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Terugblik Bargeres doet! #3
Bij de organisatie van Bargeres doet! editie
3 wisten van te voren: we willen veel, komt
dat wel goed? We wilden de gezinnen van
Bargeres bereiken, we kozen ervoor het
sportpark net buiten de wijk in het zonnetje zetten, we wilden veel bewoners over
de markt en tenslotte wensten we mooi

Foto-impressie Bargeres

weer! Terugkijkend zeggen we: “Tjonge, al
onze wensen zijn vervuld!”
Met een ploeg van ruim 40 vrijwilligers
hebben we een prachtige dag neer kunnen
zetten, die ook naar tevredenheid was van
de ruim 400 (!) bezoekers.
Bargeres verrast, dat blijkt elke keer weer!
Alle bezoekers, deelnemende gezinnen,
vrijwilligers, en sponsors: hartelijk dank!

Herontwikkeling winkelcentrum
Op dit moment is de aanpak van fase 2 volop aan de gang. Er wordt een brede brug
aangelegd over het Oranjekanaal, zodat de
verbinding tussen de twee winkelgebieden
eindelijk echt gestalte krijgt. Het ontwerpfoutje bij de aanleg van de wijk wordt na 40
jaar hersteld...
Marlies Zeeman

doet!

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 9/2015
verschijnt rond 1 oktober.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 15 september bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Bargeres doet! was niet mogelijk geweest zonder de sponsorbijdragen van onderstaande organisaties! We bedanken deze
organisaties en bedrijven hartelijk en bevelen zij bij u aan!

Bargeres Najaarsschool

Het hele gebeuren rondom Bargeres doet! wordt niet
zomaar georganiseerd, maar dient een achterliggend doel.
De grote gedachte achter Bargeres doet!
is wijkbewoners in contact brengen met
elkaar, achterhalen wat er leeft en acties
bedenken om met elkaar aan de slag te
gaan in de wijk.

Bargeres Najaarsschool
Zo is 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?’
Op het moment van schrijven is de opbrengst nog niet bekend, maar we hebben
al wel een datum voor de eerste Bargeres
Najaarsschool. Dit najaar zullen we tijdens
drie ‘schoolavonden’ de opgehaalde vragen
of thema’s in het spotlicht zetten.
De eerste avond is op 14 oktober, in ‘t
Brinkenhoes! Volgend Wijknieuws meer.

Afscheid

directeur CBS het Palet
Een verslag van het afscheid van ‘meester Jaap’, directeur van CBS Het Palet.

“Onze directeur, Jaap den Engelsman, nam
na 42 jaar afscheid van onze school CBS
Het Palet, om met pensioen te gaan.
Op woensdag 24 juni namen wij met de
hele school feestelijk afscheid van hem.
’s Morgens is meester Jaap met een cabrio
opgehaald van zijn huis door twee stoere
bodyguards en onder begeleiding van een
politie escorte naar school gebracht. Daar
stonden alle kinderen, ouders en collega’s
hem op te wachten met een lied.
De rest van de morgen waren er optredens van kinderen die speciaal voor
meester Jaap iets hadden ingestudeerd.
Dansjes, toneelstukjes en liedjes.
Op verzoek van meester Jaap gaven Magic
Kylian en Fabianne ook nog een spectaculair optreden. ’s Middags was er tussen

15.00 en 17.00 uur een receptie voor genodigden. De dag werd afgesloten met een
etentje voor alle teamleden.
Meester Jaap was ontzettend verrast en
heeft, samen met zijn vrouw Aly, erg genoten van deze dag.
Jaap wordt opgevolgd door Bert van der
Leest.”
Juf Saskia van Luijt

Speurneus Klaas Jan
Doordat de eigenaar van Rijwielshop
Bargeres, Klaas Jan Terwisscha, zo alert is
geweest na de inbraak in zijn rijwielshop,
heeft de politie een aantal aanhoudingen
kunnen verrichten. De wijkagent van de
Bargeres bedankt hem hiervoor met een
bloemetje!
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Wel

eens gehoord van Oma’s Brinkje?
In woonwijkcentrum Holtingerhof is tweemaal per maand een tweedehands
winkeltje open, onder de naam ‘Oma’s Brinkje’.

Op zoek naar leuke spulletjes voor de
nazomer? Oma`s Brinkje is elke eerste
en derde dinsdag van de maand geopend.
Diverse leuke spulletjes, voor iedereen
wat wils. U bent van harte welkom tussen 13:00 - 15:30 uur bij het tweedehands
winkeltje van Bargeres. Bewoners van de
wijk en andere belangstellenden zijn van
harte welkom om een kijkje te nemen.
Wie spullen wil inbrengen, kan dit doen tijdens de openingstijden van de winkel.

vinden in woonwijkcentrum Holtingerhof
en is vanaf de buitenkant bereikbaar.

De opbrengst van de verkoop van de
tweedehands artikelen is bedoeld voor de
welzijnsactiviteiten die vanuit Holtingerhof worden georganiseerd. De winkel is te

Eetkamer Bargeres
Elke woensdagavond van 17:00 uur de
eetkamer. Ontspannen en gezellig dineren
met een 2 gangen menu. Voor een hoofd-

Holtingerhof Activiteiten
Actviteitenkalender
Regelmatig worden er verschillende activiteiten georganiseerd in Holtingerhof. Als
wijkbewoner bent u van harte welkom om
eens een kijkje te nemen. De agenda kunt
u vinden bij het Brinkenhoes en bij de receptie.

Op

zoek naar vrijwilligerswerk?
Bent u op zoek naar een leuke en nuttige tijdsbesteding, bijvoorbeeld omdat
u een bijstandsuitkering ontvangt of omdat u graag iets voor een ander doet?

Dan bent u bij Verpleeghuis De Bleerinck
aan het goede adres. Wij zoeken mensen
die voor onze bewoners de dag een gouden randje kunnen geven. Mensen die tijd
hebben voor een praatje of een wandeling
met onze bewoners. Of mensen die binnen

een huiskamer hand- en spandiensten willen verrichten.
Hebt u interesse en wilt u meer weten
over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen De Bleerinck, kom dan naar
onze informatieochtend op donderdag 24

gerecht, dessert en koffie betaalt u €3,50.
Repair Café
Elke woensdagmiddag van 13:00 - 16:00
uur: Repair Café Bargeres in Holtingerhof.
Kom gerust langs met uw kapotte apparaten (alleen die te tillen zijn).
De vrijwilligers van het Repair Café staan
graag voor u klaar.
september om 10.00 uur in De Bleerinck.
Graag even aanmelden via onderstaand
mailadres of bij de Klantenservice/receptie in De Bleerinck, Spehornerbrink 1. Wij
hebben de koffie klaar!
Ida Hidding,
Coördinator Vrijwilligerswerk
De Bleerinck, Spehornerbrink 1
0591-681666 / ihidding@tangenborgh.nl

Even

voorstellen:
wijkverpleegkundige Zorggroep Tangenborgh
Mijn naam is Esther Bos en ik wil me graag aan u voorstellen als de nieuwe
wijkverpleegkundige in onder andere uw wijk.

Sinds kort ben
ik in dienst
bij Zorggroep
Tangenborgh.
Zoals u wellicht
via verschillende media heeft
meegekregen,
heeft de wijkverpleegkundige sinds afgelopen januari een andere rol in de zorg en in
uw wijk gekregen. De wijkverpleegkundige
is nu, net als de huisarts, de eerste toegang

tot zorg en de verbindende schakel op het
gebied van zorg en welzijn. Via de wijkverpleegkundige komt u met uw hulpvraag bij
de juiste organisatie terecht.
Door de verbinding met allerlei zorg- en
welzijnsaanbieders proberen we voor u
een goed vangnet te creëren voor als het u
zelf niet meer lukt om bepaalde gebieden
in uw leven zelf te regelen of te onderhouden. Als wijkverpleegkundige indiceer ik de
thuiszorg en de eventuele begeleiding. We
blijven hierbij altijd uit gaan van wat u zelf
nog kunt; wij bieden u ondersteuning. Dat
maakt dat u zelf blijft bepalen hoe uw leven

Kledingcontainer

bij Rode Kruis-gebouw
Wist u dat u uw oude kleding in de Rode Kruis-kledingcontainer kunt doen?

naar het Rode Kruis-gebouw en doneer
uw oude kleding.
De kledingcontainer van het Rode Kruis
staat nu buiten het gebouw aan de Slenerbrink 272, naast de ingang. De kledingcontainer heeft altijd in het gebouw gestaan.
Hierdoor kon u alleen uw kleding langsbrengen als het gebouw open was. Dit is
nu dus niet meer nodig. Kom dus gerust

Het geld dat wordt ingezameld met de
door u gedoneerde kleding wordt goed
besteed. De kledingcontainer van het Rode
Kruis is van Symphany. Symphany is een fusie van KICI en Humana. De organisatie
is in het bezit van het CBF Keurmerk, het
keurmerk voor goede doelen. Dit houdt
in dat u bij donatie zeker weet dat het in3

eruit ziet.
Heeft u vragen of wilt u ondersteuning
aanvragen? Neem dan contact op via 0657564269 of wvkemmenzuid@tangenborgh.nl
Langskomen kan ook, vanaf 9 september
houden wij iedere woensdag spreekuur
van 9.00-10.00 in ons thuiszorgkantoor: de
Oranjerie, Mantingerbrink 144.

gezamelde geld wordt besteed aan goede
doelen.
Meer info: www.rodekruis.nl/emmen
rodekruisafdelingemmen@gmail.com

Bromtoon

in de wijk?
In februari dit jaar meldde een bewoner uit de wijk via Wijknieuws dat hij last
heeft van een bromtoon. Hij vroeg zich af of er meer Bargeressers zijn die wie
hier last van hebben. Hij bleek niet de enige. Inmiddels is het duidelijk waar
de bromtoon vandaan komt...

De bewoner schrijft: “Eindelijk heb ik de
oorsprong van de bromtoon die ik hoor
opgelost!
Zoals gedeeld in Wijknieuws heb ik sinds
eind vorig jaar soms last van een bromtoon (van ongeveer 59Hz). Ik heb van alles
gedaan om de herkomst van deze toon te
achterhalen. Ik heb contact gehad met de
gemeente: het zou een rioolgemaal in de
buurt kunnen zijn. Contact gehad met de
GasUnie, NAM: of hogedruk-gastransport
of boringen de oorzaak zou kunnen zijn?
Contact gezocht met de stichting laagfrequent geluid en andere LFG-slachtoffers.
Uiteindelijk de provincie Drenthe aangespoord om maar eens geluidsmetingen te
doen. Eén keer hebben er geluidsmeters
bij me in huis gelegen maar toen was het
(helaas) stil.

Er
zou
nog een
meting
plaatsvinden, maar
z o ve r
k w a m
het niet want ik kocht een meetmicrofoon
en ben zelf aan het meten gegaan en heb
de oorsprong van het probleem gevonden.
Bij alle metingen en opnamen zag ik wel
lage tonen voorbij komen maar geen enkele keer ‘mijn bromtoon’ van 59 Hz.. Vervolgens maakte ik de bromtoon na via een
app op mijn mobiel. De nagemaakte bromtoon liet zich wel meten en opnemen, ook
bij geringe geluidssterkte (zoals de toon
waar ik last van heb).
Dit kon volgens mij maar één ding beteke-

Alzheimer Nederland

zoekt helpende handen!
We zoeken dringend collectanten. Zonder vrijwilligers is er geen collecte
mogelijk. Helpt u mee?

Dag in dag uit worstelen honderdduizenden
mensen in Nederland met de gevolgen van
dementie. Dit aantal neemt de komende
jaren snel toe waardoor 1 op de 5 mensen
door de ziekte getroffen wordt.
Alzheimer is een ontluisterende ziekte,

waarbij de patiënt geheugen, identiteit en
emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt
de ziekte het meest waardevolle dat een
mens bezit: zichzelf.
Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer
onderzoek is noodzakelijk om Alzheimer

nen. De toon wordt niet gemaakt door één
of andere installatie / fabriek / etc maar de
toon bestaat alleen in mijn hoofd of oren!
Uren ben ik aan het experimenteren geweest, maar het kwam steeds op hetzelfde
neer: de zelfgemaakte bromtoon laat zich
registreren, de storende bromtoon die ik
hoor niet.
Eerst was ik daar heel verbaasd over en
ik schrok ook. “Dit kan toch niet!”, dacht
ik. De toon wordt in mijn hoofd of oren
gegenereerd, niet leuk en dit was echt ‘t
laatste wat ik had verwacht... Maar tegelijk
ook geruststellend! Er is niemand anders
verantwoordelijk voor de bromtoon die ik
hoor.
De laaste tijd hoor ik de bromtoon nog
wel eens, maar de perioden zijn kort. Opvallend is dat ik de toon het meest voorkomt als ik net de motor van de auto heb
afgezet.
Ik hoop dat de toon uiteindelijk helemaal
weg blijft uit mijn hoofd. Ik schenk er in elk
geval geen aandacht meer aan, da’s volgens
mij het allerbeste medicijn.”
te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel
geld nodig. Met een enkel uur van uw tijd
kunt u helpen door u in te zetten als collectant in de collecteweek van 9-14 november 2015. Help mee!
U kunt zich opgeven bij: Wim Verbaan, tel.
614506 of: bhinaeka@gmail.com
Op www.alzheimer-nederland.nl kunt u
meer lezen over het werk en de activiteiten van Alzheimer Nederland.
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sluit de zomer af
In de juli-uitgave van Wijknieuws konden we al melden dat we aan de Slenerbrink weer de nodige activiteiten in de straat hadden om onze woon- en leefomgeving goed te houden.

Nu de schoolvakanties weer achter de rug
zijn hebben we op zaterdag 22 augustus
weer de handen uit de mouwen gestoken.
De werkzaamheden hebben we traditioneel weer afgesloten met een straatbarbecue.Tijdens die afsluiting van de dag konden
we terugkijken op het schoonmaken van
de straat en het uitdelen van flyers over
het uitlaten van honden in ons deel van de
Slenerbrink. We hopen op het nodige begrip van de hondeneigenaren, zodat onze
kinderen onbevangen kunnen spelen op de
grasveldjes zonder bang te hoeven zijn in

de hondenpoep te stappen of te rollen.

Nieuws van
de Zonnebloem

vereniging Bargeres aangeboden beker.
Voor het aanmelden kunt u telefonisch
contact opnemen met de voorzitter van
De Zonnebloem afd. Bargeres, Fokke Sanders, tel: 615769. Dit moet dan wel eventjes vóór 9 september a.s! Veel succes!
Zaterdag 12 september staan we
ook op de door de Winkeliersvereniging Bargeres georganiseerde brade-

Waar staat de hoogste zonnebloem?
Wie o wie heeft de hoogste ZONNEBLOEM in de tuin staan? Indien u denkt
dat uw zonnebloem hoger is dan 3 meter,
heeft u kans op een door de Winkeliers-

Bent u in de wijk Bargeres benieuwd geworden hoe wij de werkzaamheden in
onze brink hebben aangepakt, dan willen
wij u dat graag vertellen!
Martin Heerspink, info@samenbinden.nl
Marcel Ederveen, m.ederveen1@kpnplanet.nl
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rie in ons winkelcentrum met een Zonnebloemkraam. Hier kunt u info krijgen omtrent onze activiteiten en o.a. meedoen aan
een leuke verloting. Tevens wordt op deze
braderie de prijswinnaars bekend gemaakt
van: ‘Wie heeft de hoogste Zonnebloem
gekweekt?’ We willen u graag ontmoeten,
dus u bent van harte welkom!
Het bestuur

Activiteitencommissie Brinkenhoes

Het nieuwe seizoen is begonnen. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. We hebben weer een aantal activiteiten op het programma staan.
Wat de pot schaft
Wegens groot succes is er weer elke
woensdagmiddag van 12.00 - 13.00 uur
”wat de pot schaft”. Dit houdt in dat u
gezamenlijk een maaltijd kunt eten, die
vers bereid wordt in ‘t Brinkenhoes.
Opgave is gewenst, de kosten zijn €4,00.

Bingo
Op 24 september is er al weer onze derde
seizoens-bingo. Het begint om 19.30 uur,
zaal open om 19.00 uur.
Neem gewoon iemand mee en kom op
deze gezellige bingo. Er zijn weer mooie
prijzen te verdienen.

Let’s play darts
NIEUW in het brinkenhoes ‘Let’s play
darts’: recreatief darten, gewoon lekker
een pijltje gooien en evt. les krijgen van
een gevorderde. Vanaf 24 augustus elke
maandagavond.

Klaverjasclub
Elke vrijdagmiddag is er weer klaverjassen
in het Brinkenhoes.
Tijd: van 13.30 - 15.30 uur.
Kosten: €2,- incl. een kop thee.
De groep kan nog nieuwe spelers gebruiken!

Handwerken
Woensdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur is
er weer breien en haken voor zo-wel beginners als gevorderden, maar u kunt ook
gewoon aanschuiven voor de gezelligheid
en een kopje koffie. De kosten zijn €1,00.

Activiteitenagenda

Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Eurychoros, internationale volksdans
Het is: sportief en actief, gezellige en ontspannen sfeer, pittige én rustige dansen,
professionele dansleiding.
Wanneer: iedere maandagavond van 20.00
tot 22.15 uur. Start: maandagavond 7 september in het Brinkenhoes.
Introductielessen: (gratis) 14, 21 en 28 september van 19.00 – 19.45 uur.
Inlichtingen: AukjeOosterkamp
06-28821878 / www.eurychoros.nl

De Activiteiten Commissie Brinkenhoes
Presenteert
Op dinsdag

22 september
De

“STORMVOGELS”

In het

“BRINKENHOES”
Van 14:00 tot 16:00 uur

Info
Heeft u vragen? Neem contact met ons
op of kom gerust langs. tel. 855280 / email:
ac@brinkehoes.nl of Facebook:
activiteiten commissie brinkenhoes
Cursus ‘Zelf helpen met homeopathie’
Op 16 september a.s. start de cursus ‘zelf
helpen met homeopathie’ vanaf 19.00 uur
in het Brinkenhoes. De cursus omvat 10
lessen en kost €150,-. Maximale groepsgrootte is 15 personen.
Opgave bij Henk van Zwol, 06-20448979
b.g.g. 619813 of henkvzwol@gmail.com
Emmer Schaak Genootschap
Weten we het nog? Penningen, vorken,
promoties, familieschaak, verdediging uitschakelen, rokkadeaanval en natuurlijk het
paardoffer. De jeugd mag er wekelijks mee
experimenteren, maar er zijn ook senioren

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

die de grenzen opzoeken. Kan jij ze aan?
Kom gerust vrijblijvend schaken op maandagavond in het Brinkenhoes v.a. 7 september.
Jeugd van 18.45 -19.45
Senioren vanaf 19.30
VVN-Opfriscursus
Veilig Verkeer Nederland, afd. Emmen organiseert op 14 en 16 september a.s. een rijvaardigheidscursus voor 50-plussers (twee
halve dagen). Deze cursus bestaat uit o.a.
verkeerstheorie, een gehoor-, ogen- en een
reactietest. Vervolgens 45 minuten rijden
met eigen auto op de openbare weg en er
kan ook deelgenomen
worden aan een korte
anti-slipcursus op een
afgesloten oefenterrein.
Het geheel onder leiding van gecertificeerde rijinstructeurs.
Uw resultaat heeft
geen invloed op het
behoud van uw rijbewijs!

OPEN DAG
WANNEER:

Zaterdag 12 september
10:00 tot 14:00 uur
WAAR:

Sociaal Cultuur Centrum
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen

WAT KUNT U VERWACHTEN:





LEUKE ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD
NUTTIGE INFORMATIE
LEKKER ETEN EN DRINKEN
GEZELLIGE DAG VOOR JONG EN OUD
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OVERIGE:

Ook zullen de buurtsportcoaches aanwezig zijn, om
bredeschool-activiteiten te
promoten.
Tevens is er een braderie
bij het winkelcentrum

De totale kosten bedragen €25,-.
Info/opgave vóór 9
september a.s. bij
Fokke Sanders, tel:
615769.
E-mail: fokkesanders
@hotmail.com

Alleen nog
zelf tanken!
Toyota Aygo
X-Play
5 drs.

Private Toyota
Lease

ALL-IN!
Vast
maandbedrag

249,-

PHILEAS FOGGSTRAAT 14 7821 AK EMMEN TEL. 0591-610235
WWW.AUTOLUNENBORG.NL

Adverteren in
Wijknieuws?
Een advertentie kost
€50,(formaat
visitekaartje)
Meer info:
redactie@
bargeres.com
of bel 0623924960.

Thuiszorg Tangenborgh
In Bargeres

Verzorging, verpleging, begeleiding,
specialistische handeling en alarmering.
24 uur per dag
0591 687410
www.tangenborgh.nl

website + hosting =
MansMedia.nl

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

Infopunt Bargeres
in de praktijk

De zomervakantie is weer voorbij, daarmee ook de beperkte openingstijden van
het Infopunt. Vanaf nu zijn wij gewoon
weer dagelijks geopend van maandag tot
donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en op
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Wist u dat het Infopunt:
- HET loket is voor al uw vragen
over wonen, zorg, hulp en leefbaarheid
en nog veel meer in Bargeres?
- op zoek is naar vrijwilligers die wij kunnen koppelen aan bewoners met een
hulpvraag?
- bewoners zich bij ons kunnen melden als
ze ergens een vrijwilliger voor nodig
hebben?

- het Infopunt zich centraal bevindt in ‘t
Brinkenhoes?
- onze vriendelijke medewerkster Marga
Vonk u heel graag te woord staat?
- wij een Open Dag organiseren op 12
september van 10.00 tot 14.00 uur
gezamenlijk met ’t Brinkenhoes en Sedna
en wij heel erg hopen op uw komst, zo
dat wij u een duidelijk beeld kunnen geven van waarvoor u bij ons terecht kunt?
Graag tot ziens bij het Infopunt!

Huiskamer Bargeres

Ma. - do.: 9.00-15.00 uur
Vrij.:
9.00-13.00 uur

Huiskamer Bargeres
- in de soos in het
Brinkenhoes - is inmiddels weer van
start gegaan. Elke
dinsdag is de Huiskamer geopend, van 10.00 - 13.30 uur.
Tot voor kort lukte het de vrijwilligers om
de koffie/thee gratis aan te bieden. Vanaf
heden vragen we een kleine bijdrage: voor
€1,- per ochtend kan iedere bezoeker koffie/thee krijgen. De lunch is onveranderd
om 12.15 uur en kost €1,50.
Inmiddels begint de Huisbieb ook vorm te
krijgen en zijn er diverse leuke boeken die
geleend kunnen worden.
Ook het organiseren van thema-ochtenden gaat onverminderd door. Op dinsdag
22 september komt Klaas Jongstra van
het Rode Kruis vertellen over wat deze
vrijwilligersorganisatie allemaal doet.
Kortom, kom ook een keer een kijkje nemen en een kopje koffie drinken! Tot ziens!

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Vrijwilligers Huiskamer Bargeres

Marga Vonk, medewerkster Infopunt
Nicole Hendriks, coördinator Infopunt

Centrale hal Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen

Openingstijden:
Bereikbaar via:
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