
Bestuurswisseling
Vanaf 1 augustus is de voorzittershamer 
van ons bestuur in handen van Jaap Bak-
ker (geen familie van onze illustere voor-
ganger Atte Bakker!). Fijn dat dit kon: ver-
antwoordelijkheden en boegbeeldfunctie 

neerleggen, omdat er opvolging in beeld 
was! Ik ben bijna 5 jaar voorzitter geweest  
van Wijkvereniging Bargeres en heb altijd 
enorm veel plezier in deze taak gehad. Ik 
blijf in het bestuur en houd ook enkele 
van de aandachtsvelden die ik had, zoals de 
opmaak en eindredactie van Wijknieuws. 

Ik heb het volste vertrouwen in de ca-
paciteiten van Jaap en ben blij dat hij deze 
nieuwe uitdaging met twee handen heeft 
aangepakt! Ik wens hem vanaf deze plaats 
veel succes bij het stimuleren van de be-
wonersbetrokkenheid in de wijk!
Marlies Zeeman
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PLAATSING ‘ONTMOETING OP HET WATER’
Eindelijk! Bijna is het zover: zaterdag 27 september staat 
toch ook in uw en jouw agenda genoteerd?! Plaatsing van 
het kunstwerk ‘Ontmoeting op het Water’! Dat spektakel 
wil je toch niet missen!?

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), Mia Stulen (penningmeester), Mariska Hu-
izing (secretaris), Elly Platel, JMarlies Zeeman (red. 
Wijknieuws, redactie@bargeres.com). 
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com). 

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 9/2014 
verschijnt rond 3 oktober. 
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op 
dinsdag 23 september bij ons binnen 
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar 
redactie@bargeres.com).

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
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Ontmoeting op een prachtlocatie
De voorbereidingen voor zaterdag 27 sep-
tember zijn in volle gang. Spannend is hoe 
het kunstwerk van het atelier van Willem 
Kind naar onze wijk toekomt. Het zal de 
moeite waard zijn dit mee te maken! 
Na aankomst zal het grote kunstwerk door 
een hoogwerker in het Oranjekanaal ge-
plaatst worden. Het stukje kanaal tussen 
de twee bruggetjes vlakbij het winkel-
centrum zal daarna nooit meer hetzelfde
zijn! Het is een prachtlocatie in het hart
van onze wijk, waar ‘Ontmoeting op het  
Water’ symboliek zal staan voor vele manie-
ren van ontmoeten!

De ochtend staat vooral in het teken van 
de Plaatsing. Daarna is gezelligheid troef en 
wordt het muziekprogramma vervolgd. Zie 
ook Facbook en volg Bargeres Ontmoet!

Versiering ‘Ontmoeting op het Water’
Alle kinderen van de basisscholen in 
Bargeres en Noordbarge werken mee aan 
het maken van de versiering bij de Plaatsing 
van het kunstwerk. Er zullen wel dik 900 
driehoeksvlaggen wapperen rondom het 
Oranjekanaal bij het winkelcentrum! Een 
samenwerkingsproject tussen het Brede 
School-overleg en de werkgroep Bargeres 
Verrast met Kunst.  
Misschien dat uw eigen kind of kleinkind 
er op dit moment druk mee aan de slag is? 

Foto: Door van der Keur

De kinderen gaan groepsgewijs in gesprek 
met hun meester of juf rondom het thema 
kunst. Daarbij wordt de relatie gelegd naar 
de komst van het kunstwerk ‘Ontmoeting 
op het Water’ van Willem Kind. De vraag 
is wie zij zelf zouden willen ontmoeten? 
Die persoon of b.v. dier wordt geschilderd 
op een eigen driehoeksvlag. Onze wijk
krijgt zo het werk te zien van allemaal 
jonge kunstenaars! 
Alle vlaggen worden voor half septem-
ber verzameld en verwerkt tot een aantal 
slingers voor een prachtige versiering op 
zaterdag 27 september. 

Heeft u vragen over de Plaatsing van het 
kunstwerk? Neem contact op met het 
Infopunt via 06-34496708 of infopunt@
bargeres.com
Jacqueline Heringa Foto: Door van der Keur
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4US GAAT VERDER!
Het initiatief aan de Slenerbrink onder de naam 4US heeft de afgelopen 
zomer weer een stapje vooruit kunnen zetten. 

Konden wij eerder berichten over de 
schoonmaakacties in een deel van de Sle-
nerbrink, eind juni hebben we de oude 

meidoorns in overleg met de gemeente 
vervangen door andere boompjes. Nadat 
de gemeente de nodige materialen had 

aangeleverd, hebben wij als bewoners 
de boompjes gepland en inmiddels in 
een onderhoudscyclus meegenomen. 
Concreet houdt dat in dat we de 
boompjes extra water geven en ver-
zorgen, zodat we daar nog lang plezier 
van kunnen hebben. En hoewel de 
afwerking nog niet helemaal gereed is, 
zijn de bewoners al erg tevreden over 
het resultaat.
Daarnaast hebben enkele leden van 

4US zich ook ontfermd over de vijver 
aan de Slenerbrink. Professionals, gecoör-
dineerd door de gemeente, hebben nader 
onderzoek gedaan naar het water in de 
vijver, hebben de draadalg verwijderd en 
de fontein gerepareerd. Daarna is door de 
bewoners het nodige kroost, wier en afval 
verwijderd. Het resultaat is dat de vijver er 
weer netjes uit ziet.
De volgende actiedag is alweer gepland in 
september!

Namens de bewoners
van 4US,
Marcel Ederveen
Martin Heerspink

Nadat we in maart aan de slag zijn gegaan 
tijdens Bargeres doet!, is er twee keer 
een bij-eenkomst geweest. Naast de pret-
tige kennismaking, hebben we deze vragen 
gesteld:
Wat hebben ondernemers in Barger-
es nodig? Welke problemen komen de 
ondernemers tegen? Welke oplossingen 
en kansen zien ondernemers in Bargeres? 

Hoe gaan we om met de nieuwe econo-
mie?
Hieruit is er een lijst ontstaan van mogelijke 
acties en projecten: MVO (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen), Reclame-
bord, Gezamenlijke Werkplek, Onderne-
mersmarkt, Reclame op eigen terrein, 
Netwerken, Ambassadeurschap, Vindbaar-
heid, Internet + Social Media, Sponsoring.

Nu willen we aan de slag om handen en 
voeten te geven aan deze onderwerpen. 
Wil jij ook het ondernemersklimaat ver-
beteren in Bargeres? Ben je ondernemer 
en heb je iets met één of meer van deze 
onderwerpen? Kom dan ook op 4 oktober 
tussen 15.00 en 17.00 uur met aansluitend 
buffet. 
Locatie: de Brinkenhoes.
Opgeven uiterlijk 1 oktober via 
bargeresonderneemt@bargeres.com. 

WERKGROEP BARGERES ONDERNEEMT

Op 4 oktober komen ondernemers in Bargeres weer bij 
elkaar, in het kader van Bargeres Onderneemt.

et de nieuwe econo-
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BRADERIE 20 SEPTEMBER

Winkeliersvereniging Bargeres organiseert op 20 
september weer de jaarlijkse braderie!

Heb je zin in een braderie, 
kom dan 20 september 
tussen 10.00 - 16.00 uur 

gezellig langs in Bargeres en laat je verrassen! 
Speciaal voor deze dag hebben onze winkeliers extra leuke 

acties/aanbiedingen voor u, veelal met een kraam buiten.

Deelnemende winkels:
Rue Savaron, Primera, Smulwereld, 

Boni, Ter Stal, Home & Toys, Astrilde, 
Mr. Hu, Bakkerij van Veenen,

de Boeketterie, Voeten in Balans

In Wijknieuws is de laatste maanden veel te lezen onder het 
motto ‘Bargeres doet!’. Vanuit de eerste bijeenkomst op 5 
maart zijn veel bewonersinitiatieven ontstaan die het versterk-
en van m.n. de sociale samenhang en de wijkeconomie beogen.
Het is goed om met elkaar deze eerste successen te vieren en 
ook is het goed om verder te gaan. Er is nog zoveel te verbe-
teren in en aan de wijk! Graag komen we met nog veel meer 
bewoners en hun ideeën in contact en kijken we wat mogelijk 
is om deze ideeën te realiseren!

De wijkvereniging is samen met wijkcoördinator Jolanda Lub-
berts inmiddels druk bezig met de invulling van het programma, 
maar dit staat al vast staat:Bargeres doet! 2 vindt plaats in ‘t 
Brinkenhoes, Mantingerbrink 140
tijd: van 15.30 - 21.00 uur

Net zoals de vorige keer is er ‘s middags een gezamenlijke cen-
trale bijeenkomst en na het gezamenlijke avondeten zijn er ‘s 
avonds weer workshoprondes. 
‘s Middags komrn de successen van de eerste Bargeres doet!  
aan bod. Ook ‘s middags pitches (korte promotie-verhaaltjes) 
over de onderwerpen van de workshops ‘s avonds.
Tevens kan er gestemd worden op de geselecteerde foto’s van 
de fotowedstrijd. 
Heb je (wilde) ideeën voor voor de wijk? Kom 29 oktober!
Wil je meedenken in de voorbereiding of meedoen in de or-
ganisatie van deze dag? Laat wat van je horen via 
bargeresdoet@bargeres.com
   

BARGERES DOET! #2
Na het grote succes van Bargeres doet! op 5 maart, 
komt er een tweede editie op 29 oktober.
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Door Jolanda Lubberts 
gebiedscoördinator 

Wat waren nu de successen die het meest 
verrassen en het langst houdbaar waren?
Het valt niet mee om hier iets over te 
schrijven, als je zelf nog maar een jaartje 
meedraait. Gelukkig heb ik mijn voorgang-
ers, Ali Zingstra en Wobbe Katoen ook 
kunnen raadplegen over hun successen.

Ali:
“Voor mij is het groot-
ste succes in Bargeres de 
aanpak van de sociale vei-
ligheid door samenhang 
in aanpak en door samen-
werking. Voorafgaand aan 
het wijkprogramma hadden we in Bargeres 
op verzoek van Cees Bijl de gemeentelijke 
pilot sociale veiligheid, omdat er o.a. veel 
overlast in het winkelcentrum was. In die 
pilot stonden centraal: activiteiten(aanbod), 
handhaving, thuissituatie en infrastructuur. 
Deze pilot was de basis voor de verdere 
integrale aanpak van het sociale veilig-
heidsprogramma, dat in verschillende on-
derdelen van het wijkprogramma 2009-
2014 terug te vinden is.     
Wat me daarnaast nog te binnen schiet is 
de jongerenaanpak: bieden en verbieden. 
Het samen ontwikkelen van de Kuil en een 
doorlopend activiteitenaanbod voor jonge-
ren zoals Brainart (weerbaarheidstrainin-
gen voor groep 8) en het ‘weekendje weg’. 
Ook de nauwe samenwerking van buurt-
werkers en politie was een succes uit het 
programma. Korte lijnen en regelmatig 

overleg. Tijdelijk instellen van centrumcon-
cierge/gastheer-vrouw. En natuurlijk  het 
wijkfestival ‘Opschudding’!”

Wobbe:
“Voor mij is de aanleg en 
constructie van de Kuil 
met stip het grootste 
succes van het wijkpro-
gramma. We hebben het 
samen gedaan, het was 
een project van ons allen. Dat de jongelui 
hebben meegeholpen maakt dat het nog 
steeds ‘hun’ plekje is. Een goede samen-
werking!”

Jolanda:
Mijn grootste succes 
was toch de verrassing 
van Bargeres. Natuurlijk, 
als geboren Emmense 
wel vaak in Bargeres 
geweest, maar altijd op 
doortocht. Nu wil en 

moet ik stilstaan in Bargeres. Aldoor kom 
ik mooie verrassingen tegen. 
Met een kameraad door Bargeres om te 
fi lmen voor Bargeres doet!, werd ik ver-
rast door de schoonheid van het Oran-
jekanaal en de naaste omgeving. Dat deze 
gebaggerd en opgeknapt werd, was ook 
onderdeel van het wijkprogramma. 
Of wanneer ik voor een praatje of een 
boodschapje tijdens mijn pauze naar het 
winkelcentrum ga, word ik telkens verrast 
over het plein dat zo levendig is (ook on-
derdeel van het wijkprogramma...). 
Of ik word verrast door de vitaliteit van

de vrijwilligers van Bargeres, ik kom ze 
vaak tegen in het Brinkenhoes. Zij vormen 
de ruggengraat van Bargeres. Prachtig! 
Het versterken van de vrijwilligers was 
ook onderdeel van het wijkprogramma. 
Of ik word verrast door de talenten van 
de inwoners van Bargeres,  wat een heer-
lijke wijk met een mix van allerlei doeners 
en goede denkers! Ook het aanboren van 
divers talent was een doel in het wijkpro-
gramma…
Kortom; Bargeres verrast mij nog steeds 
met successen en dat zal vast zo blijven!

Tot zover de successen van mensen die  
vanuit hun werk trots zijn op onze wijk. 
Maar wat is volgens u en jou het succes 
van de wijk? Om dat letterlijk in beeld te 
krijgen, hebben we een fotowedstrijd uit-
geschreven. Iedere inwoner van Bargeres 
mag meedoen, hobbyfotograaf of profes-
sional.
De werkgroep die de wedstrijd heeft 
bedacht (Bargeres in Beeld) heeft enkele 
voorwaarden opgesteld. Deze  kan je hier-
onder lezen, ook op bargeres.com en op 
Facebook, of op de fl yer die jullie thuis 
hebben gekregen een paar weken geleden. 
En wat nou ook verrassend is? Ze wilden 
mij in de jury! En laat ik er nou vooral op 
letten of de foto’s mij ook kunnen verras-
sen ;-)

succes!
met

ucces!
met

Begeleidings Commissie Ouderen  
BCO

presenteert  op 

woensdag 24 september
van 13:00 tot 15:00 uur 

een 

OPEN DAG 
in ‘t Brinkenhoes

Gratis koffi e 

Wij willen u laten zien wat er allemaal 
gebeurt voor ouderen, 

maar ook voor iedereen 
die er de tijd voor heeft, 

en wat u allemaal kunt doen in het 
“Brinkenhoes”.

PS. Moet u oppassen op kinderen of 
kleinkinderen: neem ze mee!

BARGERES VERRAST MET SUCCES!
Afgelopen 5 jaar is er door het wijkteam met bewoners en organisaties druk 
gewerkt aan het behalen van doelen die we met elkaar afgesproken hadden. 
Deze doelstellingen stonden verwoord in het wijkprogramma. 

Bargeres is een prachtige wijk, vind je niet?

De werkgroep "Bargeres in Beeld" vindt van wel! Om dit onder de 

aandacht te brengen hebben we een fotowedstrijd georganiseerd. 

 FOTOWEDSTRIJD  

BARGERES VERRAST MET SUCCES

DOE MEE!

T/M 

30 

SEPTEMBER

Bargeres is een prachtige wijk, vind je niet
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moet ik stilstaan in

• deelname alleen mogelijk voor profes-
   sionele en hobbyfotografen die wonen in 
   Bargeres
• zorg ervoor dat Bargeres herkenbaar 
   in beeld komt binnen één of meerdere 
  van de 4 thema(‘s): beweging / kleur / 
   nacht /  toen & nu
• iedere fotograaf mag maximaal 4 foto’s
   inzenden
•  vermeld in de mail je naam, adres en te-  
   lefoonnummer
• geef aan waar de foto gemaakt is en
   onder welk thema deze valt
•  je maakt de meeste kans als de foto ver-
   rassend is
• de beelden mogen worden gebruikt door
  de wijkvereniging voor publicaties, onder
  naamsvermelding van de fotograaf
• mail uiterlijk 30 september de foto’s in

  goede kwaliteit JPEG naar 
  info@bargeres.com
Per thema kan er een dinerbon gewonnen 
worden! Op 1 oktober wordt er een se-
lectie gemaakt van ca. 20 foto’s door de 
jury. Deze selectie wordt geëxposeerd in 
het Brinkenhoes.
Bewoners kunnen vanaf 15 t/m 31 oktober 
de foto’s komen bewonderen en op hun fa-
voriete foto per thema stemmen. De win-
naars per thema worden op 1 november in 
het Wijknieuws Bargeres bekend gemaakt.

VOORWAARDEN 
FOTOWEDSTRIJD



De vakanties zijn weer voorbij en de 
scholen zijn weer gestart, dus ook

het werk van onze afdeling gaat weer 
draaien. Hopelijk heeft u genoten van het 
zonnige weer.
De volgende aktiviteiten staan op stapel 
voor september:

1 september  bestuurs- en vrijwil-
ligersbijeenkomst in de Holtingerhof, 

aanvang 19.30 uur;
3 september Jeu de boule van 10 tot 
12 uur op baan achter de Holtinger-

hof. Speelballen aanwezig en toegang gratis. 
Welkom!

20 september braderie winkelcen-
trum Bargeres met stand van onze 

afdeling. Tevens uitreiking diverse bekers 

van “Wie heeft de hoogste zonnebloem 
2014”. Sluitingsdatum opgave 17 sept. tel: 
615062 (Musters), tel: 615769 (Sanders);

23 september  bootreis op de Friese 
meren georganiseerd door ons re-

giobestuur. (Inmiddels vol geboekt.)  
  
Met vriendelijke 
groet, 
het bestuur.

NIEUWS VAN 
DE ZONNEBLOEM

NIEUWS VAN WOON-WIJKCENTRUM HOLTINGERHOF

Elke woensdagmiddag van 13:00 - 16:00 uur: Repair Café Bargeres in Hol-
tingerhof. Kom met uw kapotte apparaten (alleen die te tillen zijn)!
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Eetkamer Bargeres
Elke woensdag kunt u gezellig komen 
dineren bij eetkamer Bargeres. 
Voor €3,50 krijgt u een hoofdgerecht, een 
dessert en een kopje koffi e of thee.  
Er wordt door vrijwilligers gekookt,waarna 
u gezamenlijk kunt gaan dineren. 
U bent van harte welkom vanaf 17:00 uur, 
waarna we gezamenlijk tegen 17:30 gaan 
eten.

Graag van te voren reserveren bij de re-
ceptie van Holtingerhof, via 0591-228436 
of Holtingerhof.receptie@levestecare.nl. 
Reserveren kan tot 13:00 uur.

Burendag
Ook dit jaar willen wij als buren een ge-
zellige en ontspannen dag organiseren. Dit 
jaar is het thema beweging voor jong en 
oud.
Natuurlijk bent u van harte welkom om 
deel te nemen aan de Burendag.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de receptie van Holtingerhof of 
bij het Infopunt Bargeres in ’t Brinkenhoes.

Boekje Verenigingsleven en meer
Binnenkort zal het informatieboekje 
‘Verenigingsleven en meer’ verschijnen van 
woon-wijkcentrum Holtingerhof. Hierin 
kunt u informatie vinden over oa. Catering, 
zaalhuur en de eetkamer.

‘Verenigingsleven en 
meer’ wordt op u 
huisadres bezorgd 
en is eventueel ver-
krijgbaar bij het In-
fopunt Bargeres in 
’t Brinkenhoes of 
bij de receptie van 
Holtingerhof.

Moontje
Moontje biedt op zeer brede schaal coa-
ching en massage! Door de jaren heen 
heeft zij zich gespecialiseerd en gekwali-
fi ceerd als coacher en masseur. Ze heeft 
van haar passie haar werk kunnen maken. 
Daarbij heeft ze een combinatie kunnen 
vinden tussen coachen en massage en 
heeft een benadering ontwikkeld waarin 
lichaam en geest samen in balans worden 
gebracht. Alle uitgebreide informatie staat 
op www.moontje.nu

Massage
* Massage/begeleiding voor kinderen /
 volwassenen met een trauma
* Massage voor kinderen / volwassenen   
 met een beperking, handicap en / of 

 stoornis
*  pijnbestrijding 
*  baby- en kindmassage 
*  zwangerschapsmassage
*  bamboemassage
*  ontspanningsmassage
*  stoelmassage
*  hot- stone 
*  Japanse gezichtsmassage

Coaching
* coaching ouder en kind
*  coaching kind / jongeren
*  coaching volwassenen

Rolderbrink 176 
7812PL Emmen 
0611007027 

ONDERNEMERS IN DE WIJK

Het is goed de ondernemers die in onze wijk wonen en werken te onder-
steunen. Dat draagt bij aan een levendige en economisch gezonde wijk.

Aanbieding voor 
wijkbewoners:

€ 2,50 korting op alle 
massage- en voetscrub/pakking 

van 15 euro! info@moontje.nu
www.moontje.nu

Richard van Delden en Renate Winkel heb-
ben de coördinatie in Bargeres overgenom-
en van de jaarlijkse collecte t.b.v. het KWF .
Ze zoeken nog collectanten voor volgend 

jaar. De collecte is altijd de eerste volle 
week van september.
Steun hun mooie initiatief en geef u op!
Richard van Delden (tel. 06-15200540)  
heeft hulp nodig in de Hesselter-,  Oringer-, 
Spehorner-, Zuidlaarder-, en Zweelerbrink.

Renate Winkel (tel. 616660) kan hulp ge-
bruiken in de Roner- en Orvelterbrink.

KONINGIN WILHELMINA FONDS

KVG BARGERES/RIETLANDEN 
ZOEKT LEDEN!
Wij zijn een gezellige vrouwengroep, die 
iedere 3de woensdag van de maand bij elkaar 
komt in het Brinkenhoes, van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Ons programma is afwisselend en 
de moeite waard; van knutselen tot een pre-
sentatie van natuurfoto’s. Voor elk wat wils!!! 
De contributie is slechts € 25,- per seizoen 
(van september tot en met april) + € 2,50 
voor de Lief en Leedpot.
Inlichtingen en/of aanmelden: 
ijkema@ziggo.nl Of kom gewoon een keertje 
kijken. U bent van harte welkom!!!
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ACTIVITEITENAGENDA

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.

Dansen bij Eurychoros
Wij zijn een actieve, gezellige vereniging 
met ongeveer 25 leden, zowel mannen als 
vrouwen. Werelddans is een ideale manier 
om je lichaam in conditie te houden. En 
omdat je geen partner nodig hebt kan 
iedereen meedoen.
Of je al eerder gedanst hebt of nog nooit, 
iedereen kan meedoen, onder deskundige 
leiding leer je op een ontspannen manier 
allerlei  dansen en voor je het weet dans je 
de hele avond mee.
Als je nog niet zeker weet of werelddans 
iets voor je is, is er de mogelijkheid om 
in september 3 weken gratis  introductie- 
lessen te volgen. Je kunt ook nog aanslui-
tend meedoen met de reguliere dansavond.

Brinkenhoes, Mantingerbrink 140
Van 20.00 tot 22.15 uur
Start op maandagavond 8 september 
Introductielessen maandagavond 15, 22 en 
29 september 
Van 19.00 – 19.45 uur

Info: eurychoros@gmail.com,  
Aukje Oosterkamp, 06-28821878 

NatuurlijkBewust
Workshops/cursussen bewustzijnsontwik-
keling en spirituele groei
- Open Meditatiebijeenkomsten met klank 
-  ‘ervaar en herinner’ 
- Versterk je zelfgenezend vermogen – 
 informatie en meditatie, ervaren en 
 verbinden met de wijsheid en de bood-
 schap van je lichaam
- Versterk je lichtkracht deel 1:  aarding,
 lichaamsbewustzijn, reis in je hart, jouw 
 eigen klank.
- Versterk je lichtkracht deel 2:  activatie 
 van ruimere bewustzijnsvelden, multidi-
 mensionaliteit, sterrenfamilie, hogere 
 zielsdelen (gidsen).
De praktijk aan de Borgerbrink 100 is 
rolstoeltoegankelijk. Zie de agenda op 
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Oosters Centrum Drenthe
Cursus Zelfhypnose in Oosters Centrum 
Drenthe door Bernard Ligtenberg.
Toepassingen:
• Beter slapen, afvallen, minder drinken of 
  roken,
• Minder stress en meer rust, energie, ba-
  lans en zelfvertrouwen,
• Lichamelijke klachten zoals pijn, astma en 
  allergie verlichten,
• Emotionele klachten aanpakken,
Na afl oop van deze cursus:
• weet je hoe hypnotische trance werkt en 
  wat dat met jou doet,
• kun je jezelf in hypnose brengen door 
 middel van 2 methoden,
• leer je de taal van het onbewuste beter 
  begrijpen en daardoor . . .
• kun je zelfhypnose praktisch en gericht in 
  het leven van alledag toepassen.

Op woensdagavond 10, 17 en 24 septem-
ber en 1 okotober 19.30 - 22.00 uur.
Inschrijven kan via
info@oosterscentrumdrenthe.nl
Kosten: 90 euro (4 avonden, inclusief werk-
boek, koffi e en thee).

INFOPUNT BARGERES 
IN DE PRAKTIJK 

Waarvoor is het 
Infopunt Barger-
es ook alweer? 
Medewerkster  
Marga Vonk ver-
telt: 
“Het Infopunt Barg-
eres zit nu al weer 
ruim anderhalf jaar 
in het Brinkenhoes 
aan de Mantinger-
brink 140. 

Weet u dat u ook voor vragen rondom 

thuiszorg bij mij terecht kunt? 
Deze week kwam er bijvoorbeeld een 
mevrouw langs die een vraag had over 
thuiszorg. Ik heb voor haar toen verschil-
lende organisaties opgezocht, met adres 
en telefoonnummer. Ook heeft ze hier zelf 
en samen met mij achter de computer (die 
we ter beschikking hebben staan) gekeken, 
zodat ze voldoende informatie had om te 
kijken wat het beste bij haar paste.”

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
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website + hosting = 

MansMedia.nl 

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


