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ligerswerk via het Infopunt gewezen. We
hebben via de kaartjes van vraag en aanbod een match kunnen maken en twee bewoners aan elkaar gekoppeld. Ik noemde
dat druppels op een gloeiende plaat. Maar
ik werd met verve op mijn vingers getikt
door een gebiedscoördinator van de gemeente: zo mocht ik dat beslist niet zien!
Als je één bewoner helpt - en je kijkt naar
zijn of haar netwerk - dan bereik je immers

meer dan één persoon!
Die visie zien we ook bij de vrijwilligers
van Huiskamer Bargeres. Een jaar lang is
deze wijkhuiskamer nu open. Dat is geen
reden om achterover te leunen. Meer aanloop is altijd gewenst! Het zou fijn zijn als
wijkbewoners hun eenzame buurman of
-vrouw meenemen naar de Huiskamer.
Misschien een tip...?
Marlies Zeeman

jaar Huiskamer Bargeres!
Dinsdag 3 november viert Huiskamer Bargeres het heugelijke feit dat dit
bewonersinitiatief één jaar bestaat.

M&Gezond!
Het team van Huiskamer Bargeres was
ook aanwezig op 15 oktober tijdens
M&Gezond! in het Hampshire-hotel. De
mini-huiskamer die was neergezet, trok
veel bezoekers. Er zijn leuke gesprekken
gevoerd met bezoekers en er zijn veel
flyers uitgedeeld.

de redactie

Druppels op een gloeiende plaat?
De inzet die we als Wijkvereniging Bargeres
plegen ten gunste van de leefbaarheid in
de wijk, laat zich niet gemakkelijk meten in
cijfers. Zo is het effect van Bargeres doet!
#3 ook niet iets van grote stappen - snel
thuis. We hebben via Bargeres doet! een
allochtone bewoner de weg naar vrijwil-

Eén

Start
Huiskamer Bargeres is ontstaan tijdens
de eerste editie van ‘Bargeres doet!’ op
5 maart 2014. Tijdens deze bijeenkomst
kwam de wens naar voren om een plek te
creëren waar bewoners naar toe kunnen
voor een kop koffie en een praatje. Na ruim
een half jaar voorbereiding ging de Huiskamer vorig jaar op 4 november van start.
Behalve de zomervakantie is de Huiskamer vervolgens elke dinsdag open geweest.
Regelmatig worden er thema-ochtenden
georganiseerd en ook beschikt Huiskamer
Bargeres over een bescheiden bibliotheek.
Feestje!
De vrijwilligers willen het verjaardagsfeestje van Huiskamer Bargeres niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Daarom vieren zij dit
heugelijke gebeuren met de hele wijk en
met vele organisaties die Huiskamer Bargeres een warm hart toedragen.
Zoals elke dinsdag zal er ook een lunch
georganiseerd worden, dit keer met een
extra feestelijk tintje.
Ieder die mee wil eten, kan zich tot en
met uiterlijk 30 oktober opgeven bij het
Infopunt via infopunt@bargeres.com. Wie
alleen een kopje koffie of thee wil komen
drinken, is zonder opgave van harte welkom! Graag tot ziens op 3 november!

Het team van Huiskamer Bargeres stelt zich
aan u voor. V.l.n.r. Petra (vaste gast), en de vrijwilligers Marlies, Lien,Wim, Pieter en Lia.
Inzet: Coby.

Thuiskomen...
De passie van de vrijwilligers voor de Huiskamer komt voort uit de wens om een
ongedwongen plekje te bieden voor alle
bewoners in de wijk (en daarbuiten). De
vrijwilligers doen hun best om iedere bezoeker thuis te laten voelen en zitten niet
om een praatje verlegen. Kom gerust eens
langs in Huiskamer Bargeres!
Alle dinsdagen open van 10.00-13.30 uur,
gevestigd in de soos op de eerste verdieping. Er is een lift aanwezig.
Huiskamer in het kort
inloop-huiskamer voor een kop
koffie of thee, een praatje, even een krant
lezen, etc.
elke dinsdag, 10.00-13.30 u.
soos in ‘t Brinkenhoes, Mantigerbrink 140
koffie/thee + koek 1,- per morgen, lunch 1,50
van 12.15-13.00 u.
bargeresdoet@bargeres.com
MZ

Wat:

Wanneer:
Waar:
Kosten:

Tijd lunch:
Info:

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 11/2015
verschijnt rond 1 december.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 17 november bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

12

november Bargeres Najaarsschool
Donderdag 12 november organiseert het wijkteam de tweede Bargeres
najaarsschool!

Ederveen vertelde aan enkele bewoners
over de aanpak rondom het stukje Slenerbrink dat zij in overleg met de gemeente
onder hun hoede hebben genomen.
De opnames van deze eerste najaarsschool
zijn terug te vinden op het YouTube-kanaal
van Bargeres Bericht.

donderdag 12 november
wijkcentrum ´t Brinkenhoes
19.30 uur
Waarom een najaarsschool in
Bargeres?
Tijdens Bargeres doet! op 30 augustus is
door het team van Sedna gevraagd aan
de bezoekers: ‘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 gaan
we dit najaar drie keer een Najaarsschool
organiseren. Op die manier geven we talent in de wijk de ruimte om andere bewoners te helpen.
4US eerste keer
De eerste ‘schoolavond’ kende qua opkomst een voorzichtige start. Het bewonersinitiatief 4US deed de aftrap. Marcel

Verrassende onderwerpen
Vertrekpunt van de Bargeres najaarsschool,
is wat bewoners aangegeven hebben om
‘Gastdocent’ Roland Stenger
Mijn naam is Roland
Stenger en ik ben 32
jaar. Ik ben geboren in
Naarden, maar woon
alweer ongeveer 25
jaar in het mooie en
gezellige
Bargeres,
waarvan de laatste 4
jaar in de Zweelerbrink. Ik heb een best wel diverse achtergrond. Dat wil zeggen dat ik veel verschillende opleidingen heb gedaan en veel
verschillende baantjes heb gehad. Mijn
langste werkervaring is in de horeca. Ik ben
graag met mensen bezig en ben dan ook
een sociaal persoon. Momenteel heb ik
een uitkering, maar doe bijna wel fulltime
vrijwilligerswerk, waaronder in de Horst.
Wat ik altijd interessant heb gevonden is
geschiedenis en dan met name de Griekse mythologie. De Griekse mythologie is

Ruilbeurs #3

Op vrijdag konden mensen al spullen inbrengen en er waren er een stuk of 15 die
dat deden, hiermee hadden we een mooi
voorraadje om de beurs op te bouwen op

Najaarsschool nummer 3
De derde editie van de Najaarsschool is in
voorbereiding. Op dit moment is de datum
nog niet definitief vastgesteld. Hou Facebook/Bargeres verrast in de gaten!
Mail voor meer info over de Bargeres najaarsschool: bargeresdoet@bargeres.com
dan ook het onderwerp waar ik het over
ga hebben in de Bargeres najaarsschool.
Ik zal wat vertellen over het ontstaan en
natuurlijk de verschillende soorten goden
die er in voorkomen. Verder zal ik als laatste vertellen waarom het uiteindelijk toch
grotendeels is verdwenen. Kortom, een
leuk en interessant thema. Hopelijk tot 12
november!
Meer weten over
Zeus en Poseidon?

Kom naar de
Bargeres
najaarsschool
op 12 november!

Evaluatie Bargeres

Op zaterdag 3 oktober werd in het Brinkenhoes de derde
ruilbeurs georganiseerd.
- Door Natasja van Dijk
De ruilbeursen vallen onder de vlag van
Bargeres doet! en worden georganiseerd
door Gea, Kim en Damay van de Facebookpagina Ruilhandel Emmen Bargeres,
samen met Natasja, met ondersteuning van
gebiedscoördinator Lia Wilpshaar.

over te willen vertellen. Dat dit verrassende thema’s op kan leveren, zult u de
tweede Bargeres najaarsschool ervaren.
Roland Stenger zal ons meenemen in de
wereld van de griekse goden. In het kader
stelt hij zichzelf aan u voor.

zaterdag: kleding, boeken, speelgoed, cd’s,
dvd’s en deze keer ook woonaccessoires.
Klein huisraad zoals glaswerk stond klaar
om van eigenaar te wisselen.
En hoewel het aantal bezoekers op de dag
zelf wat lager lag dan bij de vorige beurs,
waren er mensen die voor een tweede en
soms derde keer weer terugkwamen om
nog rond te snuffelen. Er gingen deze keer
dan ook veel spullen uit.
Volgend jaar komt er zeker weer
een beurs, maar we weten nog niet
wanneer.
Hierover wordt op de betreffende
Facebookpagina’s zoals Ruilhandel
Emmen Bargeres, Bargeres verrast
en Bargeres Bericht uitgebreid
melding gemaakt.
Dus: tot volgend jaar!
Foto: een deel van het team.
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doet!

Onlangs is Bargeres doet! #3 geëvalueerd door het wijkteam, Wijkvereniging Bargeres en een deel van de vrijwilliggers. Deze wijkhappening op 30 augustus werd boven verwachting goed bezocht. Enkele leerpunten die geconstateerd
werden, is dat het goed is om minder gangbare keuzes te maken. Zo is de keuze om
dit evenement op zondag te organiseren,
een goede gebleken. Ook de minder voor
de hand liggende locatie (Sportpark Easy
Fit net buiten de wijk) was geen beletsel
voor te bezoekers.
Het inventariseren van vragen uit de wijk
middels invulkaarten werd door Sedna als
lastig ervaren. De aanwezigen gaven de organisatie mee dit een volgende keer vooral
middels 1 op 1 gesprekken te doen.
Al met al was
ieder nog erg enthousiast over de
prachtige dag die
de wijk mocht
beleven.MZ

Judolessen

in Bargeres
Sinds kort is het mogelijk om in onze wijk judoles te volgen.

Elke maandag vanaf 17.30 uur verzorgt
Judo Instituut Noord judolessen in de
gymzaal aan de Mantingerbrink. De lessen
zijn voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar en
worden gegeven door erkende docenten
van de Judo Bond Nederland. Elke belangstellende kan vrijblijvend langskomen voor
4 gratis proeflessen. Judo Instituut Noord
biedt judoka’s de mogelijkheid om zowel
recreatief als wedstrijdsport te bedrijven.
Wil je als nieuw lid een gratis judopak,
vraag naar de voorwaarden van onze actie.
Naast gewone judolessen verzorgen wij
ook Judo als Onderwijs. Hierbij leveren we
een belangrijke bijdrage aan de sociale en

motorische ontwikkeling van kinderen, zowel voor kleuters als voor basisschoolleerlingen. Met echte judomatten en judopakken toveren we de gymzaal van de school
om tot een dojo en zorgen we voor een
totaalbeleving. Tijdens de lessen wordt
er samen met onze docenten, d.m.v. een
speciaal lespakket
hard gewerkt aan
de waarden vertrouwen, respect,
discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel veel
plezier.

Voor meer informatie kunt u onze website
bezoeken: www.judoinstituutnoord.nl
Wij zijn ook telefonisch te bereiken
op:
06 55 47 62 92.

Korfbal

in Bargeres
Zoals u wellicht weet, is de vloer van de sporthal aan de Calthornerbrink door
een lekkage in de waterleiding deze zomer zo zwaar beschadigd, dat deze
wordt vervangen. Zodra de nieuwe vloer gereed is, neemt korfbalvereniging
EKC 2000 weer haar intrek in de sporthal Bargeres.

Jaarlijks laat de korfbalclub uit Emmen het
sportveld in de wijk Rietlanden voor wat
het is om de zaalcompetitie af te werken,
gedurende de maanden oktober tot en
met maart. Dit zaalseizoen wordt er gespeeld op een nieuwe vloer. Op zaterdag
31 oktober zal voor het eerst op deze
vloer worden gespeeld en we gaan meteen
goed van start.
Op deze zaterdag spelen alle teams een

oefenwedstrijd in de ‘nieuwe’ hal. ’s Ochtends vanaf 9.00 uur spelen de allerkleinsten (F en E) en deze verenigingsdag wordt
afgesloten met het vlaggenschip, startend
om 19.45 uur.
Zaterdag 7 november start de competitie,
waarbij ’s avonds het eerste team in actie
komt. Overdag zal er veel reuring zijn in
winkelcentrum Bargeres. Enkele van onze

jeugdteams staan deze dag met korven en
ballen om winkelend Bargeres kennis te laten maken met de korfbalsport. Natuurlijk
mede in verband met de deelname aan de
sponsoractie van de supermarkt. We gaan
ons best doen het winkelend publiek te enthousiasmeren en uit te dagen een balletje
door de korf te gooien.
Ben je in de buurt of ben je geïnteresseerd
in het korfbalspel, kom dan gerust even
langs en spreek enkele van onze mensen
aan. En neem eens een kijkje op de website
www.ekc2000.nl.
We hopen veel lezers te begroeten in het
winkelcentrum en nodigen iedereen uit
eens een kijkje te komen nemen bij een
van onze wedstrijden in de vernieuwde
sporthal Bargeres!
Erwin Kort

Nieuws van
de Zonnebloem
Op 2 november gaan we met 30
personen naar de toneeluitvoering
van de Toneelvereniging Noordbarge in de
Noorderbak te Roswinkel. We verwachten, zoals altijd weer, een prachtig toneelstuk waarin veel gelachen wordt.
Op vrijdag 13 nov. a.s. organiseert ons
regiobestuur een gezellige middag in
de feestzaal Bentlage te Emmer-Compascuum, met o.a. muziek en leuke sketches.
De aanvang is 14.00 uur en einde om

ong. 16.30 uur. De toegangsprijs is slechts
€12.50 koffie/thee, frisdrank en een hapje.
inbegrepen Het wordt écht gezellig ! Dus
ga mee!! Uw opgave graag vóór 8 nov. bij
Coba Horstman, tel: 851719, of Fokke Sanders, tel: 615769.
Op woensdag 25 nov. a.s. hebben we
een busreisje gepland en wel naar
Tuincentrum Oosterik in Denekamp. Het
is de bedoeling om aldaar de Kerstmarkt
te gaan bewonderen. Bij voldoende opgave zal de bus om 12.30 uur voorrijden bij
woonwijkcentrum Holtingerhof. Na het
bezoek aan genoemde tuin gaan we on3

derweg ergens een hapje eten en zijn om
ongeveer 20.00 uur weer in Bargeres. De
kosten zijn voor dit evenement slechts
€25,-. (indien u rolstoelgebonden bent of
een rolstoel mee moet nemen; dit a.u.b.
tijdig doorgeven). Opgeven graag vóór 21
nov. bij Coba Horstman, tel: 851719, of
Fokke Sanders, tel: 615769.
P.S. Om alvast te noteren: Kerstviering in De Opgang op maandag 21
dec. a.s. om 16.00 uur.
Het bestuur

Een

kennismaking met Humanitas in Emmen
Een overzicht van de activiteiten van afdeling Emmen:

in verband met (het op gang brengen van)
een omgangsregeling.

Rijnmond vakantieweek
Dit project biedt kinderen uit de regio
Rotterdam en omgeving een korte vakantie bij gastgezinnen in Drenthe.

Topclub
Topclub is een club voor jongeren vanaf 14
jaar met een vorm van autisme. Samen onderneem je gezellige activiteiten.

De kindervakantieweken
Voor kinderen die om de een of andere
niet op vakantie gaan organiseert Humanitas in Drenthe jaarlijks twee vakantieweken. Vanuit Emmen en omgeving kunnen
jaarlijks circa 30 kinderen mee.
De Speelgoedactie
Omstreeks Sint Nicolaas worden er sinterklaascadeautjes gebracht bij gezinnen,
die financieel in een moeilijke positie zitten.Voor kinderen tot twaalf jaar.
Steun bij rouw en verlies
Het verlies van een dierbare is vaak moeilijk te verwerken. Hierover praten met
mensen die dit herkennen blijkt een goede
ondersteuning te zijn. Deze ondersteuning
kan via een individueel huisbezoek of via
lotgenotencontact.
Thuisadministratie
Soms is het moeilijk om de administratie
thuis op orde te krijgen en op orde te hou-

den. Op uw verzoek komen vrijwilligers bij
u thuis om samen met u de administratie
te doen. In beginsel is dit op tijdelijke basis,
tot het moment dat u in staat bent dit zelf
weer te doen.
Misschien daarna af en toe nog een steuntje in de rug.
Vrouwen Contactgroep
Een ontmoetingsplaats waar vrouwen ervaringen kunnen uitwisselen, leren voor
zichzelf op te komen en zichzelf te ontwikkelen.
Telefooncirkel voor alleenstaanden
Humanitas, afdeling Emmen, heeft een aantal telefooncirkels voor mensen die alleen
zijn en dagelijks op die manier gebeld worden.

Voorlezen
Het voorlezen aan kinderen wordt gedaan
in een groep of individueel.
Aanmelding en informatie
U kunt met ons meedoen als lid, vrijwilliger of als donateur. Deelname als cliënt
en als hulpzoekende voor de activiteiten is
kosteloos en u hoeft hiervoor ook geen
lid te zijn.
Secretariaat
Dhr. D.Grimme, tel. 0591-514205.
Mailadres: emmen@humanitas.nl

Maatjes bezoekcontact
Iedereen tussen de 12 en 99 jaar kan worden gekoppeld aan een maatje voor bezoek
en/of om samen leuke dingen te doen.
Begeleide Omgangsregeling
Ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders

3 november mantelzorgbijeenkomst Emmen-Zuid

Mantelzorg Emmen – Zuid wil juist graag weten hoe het met u gaat
en wat we voor u kunnen betekenen.
Tijdens de mantelzorgbijeenkomst op 3 november
willen we gezamenlijk invulling geven aan een programma
speciaal voor mantelzorgers. Wij hebben uw inbreng dus nodig!
Kom daarop op dinsdag 3 november 2015 om 14.00 uur
naar de bijeenkomst in het Brinkenhoes (Mantingerbrink 140).
Voor info kunt u contact opnemen met Angelique Smid
a.smid@welzijngroepsedna.nl / tel.632937
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Wijkvereniging

update
Het bestuur van Wijkvereniging
Bargeres is voortdurend achter de
schermen actief voor de wijk.

Maandelijks komen we als bestuur samen
om elkaar bij te praten over alles wat ons
en de wijk bezighoudt.
Onderwerpen die regelmatig de revue
passeren zijn het Infopunt, de diverse
overleg-momenten met de gemeente,
onze financiën, de speelvoorzieningen, de
voortgang van het werven van extra bestuursleden, et cetera.
Dat laatste punt blijft wel een belangrijke.
Momenteel bestaat het bestuur uit vier
personen en dat is voor een wijk met 9300
bewoners te weinig. Niet alleen omdat er
ongetwijfeld bestuursleden te vinden moeten zijn in zo’n grote wijk, ook omdat er
veel speelt en er dus meerdere schouders
nodig zijn om het werk te dragen en uit
te voeren. Werk dat altijd gaat om de leefbaarheid van de wijk, want daar doen we
het voor! Dus, wil je meedenken over en
(vooral) meedoen ter behoud en verbetering van de leefbaarheid in Bargeres, laat
het voorzitter Jaap Bakker weten!
Mail naar voorzitter@bargeres.com
MZ

Activiteitencommissie Brinkenhoes

Activiteiten in wijkcentrum het Brinkenhoes, voor en door de wijk!
‘t Brinkenhoes is het wijkcentrum in het
hart van onze wijk. Hier vinden de hele
week activiteiten plaats voor zowel jong
als oud.
De volgende activiteiten vinden o.a
in de wijk november plaats:
Bingo
Iedere tweede dinsdag van de maand is er
een bingo, van 14.00-16.00 uur.
De entree is €3 euro inclusief een kopje
koffie of thee.
Er zijn vernieuwde prijzen,dus kom uw geluk eens proberen.
Multicultureel koken
Wij zijn op zoek naar vrouwen die ons
vrouwengroepje willen komen versterken.
We koken 1x in de twee weken op een
vrijdagmiddag diverse maaltijden of hapjes
uit diverse culturen.Daarna eten we dit ge-

zamenlijk op.
Wilt u meer informatie kunt u ons altijd
bellen.
Let’s play darts
Op de maandagavond is er vanaf 19.30 uur
darten.Dan kan er lekker gezellig recreatief gedart worden.
De inleg is €1,50 inclusief koffie. Kun je al
darten of wil je het leren: kom gewoon lekker langs.
Nieuw in ‘t Brinkenhoes:
* Wandelen
Wilt u graag wandelen maar niet alleen?
Dan zijn we op zoek naar u!
We starten met de wandeling vanuit ‘t
Brinkenhoes en we sluiten af met een lekker kopje koffie of thee.
De kosten zijn €1,10.

Fotoreportage

*Cursus Russische taal
Bij voldoende opgave starten starten we
deze cursus op een dinsdag.
Voor meer informatie kunt u ons bellen.
* Pepernoten bakken
Op donderdag 3 december van 15.15 uur
tot 17.00 uur kun je weer pepernoten bakken in ‘t Brinkenhoes.
De kosten hiervan zijn €2,00.
Zit je in groep 4 of 5 geef je dan snel op
op vol=vol.
En wie weet komt er nog een Piet langs om
ze bij je te proeven...
Info:
Heeft u vragen, neem dan gerust contact
met ons op of kom langs in wijkcentrum ‘t
Brinkenhoes, Mantingerbrink 140.
Telefoonactiviteitencommissie: 855280
Email: ac@brinkenhoes.nl
of kijk op www.brinkenhoes.nl
facebook: activiteitencommissie Brinkenhoes

reconstructie Winkelcentrum fase 2
Ook deze maand foto’s Roelof van Nuil die de bouw van de brug en de andere werkzaamheden heeft gevolgd.
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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

Auto Lunenborg:
dé Toyotadealer
in uw regio!

Adverteren in Wijknieuws?
Een advertentie kost €50,- (formaat visitekaartje)
Meer info: redactie@bargeres.com
of bel 06-23924960.
PHILEAS FOGGSTRAAT 14 7821 AK EMMEN TEL. 0591-610235
WWW.AUTOLUNENBORG.NL

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.

NatuurlijkBewust,
Tineke Kleine Deters
NatuurlijkBewust biedt
hulp en ondersteuning
ter versterking van het
zelfgenezend vermogen
en innerlijke kracht, bij
ziekte of onbalans, persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei.
Daarnaast zijn de verschillende workshops
en meditatiebijeenkomsten gericht op een
diepere verbinding met wie jij in wezen
bent en op het versterken van je basis.
Je leeft in een bijzondere tijd op aarde.
Wist je dat? Zowel in de wereld om ons
heen als in ons zelf vinden veranderingen
plaats die een soort overgave van ons vragen en vooral loslaten van oude gewoonten en patronen die niet meer werken.
In ons lichaam kunnen daardoor spanningen ontstaan die zich uiten in vermoeidheid, ziekte, nervositeit of emotionele instabiliteit. Het is een logisch gevolg van een
nieuwe (lichtere) energie die niet alleen de
aarde, maar ook ons zelf raakt. Hoe ga je
om met alle veranderingen in jezelf? Hoe
ga je om met ziekte of pijn, hoe ga je om
met ervaringen van een ruimer wordend
bewustzijn (multidimensionaliteit)? Geen
mens is gelijk, geen hulpvraag is hetzelfde.

Soms heb je alleen even een richtingaanwijzing nodig.
NatuurlijkBewust biedt hulp en ondersteuning in de vorm van:
• Healing Arts Therapie
via je lichaam en je eigen (onder)bewustzijn breng je een proces van zelfheling op
gang
• Helende (Licht) Klank
• Natuurgeneeskundige screening
Fytotherapie - Schüssler Celzouttherapie
• Helende massage ‘laat je lichaam spreken’
• Klank-Meditatiebijeenkomsten
maandelijks en workshops (jan-apr)
Ik ontmoet je graag van Y tot Y aan de
Borgerbrink 100, Tineke Kleine Deters
www.praktijknatuurlijkbewust.nl
Tel 06-20852259
Actieaanbieding
voor
gemotiveerde Bargeressers
in de maanden
november en december:
een algemeen consult van 1,5 uur
inclusief een klanksessie,
kopje thee en een presentje
voor de prijs van 50 euro.
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