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Scholen in de picture
Deze Wijknieuws is ook weer grotendeels
gevuld met bijdragen uit de wijk. Leuk
bijvoorbeeld dat de scholen ons steeds
beter weten te vinden. Want deze vormen
natuurlijk geen eilandjes in de wijk, maar
zijn een vitaal onderdeel van Bargeres!
Winkelcentrum
De eerste maatregelen in het openbare
gebied met betrekking tot het winkelcentrum zijn getroffen: er zijn ‘een paar’
bomen gekapt. Dit is de voorbode van
wat ons te wachten staat. Dat betekent

eerst flink in de rotzooi, waar we dan een
beetje soepel doorheen kijken in afwachting van straks een mooi winkelcentrum
dat weer bijdetijds is.

bewaar deze pagina onder uw hoofdkussen, dan heeft u het bij de hand als u midden in de nacht een goed idee te binnen
schiet (zo werkt dat toch vaak?!).

Opening Infopunt Bargeres
We zullen de komende tijd veel aandacht
besteden aan de officiële opening van Infopunt Bargeres op 25 mei en de informatiemarkt die we daaromheen organiseren.
Elders in Wijknieuws is hier meer over
te lezen. Daarom de komende maanden
even geen ‘Oud Bargeres’.

Gezocht
We zoeken mooie foto´s om te plaatsen
op de nieuwe website van Wijkvereniging
Bargeres. We zijn vooral op zoek naar
mooie doorkijkjes van onze wijk, liefst
van alle seizoenen wat. De website is in
een vergevorderd stadium, begin april gaat
deze online.
Kijk dan op www.bargeres.com.
Mail uw foto´s naar info@bargeres.com.
Marlies Zeeman

Leukste idee voor de wijk
Denk ook aan de oproep op pagina 5:

WAAR

IS DE WIJKWINKEL GEBLEVEN?
We ontvangen geluiden dat ‘men’ de Wijkwinkel niet meer
kan vinden. Hoe zit het nou?
Als Wijkvereniging Bargeres investeren
u Marga Vonk aan,
we flink in de communicatie naar de
Infopunt Bargereswijk. Dit doen we door ons maandelijkse
medewerkster.
Wijknieuws Bargeres. Deze wordt huisInfopunt Bargeres
aan-huis verspreid, ook bij de adressen
wordt feestelijk geomet een ‘nee-nee’ sticker. Bij de Boni is
pend op 25 mei a.s..
ook een afhaalpunt van Wijknieuws.
Om 11.30 uur zal
Doorgaans krijgen we altijd positieve
wethouder Henk
geluiden over Wijknieuws en merken we
Jumelet de officiële
dat deze goed gelezen wordt.
openingshandeling
Het is daarom niet leuk om te moeten
verrichten.
vernemen, dat er bewoners zijn die de
Van 11.00-15.00 uur is
Wijkwinkel ‘kwijt’ zijn. Want de afgeloer in de vorm
orm van een
pen 3 maanden heeft de verhuizing en
informatiemarkt
iemarkt veel te
naamsverandering elke keer op deze
beleven
voorpagina gestaan... Maar, we zijn de
rond
beroerdsten niet: we doen het deze
en in ‘t
maand nog een keer dunnetjes over!
Brinkenhoes.
Noteer
Sinds januari dit jaar is de Wijkin uw
winkel omgedoopt tot Infopunt
agenda!
Bargeres. Dit is nu de plek voor al

Er is geen Wijkwinkel meer in het
winkelcentrum (en deze komt ook
niet terug), maar u kunt nu naar het
Infopunt in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140. Telefonisch bereikbaar
via 06-34496708

uw vragen over de wijk. Niet meer
in de Naoberschapsbank, maar in de
centrale hal van ‘t Brinkenhoes treft
Wijknieuws Bargeres, maandelijkse
ndel
nd
elij
ijks
ks uitg
uitgave van Wijk
Wijkvereniging
nigi B
Bargeres
Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopuntbargeres@gmail.com
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag:
9.00-15.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter, Wijknieuws), Mia Stulen (penningmeester), Mariska Huizing (voorzitter
uitvoeringsoverleg, uitvoeringsoverleg@bargeres.
com), Stéphanie van der Gaag, Jan Munneke.
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com - nieuw mailadres!).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 5/2013 verschijnt rond 1 mei.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 16 april bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

AFSCHEID

DOKTER HAIJE
Zaterdag 23 maart tussen 14.00-17.00
uur had de wijk gelegenheid afscheid te
nemen van huisarts Jaap Haije.
Of het spreekwoordelijk is voor onze
wijk, dat de toeloop zich toespitste tot
het laatste uur, zal ik nog vragen als Jaap
Haije geïnterviewd wordt over onze wijk.
In ieder geval: rond 16.15 uur was de
wachttijd naar verwachting een uur...

Een succes-volle receptie dus!MZ

HET

ZONNEBOILERPROJECT
Op 23 maart 2012 startte ‘Emmen bespaart’ een gezamenlijk project van de
wooncorporaties Domesta, Lefier ZuidoostDrenthe en Educohof, het duurzaamheidspodium van de gemeente Emmen.

Onder de paraplu van ‘Emmen bespaart’
worden diverse energiebesparingsprojecten uitgevoerd. Op dit moment loopt
het zonneboilerproject in uw wijk.
In januari hebben zowel huurders met
een geschikte woning voor een zonneboilersysteem als alle woningeigenaren, een
uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over het nut, de werking en de
kosten van een zonneboilersysteem. Deze
avonden zijn redelijk goed bezocht, met
name de avond voor de woningeigenaren.
Zonneboilersysteem
De corporaties hebben haar huurders een
zonneboilersysteem aangeboden. Met een
zonneboilersysteem bespaart de huurder
op de gasrekening en helpen ze het milieu
een handje.
De maandelijkse huur gaat dan weliswaar
met € 9,50,- omhoog, maar de gasreke-

ning gaat naar beneden. De zonneboilers
worden geleverd door Solesta. Het gaat
om een zeer eenvoudig en onderhoudsvrij systeem voor een aantrekkelijke prijs.
De woningeigenaren zijn benaderd door
Educohof want zij kunnen meeliften op
deze collectiviteitskorting.
Resultaat wooncorporaties
Inmiddels hebben al 61 huurders een
overeenkomst voor het plaatsen van een
zonneboiler ondertekend. De corporaties zijn tevreden over dit resultaat en
verwachten dat er nog wel een aantal aanmeldingen bijkomt, zodra de eerste systemen zijn geplaatst. Tijdens kijkmiddagen in
februari konden belangstellenden al een
kijkje nemen bij een geplaatst systeem
in één van de huurwoningen van Lefier
ZuidoostDrenthe.
Resultaat woningeigenaren
Onder de woningeigenaren zijn er nog
niet zo veel die de keuze hebben gemaakt
voor de aanschaf voor een zonneboilersysteem. Het verschil met de huurder
is dat de eigenaar zelf een bedrag moet
investeren. Afhankelijk van de thuissituatie
(ligging huis, grootte van het gezin etc)
gaat het om een bedrag van €1.650 tot
€1.850 inclusief BTW en installatie en exclusief aansluitset. Daar willen en moeten
de meeste mensen wel even goed over
nadenken. Maar ook onder de woningeigenaren zijn de eerste twee systemen
besteld en is Solesta nog met circa 30
mensen in gesprek.

SKW

OP DE BRES VOOR
JONGE MOEDERS

Ben jij een jonge moeder? En heb je zin
om samen met andere jonge moeders,
gezellig te kletsen? Te discussiëren over
van alles en
nog wat? Tips
en weetjes
uit te wisselen? Kom dan
gezellig langs
op woensd-

agmiddag 10 april. Met een kopje koffie/
thee en een glaasje ranja voor de kids. Je
kunt samen met je kinderen komen, er is
speelgoed aanwezig.
Er zijn verder geen kosten aan verbonden.
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
Heb je vragen? Voor meer informatie kunt
je ons bellen met 615845 of mailen ook
skw-bargeres@live.nl
Contactpersoon is Roxane Bouwmeester.
SKW Bargeres
Mantingerbrink 140 ( ‘t Brinkenhoes)
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EVEN

VOORSTELLEN
We zijn blij alweer een nieuw gezicht in ons bestuur te mogen verwelkomen. Elly Platel is voor de
‘Kassers’ (ouders en kinderen van
de Kardinaal Alfrink School) geen
onbekende! Ze stelt zich aan
de wijk voor.

Ha
Hallo,
Ik zal mij even
voorstellen als
vo
nieuw lid van
ni
Wijkvereniging
Wi
Ba
Bargeres.
Ik ben Elly
Pl
Platel,
60 jaar en al
mi
mijn hele leven
woonachtig in de mooie wij
wijk Bargeres.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in
het basisonderwijs als onderwijsassistent,
op de basisschool de K.A.S..
Ik heb mij aangemeld voor een bestuursfunctie binnen de wijkvereniging Bargeres,
omdat ik denk dat ik met mijn bijdrage
positieve veranderingen tot stand kan
brengen.
Meer weten?
Mocht je als huurder of woningeigenaar
alsnog denken, ik wil er wel iets meer
over weten, neem dan contact op met je
eigen wooncorporatie en als woningeigenaar met Educohof (0591 685300).
Wij wensen de mensen die inmiddels
hebben gekozen voor een zonneboilersysteem veel besparing en ook plezier toe.
Want het is natuurlijk leuk als je je eigen
tapwater kunt verwarmen!

Wat:

sfeerfoto’s van Bargeres
Voor:

website Wijkvereniging
Sturen naar:

info@bargeres.com

KORT

NIEUWS

Pannenkoekdag in De Bleerinck
Verpleeghuis De Bleerinck heeft vrijdag
15 maart meegedaan aan de Nationale
Pannenkoekdag. Kinderen van O.B.S.
de Barg hebben de bewoners van De
Bleerinck bediend en voorzien van pannenkoeken.
Er was een gezellig restaurant van de
zaal de Lindepoort gemaakt, alwaar
medewerkers van de keuken van Tangenborgh zich in het zweet werkten om alle
kinderen en bewoners van een lekker
maaltje te voorzien. Zowel de bewoners
als de kinderen hebben gesmuld van de
zelfgebakken pannenkoeken en vonden
het een gezellig samenzijn.

ll aan d
tged
zij er alles
doen om pestgedrag
een
halt toe te roepen. De komende weken
brengen ze op school allerlei aspecten die
te maken hebben met pesten onder de
aandacht. Zo bekijken ze het pestprotocol
weer kritisch om te zien of er ook naar
gehandeld wordt. Ook zal het pestgedrag
met de kinderen en collega’s besproken
worden.Vanzelfsprekend werd en wordt
pesten op onze school niet geaccepteerd!
Een beperking is maar betrekkelijk!
Sinds enige weken is mw. Aly Muller (53
jr. ) elke maandagmiddag in basisschool
Het Palet aanwezig, waar ze met de
kinderen gaat lezen. Een aantal groepjes
kinderen, van groep 1 tot groep 8, gaat
samen met Aly leesoefeningen doen. Aly

REGEL JE ‘T?

Burenhulp is precies wat het woord
zegt: hulp voor u uit uw eigen omgeving. Hulpvaardige vrijwilligers van Buren
voor Buren geven wat van hun tijd en
hun hartelijkheid aan inwoners van de
Bargeres.
Sommige mensen zien er bijvoorbeeld

Voorjaarsmarkt Triantha-school

Onlangs hield de VSO-afdeling van de
Thriantaschool in Bargeres weer haar
voorjaarsmarkt. De leerlingen van 12 tot
20 jaar hebben zich maandenlang voorbereid op deze dag.
Eens per twee jaar worden eigen gemaakte spulletjes verkocht aan familie, vrienden
en bekenden van de leerlingen.
De school aan de Zuidlaarderbrink werd
druk bezocht.Van de opbrengst van deze
markt willen de leerlingen graag een paar
i-pads aanschaffen. De verkoop verliep uitstelend en na de eerste telling halverwege
de markt konden de initiatiefnemers al
melden dat er al twee i-pads aangeschaft
kunnen worden. Naast de verkoop van
allerlei zelfgemaakte artikelen zoals kistjes,
tegeltjes, nat-viltprodukten, versierde
flessen en schilderijen. Ook aan de inwendige mens was gedacht: er was een keur
aan lekkers te verkrijgen.

Speak up! Stop pesten!
Leerkrachten van O.B.S. de Barg op de foto.
Onlangs is het team van de Barg op de
foto gekomen om het initiatief Speak up!
Stop pesten! van Richard Broekhuijzen te
steunen.
O.B.S De Barg wil door mee te doen met
deze actie laten zien dat pesten niet geaccepteerd wordt op hun school en dat

BURENHULP, HOE

heeft
he een lichamelijke beperking, waardoor
do ze in een elektrische rolstoel
zit.
zi Ze woont in de woonvorm van de
Noorderbrug,
No
waarvan ze ook de nodige
begeleiding
be
krijgt. Ze leest soms voor,
maar
ma kinderen gaan ook samen met haar
te
teksten
lezen. Dit alles om het leesniveau
va de school omhoog te krijgen. Aly
van
ko geheel zelfstandig op school en de
komt
ki
kinderen
zijn al helemaal aan haar gewend.
He geeft op deze manier van beide
Het
ka
kanten
een prettig en zinvol gevoel.

tegenop om alleen naar de dokter te gaan
en vragen om begeleiding.Handige vrijwilligers helpen met een klusje in huis of tuin
dat u niet (meer) zelf kunt.
Weer andere vrijwilligers gaan naar iemand toe voor gezelschap en gezelligheid,
want er zijn mensen die vaak alleen zitten.
Zou u zelf wel eens voor deze zaken
hulp willen, zonder het gevoel te hebben
daarmee een belasting voor een ander te
zijn? Schroom niet en neem contact met

website + hosting =
MansMedia.nl
3

ons op!
Er is inmiddels een flink aantal mensen dat
al hulp wil bieden, maar er is altijd ruimte
voor meer….
Loop eens binnen bij Buren voor Buren!
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MHEmmen
Tel: 0591-610213
info@naoberschapsbank.nl
www.bargeres.org/burenvoorburen

ACTIVITEITEN

IN WOON- EN WIJKCENTRUM

HOLTINGERHOF

April 2013
In de maand april organiseert Holtingerhof een aantal leuke activiteiten. Deze
activiteiten zijn er om bewoners van het
woon-wijkcentrum dichter bij elkaar te
brengen, maar ook u als buurtbewoner
zouden wij graag willen uitnodigen.
Daarom hebben we voor u de volgende
activiteiten op een rijtje gezet.
Broodmaaltijd op dinsdag 9 april
Elke maand organiseert Holtingerhof een
broodmaaltijd. Dinsdag 9 april a.s. om
17.00 uur is het weer zover. Er zal keuze
zijn uit tal van verschillende broodsoorten, vlees- en kaassoorten, zoet beleg
en fruit. Ook wordt er een gebakken- of
een gekookt ei geserveerd. Dranken zoals
melk, karnemelk, thee en koffie staan klaar.
Tijdens de broodmaaltijd zijn er vrijwilligers aanwezig om het zo gezellig en
comfortabel mogelijk te maken.
De prijs is slechts € 4,00. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de receptie van de

NIEUWS

VAN

Holtingerhof. Dit kan telefonisch op nr.:
0591- 662662 (openingstijden van de
receptie zijn van maandag t/m vrijdag van
8.30-12.30.)
Optreden Accordeongroep Con
Affetto op vrijdag 12 april
Op vrijdag 12 april wordt in Holtingerhof
een optreden gegeven door Accordeongroep Con Affetto. Het optreden start om
14:30 uur.
Heeft u interesse kom dan gerust langs.
Voor een kleine vergoeding van €2,50
kunt genieten van Con Affetto met een
kopje koffie/thee en een snack. U hoeft
zich niet van tevoren op te geven voor
deze activiteit.
Vakantiebeurs op donderdag 25 april
Donderdag 25 april vindt in de Holtingerhof een vakantiebeurs plaats. Hierbij
komen allerlei organisaties hun vakanties
en dagtochten promoten. Dit alles onder

DE ZONNEBLOEM te worden waar vast en zeker veel zal

Jue de Boulesbaan
Op woensdag 3 april a.s. wordt de gerenoveerde Jeu de Boulesbaan weer in
gebruik genomen. Om 14.00 uur bent
u weer uitgenodigd om achter de Holtingerhof de ballen weer te laten rollen.
Wees sportief en doe mee ! U bent van
harte welkom !
Gezellige avond
Op donderdag 11 april a.s. organiseert
de afdeling van De Zonnebloem i.s.m.
BCO een gezellige avond in het Brinkenhoes, aanvang 19.30 uur, entree € 2,- per
persoon. Deze avond treedt voor ons
op het bekende ‘Boertie oet Aalden’,
dus het beloofd een schitterende avond

worden gelachen! Beleef dit mee, dit mag
je niet missen!
Hoogste zonnebloem
De vorig jaar zeer geslaagde aktie: “Wie
kweekt de hoogste Zonnebloem” in onze
wijken Bargeres en Noordbarge gaat binnenkort ook weer van start. Wie neemt
nu de grote wisselbeker over of blijft die
staan in huize Koopmans aan de Spehornerbrink? Wilt U meedoen maar geen
zonnebloemzaad ontvangen? U kunt deze
gratis afhalen bij het Brinkenhoes.
Let op a.u.b: het gaat om zonnebloemen
gekweekt in tuintjes bij de woningen en
niet in volkstuinen ! Doe u best, t.z.t.
hoort u hier meer over.

GEZONDE

EN FITTE SENIOREN
Het project ‘Gezond en fit ouder worden’, waaraan 65 bewoners van 65 jaar
en ouder hebben meegedaan in Bargeres, is succesvol afgerond na een projectperiode van 8 weken.
Het project werd gecöordineerd door
positieve berichten en is besloten om de
Hilde van Solchteren, seniorensportgroepen voort te zetten op dinsdagochmedewerker van de gemeente Emmen
tend onder begeleiding van Tineke Tjapkes
en gefinancierd door het wijkteam van
die werkt onder de vlag van GTV Emmen.
Bargeres (Emmen Revisited). In deze
Dit is een unieke constuctie en wellicht
periode hebben de deelnemers onder
biedt de gymvereniging in de toekomst
professionele begeleiding van Lia en
Tineke beweeglessen gevolgd in de grote
zaal in het Brinkenhoes en in sporthal
Bargeres. Beweeglessen in de zaal werden
afgewisseld met Nordic Walking, zwemmen en fitnessen. Ook hebben de fysiotherapeuten van ‘Fysiotherapiepraktijk
Bargeres’ en de wijkverpleegkundigen van
Icare voorlichtingen verzorgd bij de drie
beweeggroepen. Na afloop waren er veel
4

het genot van een hapje en een drankje
drankje.
De vakanties en dagtochten zijn speciaal
voor 50-plusser en zijn op handicaps
aangepast. Dus ook als u afhankelijk bent
van rolstoel, rollator, scootmobiel of zorg
kunt u op vakantie gaan. Ook zorghotels
en zorgboerderijen, om een weekend of
een week op vakantie te gaan met familie,
zijn mogelijk.
De beurs is van 15.00 uur tot 19.30 uur.
Wij nodigen u dan ook uit om (samen
met familie, buren etc.) naar de vakantiebeurs te komen.
Adresgegevens:
Holtingerhof
Holtingerbrink 62
7812 EX Emmen
Loten
Ook worden
zeer binnenkort de bekende Zonnebloemloten weer aangeboden. Door het
kopen steunt u niet alleen de landelijke
organisatie maar eveneens onze eigen
afdeling. Daarom,: steun ons, koop een lot!
Vrijwilligers gezocht
Zoals bijna bij iedere vereniging of organisatie hebben wij als afdeling ook gebrek
aan bestuurders en vrijwilligers. Weet u
of kent u geschikte personen, dan deze
gaarne doorgeven aan Wim Gozefoort,
tel: 750731 of Fokke Sanders, tel: 615769.
Alvast bedankt !
mogelijkheden om meer beweeggroepen
onder te brengen. Het is maar weer
bewezen dat samen bewegen en lekker
fit blijven een positieve invloed heeft op
iedereen!
Alle deelnemers, vrijwilligers, professionals en andere betrokkenen worden bij
deze heel erg bedankt voor hun medewerking aan dit succesvolle project!

Geld voor uw idee!
Wijkvereniging Bargeres is op zoek naar het leukste
idee voor de wijk! Zoals eerder gemeld, is er geld
beschikbaar voor eigen initiatief. We willen u graag
motiveren om in actie te komen en hebben daarom
een actie bedacht. Lees de spelregels, vul het formulier in en lever deze op 25 mei in bij ‘t Brinkenhoes tussen 11.00-15.00 uur, tijdens de opening van
Infopunt Bargeres!
Voorbeelden
Een paar ideeën om u op weg te helpen: het gezamenlijk adopteren van een stukje openbaar groen.
Iets organiseren om de buren beter te leren kennen. Het opfleuren van lelijke zijgevel. Andere
ideeën uit den lande: maaltijden uitwisselen op internet, een geveltuin aanleggen met de buren of een
autodeel-service. Of wat dacht u van een spullendeel-service (‘gehuurd in de buurt’)?
Selectiecommissie
We zoeken nog bewoners die als jurylid deel uit
willen maken van de selectiecommissie.Vindt u het
leuk om betrokken te zijn bij dit project? Mail dan
naar info@bargeres.com.
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ACTIVITEITENAGENDA
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wijkverenigingmarlies

Elke maandagochtend is iedereen van
harte welkom - lid van een kerk of niet die behoefte heeft aan gezellig eten met
andere mensen.
10.30 uur inloop met een kop koffie, rond
11.45 uur een broodmaaltijd. Locatie: de
Opgang aan de Mantingerbrink 199.
Kent u iemand die hier mogelijk ook behoefte aan heeft, dan willen we hem of
haar ook van harte welkom heten!
Mocht u meer willen weten dan kunt u
contact opnemen met Marjan Bakker,
telefoon 676564 of mb@bakerware.nl.

Rommelmarkt Kapella Vocale
Zaterdag 20 april a.s. van 10.00 tot 14.30
uur houdt Kapella Vocale een rommelmarkt, op het plein voor De Opgang, aan
de Mantingerbrink in Emmen. Wilt u alvast
kleding, boeken, tassen, sieraden, glaswerk,
snuisterijen etc. (geen meubels) voor
de markt bewaren? Op vrijdagavond 19
april is er gelegenheid uw spullen tussen
18.00 uur en 19.00 uur in te leveren bij de
Opgang.Voor het halen van spullen kunt u

contact opnemen met mw. E. Jeuring, tel.
641658 of via e.jeuring@kpnplanet.nl.
Voor meer informatie verwijzen we alvast
u naar de website www.kapellavocale.nl

Vooraankondiging BCO
Op 16 mei wil de Begeleidingscommissie Ouderen weer een voorjaarslunch
organiseren in het Brinkenhoes van 12.00
uur tot 14.00 uur.
Denk nog eens aan vorig jaar: de heerlijke
soepen en salades, brood met vers beleg,

Creatief met de kwast
Voor mensen die graag schilderen:
Op vrijdagmorgen is daartoe gelegenheid
in het Brinkenhoes van 9.30 uur tot 11.30
uur. Zelf materiaal meenemen.
Kosten 2 euro, koffie 0,60
Begeleidingscommissie Ouderen

Adverteren in
Wijknieuws?
Adverteren kost
€50,- (formaat
ong. 6x7 cm).
Meer info:
redactie@
bargeres.com
of bel
06-23924960.

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.
Krilan Printshop, de printshop die u al het
Emmen hebben wij sinds enige jaren een
werk uit handen neemt.
bezigheid gevonden in het redigeren,
Wij,
Wi Erica
ontwerpen,
Krips
Kr en Ignas printen en
de Lange zijn
inbinden
senioren.
se
van teksten
Erica
Er was
en afbeeldcorrectrice
co
ingen. Het
en heeft een
blijkt dat
gr sche
grafi
dit totaalpopleiding. Ignas heeft een techn
technische
akket goed
achtergrond. Samen hebben we een aantal is aangeslajaren een drukkerij gehad in Grijpskerk.
gen.
Na ons pensioen en verhuizing naar
Omdat
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Actie

‘Broodmaaltijden Project’
Prot. Gemeente Emmen-Zuid

karnemelk, koffie en thee en allerlei
stukjes fruit... Hopelijk kunnen we het u
dit jaar ook weer naar de zin maken.!
De prijs is 5 euro per persoon, te voldoen
bij de inschrijving in het Brinkenhoes.
De inschrijving duurt tot 14 april (lijsten
liggen op de balie).

Als attentie krijg iedereen uit
de wijk bij een kleine order
een notitieblokje en bij grotere
orders een leuke gedichtenbundel.

wij geen officieel bedrijf zijn, zijn wij niet
BTW-plichtig, waardoor onze prijzen lager
zijn. U kunt dus geen BTW aftrekken. Hierdoor zijn wij vooral aan-trekkelijk voor
particulieren en verenigingen.
Vriendelijke groet en graag tot ziens,
Erica en Ignas
Ronerbrink 60
7812LX Emmen
0591-643606, krilan@home.nl

