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Bargeres doet! #2
Op moment van schrijven staan we aan
de vooravond van de tweede editie van
Bargeres doet! We zijn als Wijkvereniging
benieuwd wat dit de wijk gaat opleveren
aan concrete acties en aanmeldlingen van
bewoners die wat willen gaan doen voor
de wijk. Het succes van de eerste editie
verraste ons, maar we moeten uitkijken
voor te hooggespannen verwachtingen.
Voor ons als klein bestuur hopen we dat

Bargeres doet! ons in contact brengt met
bewoners die ons vrijwiligersteam willen komen versterken. Er liggen erg veel
onderwerpen op ons bordje, maar omdat
we te weinig tijd en mensen hebben, moeten we prioriteiten stellen.
Heeft u interesse in een bestuursfunctie,
neem dan contact op met onze voorzitter,
Jaap Bakker via voorzitter@bargeres.com.
Website
Op www.bargeres.com treft u veel informatie aan over nieuwste ontwikkelingen

en activiteiten in de wijk. Zo kunt u een informatieflyer downloaden die we gemaakt
hebben over Wijkvereniging Bargeres.
Ondernemers in de wijk
Op het moment zijn er zoveel aanmeldingen voor de rubriek ‘Ondernemer in
de wijk’, dat er een wachtlijst is tot en
met februari 2015. Als u niet zo lang wilt
wachten, overweeg dan een advertentie!
Formaat visitekaartje kost 50 euro en
heeft een bereik van ruim 4500 huizen!
Marlies Zeeman

Start Huiskamer Bargeres

Er wordt veel gesproken over elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten, elkaar
zien… En er zijn verscheidene initiatieven die zich richten op verschillende
groepen, maar waar kan iedereen terecht?
- door Natasja van Dijk
In de Huiskamer Bargeres, dáár kan iedereen terecht! Op de dinsdagen tussen
11.00 uur ’s morgens en 14.00 uur ’s middags. Vanaf 4 november ben je van harte
welkom in ’t Brinkenhoes, boven in ruimte
van de soos (lift aanwezig).
Er staat koffie en thee klaar, er zijn gastvrije vrijwilligers, er is een leestafel, er is
een kleine lunch voor een klein prijsje, er
is ruimte voor een babbeltje, er is ruimte
voor een serieus gesprek, er is ruimte voor
vragen, er is ruimte voor moeilijkheden
waar je zelf of iemand die je kent tegen
aan loopt…

Er zullen dingen georganiseerd worden die leuk, boeiend, interessant
zijn, dingen waar je als bewoner zin
en/of behoefte aan hebt, dus meld
ze!
En tot ziens in Huiskamer Bargeres!
Het Huiskamer Bargeres-team,
Coby Broersen
Natasja van Dijk
Wim Verbaan
Marlies Zeeman
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De uitslag is bekend, op dit moment dat u Wijknieuws leest...
U heeft toch ook gestemd op
de genomineerde foto’s die in
‘t Brinkenhoes hingen? Hier een
paar foto’s die het niet gehaald
hebben, maar (ook) erg mooi
zijn. Kunt u nagaan hoe hoog het
niveau was! Wat een kwaliteit in
de wijk! In de volgende editie de
winnende foto’s.
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 11/2014
verschijnt rond 1 december.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 19 november bij ons binnen
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Vorig schooljaar is aan de
kinderen van de basisscholen in Bargeres en
Noordbarge gevraagd een
tekening te maken van het
beeld dat zij hebben bij
‘Ontmoeting op het Water’.
We plaatsen hierbij de
laatste uitgekozen tekening. Anouk, vorig jaar in
groep 6 van OBS de Barg
zat, heeft deze gemaakt.

Afronding

kunstproject in volle gang
Prachtig staat ‘Ontmoeting op het Water’ te wezen in het Oranjekanaal! Het
levert veel verschillende reacties op: stof tot praten, elkaar ontmoeten, foto’s
maken of gewoon kijken. In de zon staan de beelden te schitteren en herfststormen lijken ze stoer het hoofd te bieden.

De werkgroep ‘Bargeres Verrast met
Kunst’ is druk bezig de zaken af te handelen
die bij het project horen. De film gemaakt
tijdens de Plaatsing op 27 september is als
u dit leest klaar. We hopen iedereen in de
gelegenheid te stellen hiermee te kunnen
nagenieten van het fantastische evenement

dat de Plaatsing was.
Een korte terugblik van de bijna twee jaar
dat we met dit project bezig zijn geweest,
volgt in de uitgave van Wijknieuws in januari. Immers Bargeres viert zijn successen!
Rest ons voor nu nogmaals met onderstaand overzicht alle betrokkenen die

het kunstwerk mogelijk hebben gemaakt
enorm te bedanken!
Namens de werkgroep Bargeres Verrast
met Kunst,
Jacqueline Heringa

Workshop Sociale Media
Misschien gebruik je de sociale media nauwelijks of helemaal niet en ben je er wel
nieuwsgierig naar? Welke zijn er en wat
kun je er allemaal mee?
Misschien ben je al redelijk actief op sociale media zoals WhatsApp, Facebook, Instagram of Pinterest en wil je jouw kennis
en vaardigheden met anderen delen?
In beide gevallen ben je van harte welkom
op de workshop Sociale Media!

Deze wordt gehouden op 25 november van 9:00 tot 15:00 uur in ’t
Brinkenhoes.
Het is handig als je je eigen laptop /
tablet/iPad / smartphone meeneemt, dan leer je meteen daarop
te werken met de sociale media van
je voorkeur. Opgeven vóór 17 november via info@bargeres.com.
Een initiatief van Kopland, wijkcoördinator en Sedna samen met bewoners.

Ruilbeurs 8

november,
hoe werkt het?
- door Natasja van Dijk

Woonhulpen

In ’t vorige Wijknieuws
stond een artikeltje
over de volgende ruilbeurs, die wordt gehouden op 8 november
in ’t Brinkenhoes, maar hoe werkt dat nou
precies? Dit had ik de vorige keer niet vermeld.
Je kunt herfst- en winterkleding inbrengen, boeken, CD’s, DVD’s en games. Voor
elk ingeleverd item krijg je 1 muntje dat je
kunt gebruiken om zelf iets uit te zoeken.
Spullen kunnen vrijdag 7 november tussen 16.00 uur en 19.00 uur ingebracht
worden, dit heeft
onze voorkeur, maar
dit kan ook op de
zaterdag.
De ruilbeurs op 8
november is van
13.00 tot en met
16.00 uur.

Buurtsupport is gestart met een nieuwe
vorm van dienstverlening onder de naam
Woonhulp. Een woonhulp helpt mensen
bij praktische klussen in en om huis zoals
ramen lappen, stofzuigen en ander licht
huishoudelijk werk, (begeleiding bij het)
boodschappen doen, uitlaten van de hond
bij ziekte etc.
De woonhulpen starten in de wijk Emmermeer en zijn binnenkort ook in de andere
wijken van Emmen beschikbaar. Alle inwoners van de wijk kunnen een woonhulp
inschakelen als zij klussen hebben waar ze
niet aan toe komen. De woonhulp is ook
bedoeld voor mensen die geen indicatie
meer hebben voor huishoudelijke hulp of
persoonlijke begeleiding of deze indicatie
onvoldoende vinden.

helpen bij
klussen in en om huis
Bericht van Buurtsupport Emmen

tijkschool Pro Emmen of vrouwen die willen herintreden op de arbeidsmarkt. Alle
woonhulpen zijn in dienst van Buurtsupport en ontvangen professionele begeleiding via een leerwerktraject van Anders
Om Thuisbegeleiding.
Klusbonnen
Buurtbewoners die een woonhulp willen
inschakelen, kopen klusbonnen. Een klusbon van vijf euro geeft recht op een
uur hulp. De klusbonnen zijn verkrijgbaar
bij de wijkconciërges van Buurtsupport.
Telefonisch bestellen kan ook op 0591 31
39 03.
Initiatief
Woonhulp is een gezamenlijk initiatief van
Buurtsupport, Praktijkschool Pro Emmen,
AndersOm thuisbegeleiding en de gemeente Emmen.

Leerwerktraject
Woonhulpen zijn jonge vrouwen die een
opleiding hebben afgerond aan de prak-

Nieuw! Activiteitencommissie Brinkenhoes
In het Brinkenhoest bruist het in het SKW-gedeelte weer: er is veel te doen! Bent u creatief of heeft u een bijzondere hobDe nieuwe Activiteitencommissie Brinkenhoes o.l.v. Hessel en Monique by: u kunt bij ons ook zalen huren.
de Ruig stelt zich aan u voor.
Hallo,
Wij zijn de Activiteitencommissie Brinkenhoes, een vrijwilligersorganisatie die veel
leuke activiteiten organiseert voor jong en
oud in de wijk Bargeres.
Als Activiteitencommissie Brinkenhoes organiseren we activiteiten, workshops, etc.
voor jong en oud. Denk hierbij aan wekelijkse activiteiten, seizoensgebonden activiteiten en diverse workshops.
Onze agenda voor november:
4 november en daarna elke dinsdag
Huiskamer Bargeres. Kom gezellig langs
voor een praatje en een gratis kop koffie.
Tijd: 11.00 tot 14.00 uur.
5 november
Ben jij tussen de 1 en 4 jaar? Kom dan
gezellig met papa, mama, opa of oma een
lampion maken. Tijd: 13.00 tot 15.00 uur.
Kosten: 1,50, ranja is gratis.

6 november
Neem je eigen shirt mee en maak er een
blingbling-creatie van. Blingbling is voor
volwassenen en kost 7,50 incl. een kopje
koffie /thee. Tijd:19.30 tot 22.00 uur.
10 november
Maak een prachtig herfstbloemstuk! Kosten: 12,50 incl. een kopje koffie/thee.
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur.
12 november
Decoreer je eigen taart. Kosten 10,-, koffie/
thee 0,70. Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Voor informatie en opgeven kunt u ons
bellen op tel.: 855280. Ons mailadres is
ac@brinkenhoes.nl.
Word lid van onze Facebookpagina Activiteitencommissie Brinkenhoes voor alle
actuele informatie en activiteiten!
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Bargeres

verrast met succes!
Wanneer Wijknieuws uitkomt, is Bargeres doet! alweer geweest. Dat is dan
ongetwijfeld een goede bijeenkomst geweest die bruist van de energie. Dat
kan niet anders, als je weet wat er allemaal in de wijk gebeurt!

Er gebeurt veel in Bargeres, op verschillende thema’s. Zo hebben we initiatieven
op het gebied van wijkeconomie, van sociale samenhang, onderhoud en beheer van
gemeentegrond en nog veel meer.
Doordat er zoveel gebeurt, kan het lijken
alsof ‘het allemaal maar doet.’ Wat is het
doel? Waartoe dient het allemaal? Bestaat
er nog onderlinge samenhang tussen al
deze initiatieven?
Deze vragen behandelen we in het wijkteam. In het wijkteam zitten zowel bewoners als beroepskrachten. We hebben er
bewust voor gekozen om eerst de energie los te laten komen in Bargeres. Zo
ontstaan er veel initiatieven en is er veel
reuring in de wijk. Nu is de tijd gekomen
dat we hierover een visie gaan opstellen:
de stip op de horizon. Die stip is zoals we
Bargeres graag zouden zien in 2020.
De stip op de horizon wordt gevormd
door wat de Bargeressers belangrijk vinden. Die thema’s zien we terug in de huidige initiatieven, de initiatieven die nog

komen en de samenwerkingen die worden
uitgebreid of opgepakt.
Een stip op de horizon is in feite een
visie voor de lange termijn. Het ideaalplaatje voor Bargeres, een breed doel,
waar we allemaal naar toe werken en een
bijdrage aan leveren. Om het brede doel te
realiseren - de stip te bereiken - maken we
voor de korte termijn een actielijst. Daar
zetten we concrete projecten en doelen
op voor Bargeres die komend jaar uitgevoerd gaan worden. We noemen dat in
vakjargon ‘de maatschappelijke agenda’.
We komen aan die actielijst door allereerst
een korte, grondige analyse van de wijk
te maken waarin we trends en ontwikkelingen signaleren. Onderwerpen waar
nog niet op ingezet wordt door huidige
samenwerkingen, netwerken of initiatieven,
wordt door de samenwerkende organisaties op ingezet. Dat zijn bijvoorbeeld de
gemeente, wooncorporaties en welzijnorganisaties. Daarnaast worden de plan-

Burendag Bruntingerbrink

succes!

met

nen en doelen van de organisaties die in de
wijk werken naast elkaar gelegd om de efficiëntie te vergroten. Overlap voorkomen,
slim samenwerken!
Alle acties die hieruit voortvloeien schrijven we op. Gezamenlijk moet dat ons
weer één jaar dichter bij onze stip op de
horizon brengen.
Die stip op de horizon, de visie, het brede
doel hebben we nog niet geformuleerd.
Dit is namelijk afhankelijk van wat Bargeressers willen. Heeft u hier ideeën over of
wilt u graag meedenken? Dan bent u van
harte welkom. Meld u aan bij de wijkvereniging via info@bargeres.com.
Jolanda Lubberts, wijkcoördinator
Marlies Zeeman, bestuurslid WV Bargeres

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft een gedeelte van de Bruntinger- bak koffie.
Er was nu tijd om de voorbereidingen te
brink meegedaan met Burendag.
treffen voor de avond. Sinds 2 jaar houden
Een paar jaar geleden hebben wij mee We gingen de dag van start met een kop een soort Amerikaanse instuif. Iedereen
gedaan met een wedstrijd. Hiermee won- kofiie en wat lekkers en daarna druk aan neemt dan wat mee, er is genoeg voor ons
nen we voor ons hofje (huisnummers 118 de schoonmaak. Snoeien, harken en vegen allen. Erg leuk en lekker! Na het eten werd
t/m 208) planten.Wij waren er erg blij mee door het hele hofje, zodat ons hofje er er nog gezellig nageborreld.
maar de gemeente minder....
mooi blijft uitzien.
Irma Moes
Als beloning van de gemeente kregen Tussen de middag werd er door een aantal
wij te horen dat wij het groen van de buurtgenoten voor een pan soep gezorgd
gemeente nu maar zelf moesten onder- en pannenkoeken voor de kinderen. Ook
houden (gelukkig is dit besluit vorig jaar waren er heerlijke belegde bolletjes aanterug gedraaid).
wezig.
We wilden wel onze verantwoordelijkheid De kinderen konden overdag van een
nemen, maar het met elkaar onderhouden springkussen genieten terwijl de ouders en
was lastig te organiseren. Daarom kwamen andere buren het hofje weer winterklaar
wij op het idee om mee te doen met Bu- maakten.
rendag. In het verleden werden er ook al Tegen 14.00 uur was dat ongeveer klaar
wel eens schoonmaakdagen georganiseerd, en kon ieder de middag zelf inplannen.Veel
maar dit jaar kozen we voor de datum van buurtbewoners bleven gezellig bij elkaar
de nationale Burendag.
zitten op het pleintje en genoten van een
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Nieuws van
De Zonnebloem

Op 15 december houden wij weer
onze jaarlijkse terugkerende Kerstviering en -broodmaaltijd in het kerkelijk
centrum De Opgang. Opgave vóór 10 december a.s. bij Grietje Stap, tel: 642486 of
bij onze secretaresse Coba Horstman, tel:
851719.
Onze Regio-vakantie is gepland van
30 maart t/m 5 april 2015. Deze keer

gaat de reis naar Zuid-Limburg, te weten
Mechelen. U kunt zich hiervoor reeds aanmelden bij eerdergenoemden.
Wilt u ons werk steunen door een
financiele gift? Altijd welkom! Hierbij
ons bankrek. nr. NL27RABO 03684 46115
tnv Nat.Ver. De Zonnebloem Emmen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Het Bestuur.

in Emmen Zuid
Blinkers is een lichte vorm van hulpverlening voor kinderen van groep 3 tot
en met groep 8 die wat extra aandacht nodig hebben.

kan komen.
We zijn er op maandagmiddag ( 15.15 –
17.15) en woensdagmiddag ( 12.15- 14.45)
in het Brinkenhoes.
De kosten zijn € 25, 00 per maand
Voor vragen of aanmelding kunt u bellen
naar dit nummer 06 -20476363.
Meer info op www.welzijngroepsedna.nl,
zoekterm ‘blinkers’.

Donderdagmiddag 13 november organiseert onze afdeling een gezellige
middag in het Brinkenhoes. Aanvang 14.00
uur en eindigt omstreeks 16.00 uur, de entree bedraagt twee euro. U bent van harte
welkom!

Blinkers

Wat is het?
In kleine groepen, altijd onder leiding van
twee pedagogisch medewerkers, is er
voor ieder kind voldoende aandacht. Zo
ontstaat een veilige omgeving waarin uw
kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.
De kinderen die bij ons komen krijgen na
schooltijd twee middagen per week voor
een periode van maximaal zes maanden
lang intensieve begeleiding en hulp bij de

dingen die ze moeilijk vinden. Bijvoorbeeld
bij het spelen met anderen of praten over
wat hen bezig houdt. Doel is om uw kind
spelenderwijs meer zelfvertrouwen.

Ergenissen in het verkeer

als ’s avonds laat.
Ook kwam er een klacht over een autobezitter uit de Ruinerbrink die met een
personenauto rijdt met een ‘verkeerde’
uitlaat. Deze zgn. Abarth uitlaat is speciaal
bedoeld voor auto’s die gebruikt worden
op de racebanen. Téveel decibellen, dus
niet toegestaan!

Bij de afd. Emmen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) komen de laatste maanden
veel meldingen/klachten binnen over ergenissen van weggebruikers in het verkeer.
Deze komen ook vanuit de wijk Bargeres.
Zij spitsen zich vooral op de navolgende
zaken, namelijk:
- té hard rijden van personenauto’s (50
km) en bromfietsen (45 km) op de
Brinkenweg en in de Brinken (30 km).
- het niet verlenen van voorrang aan verkeer komende van rechts uit de Brinken,
zo ook niet aan fietsers;
- fietsers die ’s avonds en ’s nachts geen
verlichting hebben;
- het overbodig claxoneren zowel overdag

Hoe werkt het?
In een eerste gesprek vertelt u wat uw
zorgen zijn en welke vragen u heeft. Wij
vertellen u over onze manier van werken.
Als Blinkers iets voor u en uw kind blijkt te
zijn, dan bepalen we welke dagen uw kind

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

Laten wij allen deze afspraak maken: toon
respect voor elkaar en respecteer de
verkeersregels!
Namens afd. Emmen VVN
website + hosting =
MansMedia.nl

Ondernemers

- Reiki
in de wijk
Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onder- - Magnetiseren
- Aura en chakrahealing
steunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.
- Kristallegging
mij terug te trekken tijdens een persoon“Het mooiste wat je kunt worden is
- Intuïtief consult/gidsencontact
lijke retraites elders in het land.
jezelf ”.
- Tarotlegging
Ik ben Belinda Koffeman, geboren op 5
Oosters Centrum Drenthe is gevestigd
maart 1973. Sinds 2011 werk ik vol overWie weet ontmoeten wij elkaar!
aan de rand van Bargeres. U kunt er tergave in het Oosters Centrum Drenthe
Oosters Centrum Drenthe
echt voor yoga, meditatielessen, ademhalen verzorg ik verschillende vormen yoga
Huizingsbrinkweg 40
ingstechnieken en ontspanningstechnieken.
en meditatie lessen. Tevens organiseer
7812 BK Emmen
Ook kunt u bij ons terecht voor het volik retraites in bin06-13242427
gen van interessante workshops en lezinnen en buitenland,
www.oosterscentrumdrenthe.nl
gen. De workshops en lezingen worden
organiseer ik lezininfo@oosterscentrumdrenthe.nl
verzorgd door docenten (of therapeuten)
gen en workshops
uit alle hele land. Jaarlijks worden er thein het centrum. Ter
Aanbieding voor
maweekenden in binnen- en buitenland
inspiratie volg ik
wijkbewoners:
verzorgd. In het centrum ligt het accent
maandelijks lessen
Voor een behandeling ontvangt u
vooral op het gebied van (het verruimen
in Amsterdam, volg
2,50 korting. Wilt u toch liever een
van) uw bewustzijn.
ik opleidingen en
yoga- of een meditatieles volgen? Dan
In het centrum houden wij ook praktijk.
creëer ruimte en geontvangt u eenmalig 2,50 korting.
Hier kunt u terecht voor:
bruik de vrijheid om
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Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Klaverjassen in ‘t Brinkenhoes
De Klaverjasclub komt elke vrijdagmiddag
bij elkaar. van 13.30 - 15.30 uur. Iedereen
is welkom die een beetje kan klaverjassen.
Inleg is 2 euro, 1 keer koffie inbegrepen.
Wij spelen voor maandelijkse vleesprijzen.
Van harte welkom!
Zingen in ´t Brinkenhoes
De Oldtimers zingen iedere woensdagmorgen in het Brinkenhoes, onder begeleiding van enkele accordeons.
Tijd: 9.30-11.00 uur Contributie: 3,- p.mnd,
waarvan we aan het eind van het cursusjaar uit eten gaan. Is dit iets voor u?
Hartelijk welkom!

			
uithollen
11 november
Sint Maarten
13 november
Boswandeling
			
(Noordbargerbos)
14 november
Haakclub
18 november
Groot sinterklaas
			
dobbelspel
19 november
Spelletjesmiddag
22 november
Zwemmen (Aquarena)
26 november
Workshop Nail Art
28 november
Pepernoten bakken
29november
Bezoek aan Sinter			
klaas
			
(Sinterklaashuis)
Ga voor meer info en opgave naar de
Facebook-pagina HaveFun Emmen!

Activiteitenprogramma HaveFun
Een overzicht van
een aantal van onze
activiteiten in november. Alle activiteiten
zijn natuurlijk in Bargeres, mits anders
aangegeven.
2 november
Pubquiz
			
(poolcentrum Emmen)
5 november
Ladies Night
8 november
Poolen
			
(poolcentrum Emmen)
10 november
Workshop pompoen

Praktijk Natuurlijk Bewust
Workshops vanaf januari 2015:
Versterk je Zelfgenezend Vermogen
Informatieuitwisseling, meditatie, ervaren en verbinden met de wijsheid en
de boodschap van je lichaam. Andere
benadering van fysieke klachten en
ziekte, betekenis van organen, gezonde
en ziekmakende voeding (zuren-basen).
Vier ochtenden (9:30-11:30):
13 jan – 10 febr – 10 mrt – 7 apr
of avonden(19:30-21:30):
23 jan – 13 febr – 13 mrt – 10 apr

Versterk je Lichtkracht
Een verruiming van bewustzijnsvelden, een
diepere verbinding met je zelf en integratie van nieuwe gewaarwordingen voor wie
daar aan toe is..
Vier maandagavonden 19:30 – 21:30
2 februari – 2 maart – 16 maart – 13 april
Voor uitgebreidere informatie zie de workshopfolder (bij Infopunt of praktijkadres
Borgerbrink 100) of de agenda op de website: www.praktijknatuurlijkbewust.nl of
neem telefonisch contact op: 06-20852259.

Klok stuk?
Bel de Klokkerij: 612557
B. Hoogeveen
Bruntingerbrink 160 - Emmen
Klokken kunnen
eventueel worden
gehaald en gebracht.
Geen voorrijkosten.
Altijd prijsopgave vooraf.

Infopunt Bargeres
in de praktijk

Infopunt
Bargeres
Waarvoor kun je
terecht bij het Infopunt Bargeres?
Marga Vonk, Infopunt-medewerkster vertelt:
“Een week geleden kreeg ik een telefoontje van een mevrouw, die voor haar
man iemand zocht die één keer per week
met hem samen naar jazzmuziek wil luiste-

ren. Ik ben op zoek gegaan naar een vrijwilliger in ons bestand om te kijken of er een
iemand aan deze mijnheer gekoppeld kon
worden.
Heeft u ook hulp nodig bij? Bijvoorbeeld
voor het ophangen van een schilderijtje,
een keertje een wandeling maken, een
keer boodschappen doen? Of zoals deze
mijnheer, gewoon een maatje voor muziek
luisteren, dan kunt u zich bij het Infopunt
inschrijven. Ook als u tijd over heeft en
zich als vrijwilliger wilt aanmelden, dan kan
dat bij het Infopunt Bargeres.Wij proberen
u dan zo goed mogelijk te helpen.
Voor deze mijnheer zoeken wij nog steeds
dat muziekmaatje... Dus ik doe bij deze
meteen een oproep: wie heeft interesse?”
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Infopunt Bargeres,
het knooppunt in de wijk
waar u terecht kunt
voor al uw vragen
op het gebied van
wonen en zorg!

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

