formaat visitekaartje)
we weer aanmel- Meer info: redactie@
dingen gebruiken.
bargeres.com
Mail voor de voor- of bel 06-23924960.
waarden naar:
redactie@bargeres.com
Marlies Zeeman
vragen wat er in het pand van de Lidl zou
moeten komen.
Hendrik Nevels (5), van Bakkerij van
Veenen heeft zijn zorgen geuit over het uitblijven van de aanleg van de nieuwe brug.
Ook Naomi en Safwan, twee basisschoolkids uit de wijk kregen volle aandacht. Hun verhaal op pag. 2.
1.

2.

5.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopunt@bargeres.com
Openingstijden:
Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur
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 7/2015
verschijnt rond 1 juli.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 16 juni bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Zondag 30 augustus
Bargeres doet!

Staat deze datum al in uw agenda? Een feestje voor het hele gezin, dat wordt
de derde editie van Bargeres doet!
Wat is het?
Bargeres doet! is een evenement gericht
op het positieve van onze mooie wijk en
op het verbinden van ideeën. Wat voor
talent is er in de wijk aanwezig en kunnen we die kracht ook inzetten in de
wijk? Bargeres doet! #3 geeft je als bewoner de mogelijkheid te ontdekken hoe leuk
het is om actief mee te doen in de wijk.
Programma
Alle activiteiten vinden plaats op Sportpark Easy Fit van VV Bargeres.
Start om 13.00 uur
Programma-onderdeel 1
ouder-en-kind sport/spelactiviteiten
Programma-onderdeel 2
- Kinderprogramma
- Pubkwis voor de ouders
Programma-onderdeel 3
Afsluiting met o.a. presentatie door de kids

Einde om 17.00 uur
Presentatiemarkt
De hele middag is er een markt voor en
door de wijk. Zie elders op deze pagina.
Opvang 0-4 jaar
De medewerkers van Kinderopvang
Mengelmoes zetten zich belangeloos in
voor de opvang voor de allerjongsten.
We zijn erg blij met de spontane aanmelding van Mengelmoes!
Informatiebijeenkomst 3 juni
Op dinsdag 3 juni organiseren we een informatie-avond over Bargeres doet! Iedereen die alvast bijgepraat wil worden over
dit evenement, is van harte welkom. Tijd:
19.30 uur, locatie: Brinkenhoes.
Wil je meehelpen als vrijwilliger? Kom dan
vooral ook en ontdek welke vacatures
er zijn. Opgeven kan via bargeresdoet@
bargeres.com

doet! Standhouders gevraagd!
Zoals u al hierboven hebt kunnen lezen, wordt op zondag 30 augustus de 3e
Bargeres doet! georganiseerd op het terrein van voetbalvereniging Bargeres.

En dan dit nog
Het programma is voor gezinnen: twee
generaties, met kids die naar de basisschool gaan. Voor 0-4-jarigen is er opvang.
Doe mee met je gezin en geef je op!
Mail naar bargeresdoet@bargeres.com of
geef je op bij het Infopunt.
Wijkgenoten die belangstellend zijn en
graag een kijkje komen nemen, zijn zonder
opgave van harte welkom! En verder is
de Presentatiemarkt natuurlijk ook voor
iedereen toegankelijk.
Namens het coördinatieteam,
Annemiek Bos, Lia Wilpshaar,
Marlies Zeeman

Bargeres

heden voor bewoners uit de wijk.

Om het geheel te omlijsten zoeken we
mensen uit Bargeres die hun talenten pre-

Interesse? Neem contact op met het Infopunt Bargeres via 06-34496708, Mantingerbrink 140 voor meer informatie of
aanmelding.
De deelname voor wijkinitiatieven is
gratis.

senteren door middel van een Presentatiemarkt.
Heeft u een klein bedrijfje, een bijzondere hobby, een leuk initiatief
of iets anders waar u de bewoners
van Bargeres op attent wilt maken?
Het hoeven niet alleen particulieren te zijn, ook verenigingen zijn
van harte welkom!
Naast de particuleren of andere
organisaties uit de wijk, zullen ook
professionele organisaties zich
presenteren met hun mogelijk-

Safwan

en Naomi, twee trotse Bargeres-kids!
Beide kids waren uitgeloot op hun school om met de burgemeester te
mogen praten en daar waren ze zichtbaar mee in hun nopjes!
- vervolg van pagina 1

Safwan en Naomi mochten vertellen over
hoe ze hun wijk ervaren. Safwan vertelde
dat hij Bargeres een hele mooi wijk vindt
(eigenlijk wel de mooiste van Emmen!),
dat hij er met veel plezier woont. Hij vindt
de speelvoorzieningen in zijn buurtje niet
helemaal safe en de Kuil ook niet als daar
hangjongeren zijn.
Naomi vind Bargeres ook heel mooi, maar
vindt het jammer dat er wel eens een
schommel stuk is.

Burgemeester Bijl luisterde met grote
interesse en stelde vragen aan de kinderen. Na afloop van het gesprekje bood de
burgemeester aan om een keer een bezoekje te komen brengen aan hun school
(Kardinaal Alfrink). Daartoe gaf hij zijn visitekaartje aan de juf.
Na afloop gaven Safwan en Naomi de
burgemeester een hand. Safwan bedankte
de burgemeester dat hij met hem had mogen spreken, want dat vond hij heel leuk!
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Namens Bargeres doet!,
Lia Wilpshaar,
gebiedscoördinator Emmen Revisited
Johan Ottens,
Buurtwerker Welzijnsgroep Sedna
Beide bereikbaar in het Brinkenhoes.

Buurtsportcoaches

voor Bargeres
In onze wijk was Brenda Jeurissen jarenlang de sport-combifunctionaris.
Inmiddels is deze functie omgedoopt tot buurtsportcoach.

In de gemeente Emmen is een heel team
van buurtsportcoaches werkzaam. Vanaf
schooljaar 2015-2016 zullen de buurtsportcoaches in drietallen gaan samenwerken. Angelique Bloemberg, Hugo Luikens
en Marloes Jongebloed zullen werkzaam
zijn in kwadrant 2, waarbij ze de wijken Angelslo, Bargeres, Delftlanden, Emmen-Centrum en Emmerhout bedienen. De buurtsportcoaches houden zich voornamelijk
bezig met het organiseren van onderschoolse/naschoolse sportactiviteiten. Dit
doen ze in samenwerking met sportverenigingen in het kader van de Brede School.

Verder bieden ze Groeps MRT aan en stimuleren het hebben van een gezonde en
actieve leefstijl.
Groeps MRT
De buurtsportcoaches bieden groepslessen Motorisch Remedial Teaching aan.
Het doel van deze lessen is dat kinderen
op een laagdrempelige manier samen met
andere kinderen werken aan het bewegen,
werken aan hun zelfvertrouwen en leren
samenwerken. Er wordt gewerkt in een
klein groepje. Tijdens de lessen komen verschillende sport- en spelonderdelen aan

bod. Uiteraard zijn de lessen afgestemd op
de behoefte van uw zoon/dochter. Deze
lessen vinden na schooltijd plaats. Mocht
u denken dat uw kind in aanmerking komt
voor deze lessen, neem dan contact op
met de buurtsportcoaches.
Jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan
kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die
leven in gezinnen waar niet genoeg geld
aanwezig is om zwemles te betalen of om
lid te worden van een sportvereniging.
Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds
de contributie en in bepaalde gevallen de
sportattributen. Ouders kunnen niet zelf
een aanvraag indienen bij het jeugdsportfonds, maar de buurtsportcoaches kunnen
dit wel aanvragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de buurtsportcoaches.
Wilt u meer informatie?
Voor vragen of het maken van een afspraak,
mail dan naar het gezamenlijke mailadres:
bsc2@emmen.nl of bel naar Angelique
(06-29269814), Hugo (06-29278628) of
Marloes (06-29269817).
Vlnr: Angelique Bloemberg, Marloes Jongebloed en Hugo Luikens.

4us

ontwaakt uit de winterslaap en breidt uit
Nu de zon zich vaker laat zien zijn de bewoners aan de Slenerbrink weer
samengekomen.

Op 30 april hebben de leden van 4US
besloten weer wat activiteiten te ontplooien, te beginnen op zaterdag 6 juni.
Ook is 4US inmiddels uitgebreid met 7
huisadressen. Hiermee is het werkgebied
van 4US wat logischer geworden.
De plannen lopen uiteen van het weer
schoonmaken van ‘ons stukje’ Slenerbrink,
het verder verfraaien van de bestrating
rondom de nieuwe boompjes, tot het
aanpakken van het speeltuintje en het vrij
krijgen van onze velden van uitwerpselen
van honden. Dat laatste wordt al door één
van de bewoners voortvarend ter hand
genomen in het speeltuintje, in samenspraak met de wijkagent. Maar er zijn
meer plaatsen die hiervoor in aanmerking komen. Want het onder de honden-

poep thuiskomen van de kinderen blijft de
gemoederen bezig houden. We hopen dat
hondenbezitters zich bewust zijn van wat
hun hond achterlaat.
Verdere uitbreiding van het werkgebied is
niet de ambitie van 4US. Maar wie in de
wijk Bargeres ook overweegt zo’n initiatief
te starten willen wij graag helpen met advies.
Martin Heerspink, info@samenbinden.nl
Marcel Ederveen,
m.ederveen1@kpnplanet.nl
De vorig jaar aangeplante
boompjes staan prachtig in blad!

Hondenpoep

blijft de gemoederen bezighouden
Met de regelmaat van de klok krijgt de Wijkvereniging en het Infopunt
klachten binnen over hondenpoep op speel- en grasvelden.

Overlast van hondenpoep is en blijft
ontzettend vervelend. Terwijl de oplossing
zo simpel is, want als alle hondenbezitters
zich houden aan wat normaal en fatsoenlijk gedrag is, zal er nergens meer een drol
liggen op een ongewenste plek.
Ik heb zelf geen hond, dus ik kan me niet

in de situatie van de hondenbezitter verplaatsen. Heb ik daarmee geen recht van
spreken? Zeker wel, want ik heb wel ervaring met poep aan mijn schoen! Of zullen
hondenbezitters nooit in de geurige smurrie van andermans viervoeter stappen?
De boodschap is: maak het elkaar niet
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moeilijker dan nodig is en hou deze wijk
ook op het groene tapijt schoon en netjes. Voor het (speel)plezier van de andere
wijkbewoner! Kortom: naast de halsband
hoort een schep en een zakje tot de
standaard-uitlaat-uitrusting van de hondenliefhebber. Schepjes zijn o.a. te koop bij
Home&Toys, zakjes bij de Boni.
Namens en op verzoek van heel veel andere Bargeressers,
Marlies Zeeman

‘Geen Lidl, wat

dan wel?’
Bezoek aan wethouder om onderzoeksresultaten aan te bieden.
- door Lia Kaptein en Natasja van Dijk

Op woensdagmiddag 13 mei zijn Lia
Kaptein en Natasja van Dijk bij wethouder
Rene vd Weide op bezoek geweest om de
onderzoeksresultaten van ‘Geen Lidl, wat
dan wel?’ aan te bieden.
Een belangrijke uitkomst is dat veel wijkbewoners van Bargeres een voorkeur hebben
voor een tweede supermarkt. Dit is in lijn
met het beleid van de gemeente dat bepaalt dat er detailhandel in het leegstaande

Huiskamer Bargeres

Elke dinsdagmorgen van 10.00 - 13.30
uur is Huiskamer Bargeres open!
Huiskamer Bargeres is gevestigd in
de soos in het
Brinkenhoes. Kom
ook een keer een
kijkje nemen en
een kopje koffie
drinken!
Om 12.15 uur is er gelegenheid om te lunchen. Kosten hiervan bedragen €1,50.
Programma
In de maand juni komt op 16 juni Renate

Nieuws van
de Zonnebloem
Dinsdag 12 mei hebben we met 17
personen een bezoek gebracht aan
Museumboerderij Brands te Nieuw Dordrecht. We werden in drie groepen verdeeld en kregen een rondleiding in het
prachtige museum. In één woord: geweldig,
wat een schitterende verzameling. Je kunt
niet opnoemen of het is daar aanwezig.
Het was een zeer interessante middag.
Vervolgens hebben we in Duitsland een
uitstekend diner genoten.
Het was een zeer geslaagd uitstapje.
Hopelijk heeft u ook Zonnebloempitten in uw tuin gezaaid en nu maar
afwachten wie straks de allerhoogste heeft

pand moet komen.
De wethouder was blij met
initiatief en vertelde dat er
gesprekken worden gehouden
met de betrokken partijen.
Toen Natasja zei dat er ondernemers in de wijk zijn die
graag aan de slag zouden gaan in dit pand,
zei hij dat zij die hier interesse in hebben,
via de gemeente in contact kunnen worden
gebracht met betrokken partijen. Lidl staat
open voor maatschappelijk betrokken ondernemen, aldus de
wethouder.
Hij vertelde nog veel meer,
maar daar waren wij niet voor
gekomen. We kwamen om aan
te geven dat wij bewoners gedachten en meningen hebben
over wat er in onze omgeving
gebeurt en dat we daarin gehoord wensen te worden.

Slagter vertellen over de budgettrainingen die Stichting Knip organiseert. Renate
legt uit waarom het slim is om te leren hoe
je middels een huishoudboekje je financiën kunt organiseren.
Zie ook www.stichtingknip.nl
Op 30 juni komt Marchien Brons, directrice van Bibliotheek Emmen in de
Huiskamer vertellen over boeken en de
bibliotheek. De Huiskamer is in de zomer-

Ontmoeting
op het Water

Een video van dit bezoek is te bekijken op het
YouTubekanaal van Bargeres Bericht.
O.a. te vinden via de zoekwoorden ‘Geen Lidl,
wat dan wel?’

vakantie gesloten omdat Brinkenhoes dan
dicht is. Met een stapel goede boeken is
het gemakkelijk de periode van zes weken
te overbruggen. Een mooie reden om aandacht te vestigen op het boek!
Zowel de budgettraining van stichting Knip als
een abonnement van de bibliotheek maken
onderdeel uit van het aanbod van de participatiewebshop van gemeente Emmen.

Foto:
Paulien Reinders.
Inzet: Rick Nieboer

gekweekt ! Pas op voor de slakken !
U weet het: iedere woensdagmiddag om 14.30 uur kunt u deelnemen
aan Jeu de Boule achter de Holtingerhof.
Speelballen zijn verkrijgbaar bij de balie van
de Holtingerhof. Komt u ook eens ?
De vrijwilligers en het bestuur wenst
u allen een zonnige zomer toe !
Namens het bestuur, Fokke Sanders.
P.S. Wij staan op zaterdag 6 juni a.s.
met een Zonnebloemkraam op de
brink in Noordbarge bij de Stoetbakkendag van 10 tot 16 uur.
Tot dan !
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Het is nu aan het college van B&W om
verder te gaan. Het zou prachtig zijn als
de wensen van de wijkbewoners voor een
tweede supermarkt gehonoreerd kunnen
worden.
Natasja, Lia en vele andere wijkbewoners
hebben hun betrokkenheid getoond en laten we hopen dat dit resultaat gaat geven.

Activiteitenagenda

Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Nieuwe expositie in De Bleerinck
Tot maandag 6 juli exposeert Niels Eilering
uit Haarlem in verpleeghuis De Bleerinck
met amusante schilderijen op doek geschilderd naar foto en met ipad-tools.
In de vitrinekasten exposeert de heer
Hilbrands uit Sleen met voorwerpen van
bakeliet.
Spehornerbrink 1, dagelijks open van 09.30
tot 19.30 uur.

20 juni Ruinerbrinkse akoestische
tuinen carrousel
Aanvang 20.00 uur. Kaarten €12,50 incl.
drankjes. In verband met het beperkte aantal kaarten, deelname alleen via inschrijving.
Na betaling kom je op een lijst en krijg je,
na doorgave van je mailadres bericht op
welk huisnummer je ‘s avonds vanaf 19.30
uur verwacht wordt.
Opgave: Ruinerbrink eMMen, tel. 610634,
via ruinerbrink@gmail.com of facebook
Bargeres ontmoet.

Sloop

waterspeelplaats Rolderbrink
Aanvankelijk was Wijkvereniging Bargeres gemeld dat de sloop van de waterspeelplaats zou gebeuren vóór 1 april, maar die datum werd niet gehaald.

Op maandagmorgen 18 mei verscheen dan
toch een kraan met sloopbijtel bij de badjes.
Op de tweede sloopdag kwamen er bij
gemeente Emmen meldingen binnen van
schade aan woonhuizen in de Rolderbrink.
Deze schade zou volgens bewoners ontstaan zijn door de sloopwerkzaamheden.
De gemeente heeft besloten de werkzaamheden stop te zetten en met de bewoners
in gesprek te gaan. Hoe e.e.a. verder gaat
verlopen is afhankelijk van het oordeel van
een onafhankelijke schade-expert.
Het hele gebied is inmiddels afgesloten
met hekken. We roepen m.n. de jeugd op
om die hekken te respecteren!

gang gezet om te komen tot een vervangende speelvoorziening mét water op
dezelfde plek.Wilt u meedenken in dit proces, mail naar veiligspelen@bargeres.com.
Voorzitter Jaap Bakker neemt conctact
met u op!
Zie tenslotte ook het filmpje van de sloopwerkzaamheden van Bargeres Bericht op
You Tube. Zoekwoorden: ‘Rolderbrink de
badjes worden vervangen’.

Ondertussen is zoals gemeld het proces op

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.

Henny Moes
schrijfster / dichter / schilder
Deze maand een bijzondere ondernemer,
want Henny Moes uit de Holtingerbrink is
geen ‘standaard ondernemer’ maar schrijfster van boeken en dichtbundels. Tevens
schildert ze acquarellen.
Henny Moes heeft onlangs een dichtbundel
uitgebracht – De Kameleon voorbij - met
60 gedichten en bijbehorende aquarellen.
Gedachten over sprookjes, eenzaamheid,
religie en het stervensproces van dierbaren zijn erin te lezen, evenals verwondering
voor de natuur. Een kameleon heeft het
vermogen om van kleur te veranderen. Ge-

woonlijk heeft een kameleon een basiskleur, zodat hij niet opvalt. Dan voelt hij
zich op zijn gemak. Een zieke, angstige,
boze, opgewonden kameleon verkleurt
snel. Al deze aspecten zijn terug te vinden
in de gedichten van Henny Moes, waardoor deze gezien kunnen worden als de
taal van een kameleon.
Deze bijzondere dichtbundel is voor €15,te koop bij Henny Moes.
De expositie van de aquarellen en bijbehorende gedichten is overdag te bezichtigen
tijdens openingstijden van Holtingerhof.
Henny Moes heeft nóg een titel op haar
naam staan. Dat is het boek ‘Engel in het
hoogveen’ en deze is ook nog verkrijgbaar.
Het boek gaat over het leven en werk van
zuster Maria ter Engelen (zuster Engel in
de volksmond) in het voormalig klooster
te Weiteveen. Er bestaan veel verhalen en
anekdotes over het leven van zuster Engel,
waarvan in dit boek een groot aantal zijn
beschreven uit de periode van 1925 t/m
5

Actie voor wijkbewoners
In de maand juni 10% korting op alle aquarellen!
1995.
Te koop via Henny Moes (en via Holtingerhof) voor €15,-. De opbrengst van dit
boek is bestemd voor de straatkinderen
van Cambodja.
Henny Moes is te bereiken via telnr.
06 36077133 of via woonwijkcentrum
Holtingerhof.

/stichtingen of bedrijven die hun producten en/of diensten willen presenteren.

Wij zoeken o.a.:

6

Standhouders

juni kinderrommelmarkt en- ballonnenwedstrijjd
Verzorgingsproducten
Zaterdag 6 juni organiseert de winkeliersvereniging
- Sieraden kraamBargeres weer een
- Eigen gemaakt handwerkspullen
kinderrommelmarkt!

- Tassen
de winkeliersvereniging om andere activi- Schoenen
te organiseren. En dan hopen we dat
- teiten
Kleding
als
iemand
een kaarte vindt, deze terug- Sport verenigingen
naar de Primera. Diegene heeft dan
- stuurt
Cupcakes/taarten
- eenAmbachten
leuke prijs gewonnen! We willen de
- ballonnen
Byoux om 2 uur de lucht in laten gaan.
- Schminken
- Draaimolen?
- Hobbyproducten
- Dekbedovertrekken, kussens e.d
Deze rommelmarkt zal plaatsvinden in het - Snoepkraam
winkelcentrum van 10.00-16.00 uur. Wil je - 2e handsboeken en strips
graag je oude speelgoed of boekjes ver- - Glaswerk

D
STAhN
ouders

kopen? Geef je dan snel op bij Bloem&zo.
Er zijn 53 plekken beschikbaar en vol=vol.
Opgeven kan tot woensdag 3 juni.
Tijdens de rommelmarkt zal er ook een
balonnenwedstrijd plaatsvinden. U kunt
een wedstrijdkaartje kopen voor 1 euro bij
de Primera. Deze euro komt ten goede aan

GEZOCHT

een BRADERIE. ers
ing Bargeres
ondernem
t winkeliervereng
opzoek naar
n.
2014 organiseer
mpjes zijn wij
willen presentere
20 september diversiteit aan marktkraa
en/of diensten
Voor een leuke bedrijven die hun producten
of
/stichtingen

:
Wij zoeken o.a.
sproducten

- Verzorging
kraam
spullen
- Sieraden
akt handwerk
- Eigen gema
- Tassen
- Schoenen
ng
- Kledi
igingen
- Sport veren
/taarten
- Cupcakes
- Ambachten
- Byoux
- Schminken
n?
- Draaimole
ucten
ens e.d
- Hobbyprod
ertrekken, kuss
- Dekbedov
m
- Snoepkraa ken en strips
- 2e handsboe
- Glaswerk

20,00

Hu,

deelnemende winkels: Rue Sarveron, Bloem&zo, Primera, Smulwereld, Boni, Ter Stal, Home & Toys, Astrilde, Mister Hu,
Bakkerij van Veenen, de Boeketerie, Voeten in balans
deelnemende

Home & Toys,
Boni, Ter Stal,
a, Smulwereld,
n, Bloem&zo, Primer Boeketerie, Voeten in balans
, de
winkels: Rue Sarvero
Bakkerij van Veenen

Thuiszorg Tangenborgh

Astrilde, Mister

Gezondheidscentrum
“de Oranjerie”

In Bargeres

Mantingerbrink 146e
7812 MH Emmen

Verzorging, verpleging, begeleiding,
specialistische handeling en alarmering.

website + hosting =
MansMedia.nl

06-52391068

24 uur per dag
0591 687410
www.tangenborgh.nl
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liersvereniging een BRADERIE.
Jongman van Bloem&zo 0591Voor Petra
een leuke
diversiteit aan markt642902.
kraampjes zijn wij opzoek naar ondernemers /stichtingen
of bedrijven die hun proWij maken vooraf een selectie van welke
ducten en/of diensten willen presenteren.
bedrijven/ondernemers/aanbieders op
Wij zoeken o.a.:
de braderie komen te staan, om te
- Verzorgingsproducten
/ Sieraden / Byoux
voorkomen
dat er te veel hetzelfde
- Ambachten
/ Hobbyproducten
aangeboden.
- Tassenwordt
/ Schoenen
/ Kleding
- Dekbedovertrekken, kussens e.d
U kunt een marktkraam huren voor €
- Snoepkraam
20,00
- 2e handsboeken
en strips
- Sportverenigingen
- 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.

Marianne Enninga
Medisch pedicure
Nu ook online een afspraak maken op: www.voeteninbalans2006.nl

Infopunt Bargeres
in de praktijk

Waarvoor kun je terecht bij Infopunt Bargeres?
Als ik eenzaam ben,
dan voel ik mij alleen
Ik voel niemand om mij heen
Er zijn zoveel mensen
maar ik voel er geen één
Ik ben zo alleen
Ik heb veel maar alles zijn dingen
Mensen-gezelligheid kom ik tekort
Ik heb alles behalve vrienden
Mijn contact zit op slot!
Het gedicht hiernaast omschrijft het
gevoel waar helaas veel mensen, vooral ou-

deren mee geconfronteerd worden. Ook
bij ons in de wijk zitten veel mensen met
dit eenzame gevoel.Wij hopen dan ook dat
deze personen contact met ons opnemen
zodat wij ze kunnen koppelen aan één van
onze vrijwilligers. Deze vrijwilliger kan dan
bijvoorbeeld één keer per week een kopje
koffie komen drinken, een gezellig praatje
maken, een spelletje doen en indien mogelijk even lekker een wandelingetje maken.
Bent u of kent u iemand die erg eenzaam
is, maar wel de behoefte heeft aan sociale
contacten? Neemt u dan contact met ons
op. Wij zullen dan onze uiterste best doen
om een mooie ‘match’ te maken met een
van onze lieve vrijwilligers, want…
Vrijwilligers maken het verschil!
Voor meer informatie of als u zich wilt
aanmelden, kunt u telefonisch contact
opnemen met het Infopunt Bargeres:
06-34496708 of een mail sturen naar
infopunt@bargeres.com Uiteraard kunt u
tijdens de openingstijden van het Infopunt
ook altijd langskomen, wij helpen u dan
6

graag persoonlijk
verder.
Graag tot ziens bij
het Infopunt!
Marga Vonk
medewerkster
Infopunt
Nicole Hendriks
coördinator
Infopunt

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

