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V O O RWO O R D
Inspraak
Dit keer veel ruimte voor onderwerpen
waar we door de gemeente voor zijn uitgenodigd om over mee te praten.
Scoorde Emmen in maart nog slecht als
het gaat om inspraak blijkens een tweejaarlijks onderzoek; het lijkt erop dat men
op het gemeentehuis nu met man en
macht het schip de goede kant op aan het
duwen is. Dit betekent voor ons als
Erkende Overleg Partner niet alleen volle

agenda’s, maar ook een verantwoordelijkheid naar u als bewoner. Lees daarom het
verslag op pagina 2.
Station Bargeres
In Wijknieuws voor het laatst een prominente rol voor station Bargeres. Dankzij
een betrokken buurvrouw van het voormalige station hieronder dit beeldverslag.
Als tekenend voorbeeld hoe Wijknieuws
meer en meer gevuld wordt door bewoners! Dat willen we graag zo houden!

Bezorging
Mocht het eens voorkomen dat u geen
Wijknieuws heeft ontvangen, neem dan
telefonisch of via de mail contact op met
de Wijkwinkel, zodat we er weet van hebben. Bij de twee supermarkten kunt u
Wijknieuws afhalen.
Lijkt het je leuk om Wijknieuws te bezorgen? We hebben momenteel geen namen
meer op reserve, dus meld je aan! Dit
kan via de Wijkwinkel.
MZ

S TAT I O N B A R G E R E S

I N M O OT J E S G E H A K T
Op de weblog van Lia, bewoonster van de Slenerbrinkflat kun je het hele proces
van de afbraak in beeld en tekst volgen. Een aanrader! De blog is te vinden als je
bij Google intypt: ‘het alledaagse leven in een groot dorp’.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 24, 7812 RV Emmen
Openingstijden:
Ma. - vrij.: 9.30 - 12.30 uur
Tel. 64 84 11 / Fax 64 83 55
E-mail: wvbargeres@hetnet.nl
Wijkvereniging online:
www.bargeres.org/wvbargeres

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws),
Johan Schrik (secretaris), Mia Stulen (penningmeester), Piet van der Wel,Wies Goudriaan
(speelvoorzieningen).
Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser,
speelvoorzieningenBargeres@hotmail.com
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 7/2011
verschijnt op 1 juli.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 22 juni bij ons binnen zijn
(brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

E R K E N D E O V E R L E G PA RT N E R
Wijkvereniging Bargeres is voor de gemeente Emmen een Erkende Overleg
Partner (EOP). Op het gemeentehuis is die kreet afgekort tot het vakjargon
‘Eejoopee’. De gemeente communiceert veel met en via de EOP’s.
In het bestuur hebben we met elkaar
afgesproken dat wij in Wijknieuws zullen
melden wat we allemaal doen en aan
welke vormen van overleg wij deelnemen.
Je kunt het in zekere zin beschouwen als
het afleggen van verantwoording over ons
handelen aan u als bewoner van Bargeres.
In het bestuur is aan mij de taak is toebedeeld het contact met de gemeente over
beleidszaken te onderhouden. Daarom
hieronder een opsomming.
Alle namen van gemeentelijke medewerkers worden met opzet genoemd. U kunt
met hen contact opnemen als u meer
over alle genoemde onderwerpen wilt
weten.
Volle agenda
De gemeente bestookt ons de laatste tijd
met heel veel uitnodigingen voor overleg
in platforms of klankbordgroepen over
diverse onderwerpen. We gaan natuurlijk
niet klagen over al het werk wat dat met
zich meebrengt. De gemeente verdient
immers alle lof voor de inspanning die zij
levert om ons, als EOP’s, in alle openheid
vroegtijdig in het voorbereidingsproces te
betrekken.
Ik volsta hieronder met een overzicht van
het overleg waar we aan hebben deelgenomen, een beschrijving van de onderwerpen en de namen van de gemeentelijke medewerkers, die op deze avonden
inleidingen hebben gehouden.
Woonvisie
21 april j.l. in het Brinkenhoes werd aan
alle EOP’s door de gemeente de notitie
inzake de woonvisie geïntroduceerd.
Mevrouw Nelleke Mulder en mevrouw
Reina Beijering informeerden ons hierover.
Gemeente Emmen stelt in 2011 haar
nieuwe Woonvisie op. In deze nota geeft
de gemeente haar visie op het wonen
voor de komende vijf jaar. Dit gebeurt
aan de hand van vier thema's: Emmen in
de regio, doelgroepen op de woningmarkt, de leefbaarheid in de wijken en
dorpen en wonen met zorg. Bij het

maken van de woonvisie wil de gemeente
de mening van EOP’s over deze thema's
horen. Helaas waren bij lange na niet alle
EOP’s vertegenwoordigd.
Aan de hand van een spel kropen we in
de huid van beleidsmakers en werden we
met een beperkt budget voor keuzes
gesteld als wel of niet handhaving van
voorzieningen of sloop of nieuwbouw.
Een leerzame avond.
Platformoverleg deel 1
26 april j.l.
platformoverleg
Emmen Stad.
Het doel van
de bijeenkomst was
het met elkaar terugkijken naar de gladheidsbestrijding tijdens de afgelopen winter om daaruit lering te trekken voor de
komende winter. De heren Jan Willem
van der Veer en Ron Struyk hielden inleidingen. Daarna volgde een open discussie
en een bezichtiging van de zoutopslag en
het materieel. Alle EOP’s hebben op verzoek van de gemeente een enqueteformulier ingevuld.
Aansluitend aan het onderwerp gladheidsbestrijding werd dezelfde avond een
startdocument gepresenteerd voor het
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
(gvvp). Een plan voor de periode 20102010 waarbij alle modaliteiten (auto, fiets,
openbaar vervoer) aan de orde komen. Er
werden 11 aandachtspunten geïntroduceerd, te veel om allemaal in dit Wijknieuws te beschrijven. De heer Ben
Krikken gaf een toelichting op het startdocument. De daarop volgende discussie
onderleiding van wethouder Kuper was
zeer levendig.We hebben immers allemaal
verstand van verkeer!!!
Platformoverleg deel 2
17 mei j.l. platformoverleg Emmen Stad.
Opnieuw stond het gvvp op de agenda. Er
was een 2e ronde ingelast omdat een
flink aantal EOP’s bij de eerste ronde ontbrak.
De avond begon met een toelichting door
de heer Rob Ney op een plan om alle
brommers binnen de bebouwde kom in
Emmen naar de rijbaan te verwijzen. Daar
mengen de brommers zich met het autoverkeer. Op de Rondweg, waar immers
70km/uur mag worden gereden, blijven de
bromfietsers op de fietspaden of parallelwegen. De snorfietsers blijven wel op de
2

fietspaden. In Bargeres mogen de brommers straks niet meer op de fraaie fietspaden langs het Oranjekanaal en door de
centrale groenzone rijden. Het plan om
de bromfietsers naar de rijbaan te verwijzen komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Veel gemeenten zijn Emmen daarin voorgegaan.
B&W hebben nog geen besluit over het
totale plan genomen. Om het plan daadwerkelijk in te voeren is een zogenaamd
verkeersbesluit nodig.Tegen dat besluit
kunnen straks bezwaren worden ingediend. Zodra er meer nieuws te melden
is doen we dat.
De avond werd vervolgd met een toelichting op het gvvp en een discussie daarover, weer onder leiding van wethouder
Kuper. Daarna splitsten we ons in groepen om wat dieper op de materie in te
gaan. De resultaten daarvan worden terug
gemeld aan de overlegpartners. Al met al
een boeiende avond.We houden u op de
hoogte van de voortgang.
Geluidsvisie
18 mei j.l. informatiebijeenkomst over de
geluidsvisie werkas Emmen in ons eigen
Brinkenhoes. De werkas is het industrieen bedrijventerrein dat zich uitstrekt van
het huidige Emmtec terrein in het noorden tot de A37 in het zuiden. Als onderdeel van het nieuw te maken bestemmingsplan wordt er ook een visie ontwikkeld over de vraag hoe zal worden omgegaan met de
geluidsoverlast, die de bedrijven kunnen opleveren voor
de woonomgeving. Ondanks
onze aankondiging in het vorige Wijknieuws, de advertentie
van de gemeente in de ZuidOosthoeker
en een aankondiging op de beeldkrant in
het winkelcentrum, was er buiten de
bestuursleden van uw wijkvereniging,
plaatselijk belang Zuidbarge en plaatselijk
belang Noordbarge, welgeteld één bewoner uit Bargeres aanwezig!!! Als wijkvereniging hebben wij de conclusie getrokken dat eventuele geluidshinder door het
industrie- en bedrijventerrein in Bargeres
geen item is.Van gemeentewege wordt
het maken van het plan geleid door de
heer Jan Hofstede en mevrouw Melinda
Loonstra.
Ik was op de maandagavond daarvoor
naar een bijeenkomst in Oranjedorp
geweest. Alle inleiders en wethouder
Sleeking werden daar scherp ondervraagd
door de bewoners !!! Natuurlijk ligt de
zaak daar anders dan in Bargeres. De
geluidsproblematiek leeft in Oranjedorp
enorm.
Piet van der Wel

foto: Riekus Reinders

Het wijkteam komt elke maand bij elkaar om te bespreken hoe het staat met de verschillende projecten in
Bargeres.We praten elkaar bij en daar waar nodig ondernemen we actie.We stimuleren elkaar en kijken of er
nieuwe onderwerpen opgepakt moeten worden en wat voor signalen er zijn. Het wijkprogramma is daarbij ons
spoorboekje.
Communicatie met en in de wijk
Lefier en Domesta en de gemeente over
de zomervakantie. De wijkvereniging
In een vorig Wijknieuws heeft u kunnen
de herontwikkeling van het winkelcenzoekt eerst samen met de gemeente
lezen dat het wijkteam samen met
trum zijn in volle gang. Het blijkt niet een
eerst naar een oplossing voor de techniLiesbeth Westen, communicatieadviseur
eenvoudige opgave. Nanno Lambooij, de
sche en financiële knelpunten. De ‘verrasEmmen Revisited en Haikie Raterink,
gemeentelijk projectleider, opvolger van
sende’ culturele activiteiten rondom de
betrokken bij de Naoberschapsbank
Thijs Klompmaker, komt in het wijkteam
fontein schuiven daarmee ook op tot na
en de beeldkrant hebben nagedacht over
van juni uitleg geven over de stand van
de zomer. Of een deel van de leuke
communicatie in de wijk.
zaken.Wij willen dan samen met hem kijideeën rond 'Bargeres verrast' worden
Hoe kunnen we meer gebruik maken van
ken hoe de wijk betrokken kan worden
ingepast in het programma van 2 juli. Dat
elkaars media en hoe kunnen we de com- bij de plannen en welke momenten tijblijft nog een verrassing...
municatie met u als bewoners bijvoordens de planvorming hiervoor geschikt
beeld meer interactief maken. In het wijk- zijn.We verwachten dat een klankbordVeiligheidsplan 2011
team van mei hebben we hierover doorgroep bestaande uit bewoners snel van
Het uitvoeringsplan veiligheid 2011 heeft
gepraat.We zoeken als wijkteam naar
start kan gaan.Wij komen hier in het vol- weer verschillende activiteiten op het
nieuwe mogelijkheden om met u als
gende Wijknieuws op terug. Ondertussen gebied van tegengaan van overlast, verloebewoner over onderwerpen uit het wijkpraten wijkteamleden met betrokken par- dering en kleine criminaliteit, maar ook
programma te praten. De vraag hierbij is
tijen over het belang en de plek in het
op het gebied van weerbaarheid en het
welke thema's of onderwerpen zich daar- nieuwe winkelcentrum van maatschappeelkaar beter leren kennen.
voor lenen en nog belangrijker: welke
lijke functies, zoals de wijkwinkel, de
We hebben u al verteld over de 'verrasonderwerpen u als bewoner belangrijk
Naoberschapsbank en het kantoor van
send actieve' jongeren die klussen doen
vindt.We organiseerden altijd wijkplatSedna.
om de wijk op te knappen, waar mee ze
forms, maar daar liep de belangstelling
een klein zakcentje verdienen.Verder
voor terug.
werken jongeren samen in workshops
Geïnspireerd door de bijeenkomst ter
muziek en dans, maken een clip en vergelegenheid van het 10 jaar bestaan van
zorgen een optreden voor de andere
de Naoberschapsbank op 10 mei, hebben
wijkbewoners. De leerlingen van groep
we stil gestaan bij het sociaal gebruik van
acht van de vier basisscholen hebben
ICT voor en in de wijk.
weer allerlei thema's uitgewerkt die hen
En wist u dat het redactieteam van de
bezig houden. Dit gebeurde onder de
beeldkrant elke maandag professioneel
kunstzinnige leiding van CQ in samenwergeschoold wordt in het aantrekkelijk en
king met de jongerenwerker van Sedna.
leesbaar maken van de beeldkrant ? Zo
De gemeente gaat de vier basisscholen
oefent het redactieteam bijvoorbeeld in
een gratis lesbrief aanbieden over veilige
het maken van interviews, het schrijven
Nieuws over 'Opschudding' en
schoolroutes. Als vervolg hierop wordt
van leuke verhalen en het maken van film- 'Bargeres verrast'
bepaald hoe de schoolroutes lopen en
pjes.
Zoals we al eerder gemeld hebben komt
hoe een veilige oversteek over het zuideer dit jaar geen wijkfestival. Dat betekent
lijke deel van de Brinkenweg aangelegd
niet dat er helemaal niets in de wijk
zou kunnen worden.
R e n a t a Ku p e r u s
gebeurt. Op 2 juli presenteren jongeren
In het wijkteam van
A a r t I J ze r m a n
een clip en komt er een live optreden van mei hebben we voorJo h a n O t t e n s
rap en dans van 13 tot 16 uur in het win- al gepraat over de
Kim Gritter
kelcentrum van Bargeres. Dit wordt geor- ervaringen met het
ganiseerd door het jongerenwerk van
kwartet. Het kwartet,
Sedna en het krijgt de naam ZIEN. Onder bestaande uit Renata
het motto 'zwaan kleef aan' worden hier
Kuperus (uw aanKim
nog een aantal andere leuke activiteiten
spreekpunt in de
Johan Ottens
Renata
gekoppeld. Toch een 'Kleintje Opschudwijk), Aart IJzerman
Aart IJzerman
Aart
Herontwikkeling centrum
ding'.
(wijkagent), Johan
Renata Kuperus
De gesprekken tussen de projectontwikDe feestelijke in gebruik name van de
Ottens (opbouwwerker)
kelaar Doornbos, de wooncorporaties
fontein in het Oranjekanaal lukt niet voor en Kim Gritter (jongerenwerker) draait
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Ve r vo l g N i e u w s u i t u w w i j k t e a m

Nog een tip. Behalve dat u een beroep
kunt doen op het Emmen Revisited
buurtfonds, komen er dit jaar ook weer
ID€€-kaarten. Houdt uw brievenbus in
de gaten.Vanaf 1 augustus tot 1 november kunt u uw ideeën met de ID€€-kaart
inleveren bij de gemeente.

nu driekwart jaar. Dit experiment loopt in
ieder geval door tot en met december
2011. De gemeente, Sedna en de politie
kijken wat deze bijzondere manier van
werken oplevert, niet alleen voor
Bargeres, maar ook voor andere wijken
en dorpen. Ali Zingstra en Johan Ottens
van het wijkteam zijn hier nauw bij
betrokken.
Aanvragen Buurtfonds (voorheen
knelpuntenfonds)
In april heeft het wijkteam twee aanvragen ontvangen voor een bijdrage uit het
Buurtfonds voor een straatspeeldag in de
Zuidlaarderbrink en in de Ruinerbrink.
Het wijkteam heeft besloten om een bijdrage van €500,- uit het Buurtfonds toe
te kennen aan beide straatspeeldagen.
Omdat er minder geld beschikbaar is dan
in de voorgaande jaren, vallen de beschikbaar gestelde bedragen lager uit. De

nadruk bij het beoordelen van de aanvragen komt steeds sterker te liggen op zelfwerkzaamheid en de sociale meerwaarde
van de activiteit voor de buurt of wijk.
Voor meer informatie over het buurtfonds verwijzen we u naar de website
www.emmenrevisited.nl. Als u een aanvraag wilt doen dan kunt u een aanvraagformulier downloaden van deze site. U
kunt ook een formulier ophalen bij de
Wijkwinkel aan de Alerderbrink of bij het
kantoor van Sedna aan de Balingerbrink.

ICARE-NIEUWS
Het is lente! Eind maart was het dan zover, het begin van de lente! En wat
begint de lente mooi, het lekkere zonnetje komt vrijwel direct tevoorschijn!
De terrasjes stromen vol en iedereen ziet er zonnig uit!
Deze zonnestralen bereiken ook Bargeres
in volle glorie. Steeds meer zie je de wit
met oranje jasjes fietsend door Bargeres,
een enkeling nog met de auto, maar de
ramen lekker open voor de frisse wind.
Het wijkteam Bargeres van Icare geniet
ook tijdens het werk van dit lekkere lenteweer en onze klanten waarderen de
zorg die er geleverd wordt.

Tevens wordt ons wijkteamgebouw gelegen in het winkelcentrum van Bargeres
steeds meer bezocht voor vragen of problemen. Het plan is echter dat wij op
korte termijn gaan verhuizen! Het wijkteam van Icare zal plaatsnemen in de
AHOED aan de Mantingerbrink. De huisartsen, apotheek en wijkverpleging onder
één dak! Over de verdere ontwikkelingen

Vragen en suggesties
Heeft u vragen of suggesties voor het
wijkteam? Heeft u ideeën over projecten
of activiteiten in de wijk? Wilt u hier
graag met andere bewoners en betrokkenen over praten? Laat het ons weten!
Leden van het wijkteam:
Ali Zingstra, Emmen Revisited,
0591-652211
Marlies Zeeman,Wijkvereniging,
0591-648411
Johan Ottens, Sedna, 0591-632324
Jo Wubbels, Domesta, 0591-570100
Karin Koers, Lefier, 0591-697841
wordt u nog uitgebreid geïnformeerd.
De zonnestralen hebben inderdaad
Bargeres bereikt!
Namens het wijkteam Bargeres Icare:
Mirella Kuipers, wijkverpleegkundige
Marlien Vedelaar, wijkverpleegkundige

JAAR WEB IN DE WIJK
Op 15 mei 2011 was het 10 jaar geleden dat de websitebouwdoos van Web in de Wijk
in het Brinkenhoes in Bargeres in Emmen online ging. Daarom zijn diverse activiteiten georganiseerd. Een fotoverslag van beeldkrantredactielid Theresa van het congres
dat op 10 mei in de Opgang is georganiseerd.
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Webanimator Haikie Raterink
in gesprek
gesprek met Cees van de Grift.
Ber t Mulder lector Informatie
Informatie ,
Technologie en Samenleving
Samenleving aan
De Haagse Hogeschool.

Beeldkrantredactielid
filmt
Beeldkrantredactielid Marianne filmt
met een klein technisch hoogstandje .
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M E T KO N I N G I N O P C B S H E T P A L E T
Het traditionele Oranjefeest op cbs Het Palet werd dit jaar opgefleurd met de komst van
een echte koningin.

ORANJEFEEST

Hier moesten ze de elf verrassend geklede vossen proberen te vinden.Verder stonden er nog een ballonnen- en
een stoeptekenwedstrijd op
het programma. Het was een
zeer geslaagd Oranjefeest op
cbs Het Palet!
Gezeten in een prachtige cabriolet en omringd door twee
bodyguards werd Hare Majesteit binnengehaald door de
leerkrachten en leerlingen van de groepen 1 t/m 8.
Na een woord van welkom door directeur Jaap den Engelsman hield de koningin een plechtige toespraak. Na het zingen
van het Wilhelmus nam de koningin plaats op een schitterende gouden troon en zongen de leerlingen een serie bekende
oud-Hollandse liederen. Vervolgens gingen de kinderen op
vossenjacht in de brinken rondom de school.

G R O OT S U C C E S !
Voor de leefbaarheid in de straat is het belangrijk dat ook de tuinen er netjes en verzorgd uitzien.
Lefier wil haar huurders hierbij graag op
weg helpen. Daarom organiseren de wijkbeheerders voor een aantal wijken een
gezellige plantjesmarkt. Inmiddels is de
markt in Bargeres achter de rug en
deze was een groot succes! De huurders in deze wijk hebben allemaal een
waardebon ontvangen waarmee ze op
zaterdag 6 mei vier gratis plantjes
mochten ophalen. Daarnaast waren er
deskundigen aanwezig bij wie ze terecht konden met allerlei vragen over
de tuin. De reacties op deze actie
waren erg enthousiast.

S T R A AT S P E E L DA G
RUINERBRINK ZOEKT

ONDERNEMERS

kunt u meer informatie vinden over de
behandelingen, prijzen en afspraken
maken: www.nagelfee.nl
Wilt u een afspraak maken? Wacht dan
niet langer en bel: 06-42135635 of maak
een afspraak via mijn website.

PLANTJESMARKT LEFIER

IN DE WIJK
Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze
wijk levendig en economisch gezond. Op deze plek ruimte* voor ondernemers die in Bargeres gevestigd zijn.
Nagelsalon
De Nagelfee

Een salon aan huis
met een professionele uitstraling en
dat bij u in de
buurt! Uw
nagels zijn in goede
handen bij Flora Paulussen,
úw nagelspecialiste. In 2002 ben ik
met mijn opleidingen begonnen en kan
dus terugkijken op een aantal jaren ervaring.
Voor een eerste indruk, krijgt men niet
snel een tweede kans! Bij de eerste kennismaking schudt men vaak de handen.
Hét visitekaartje van u. Bent u niet tevre-

den over deze eerste indruk, dan kunt u
bij mij hier wat aan laten doen. Door
middel van manicure of kunstnagels
wordt u weer zeker van uw uitstraling.
Voor zowel hem als haar.
In de salon wordt er gewerkt met de
producten van het toonaangevende
wereldmerk O·P·I. Ik heb de opleiding en
trainingen gevolgd volgens de richtlijnen
zoals die door O·P·I wereldwijd worden
gesteld. Deze opleiding heb ik met goed
gevolg afgelegd en ben dus een gecertificeerd nagelstyliste (ik ben in het bezit van
de volgende certificaten: acryl, gel en
manicure). Door het volgen van workshops en trainingen houd ik mijn vaardigheden bij.
Wilt u meer weten? Op mijn website
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VRIJWILLIGERS
Alleen door de inzet van vrijwilligers kan
de Straatspeeldag op 1 juni a.s. bestaan!
We zoeken uit de hele wijk mensen die:
- kunnen/willen schminken
- toezicht willen houden bij een attractie
of activiteit.
- die iets leuks kunnen / doen om kinderen te vermaken.
Aanmeldingen:
Straatspeeldagruinerbrink@ziggo.nl
Alvast bedankt namens alle kinderen van
de Ruinerbrink!!

Nagelsalon de Nagelfee
Rolderbrink 89, 7812 PB Emmen
Aanbieding voor de lezers van
Wijknieuws op vertoon van deze
advertentie:
- Gratis proefnagel (één per persoon).
- Combinatie: nieuwe set met 10% korting en 1e nabehandeling met 5% korting (voorbeeld: nieuwe set French
Manicure €49,50 i.p.v. €55,- en de
nabehandeling French Manicure: €29,70
i.p.v. €33,-).
- Óf voor diegene die geen kunstnagels
wensen: manicure inclusief nagels lakken
voor €15,- (anders €20,-).

A C T I V I T E I T E N A G E N DA
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail ze door naar wvbargeres@hetnet.nl.

Radio Emmen in
B a r ge re s
Op 4 juni is Radio Emmen van 10.0011.00 uur te gast bij Sedna. Een uur lang
staat de wijk centraal en zullen diverse
onderwerpen en activiteiten de revue
passeren.
Zo komt de nieuwe jeugdsoos Honk 97
aan het woord. Er is aandacht voor het
jongerenwerk van Sedna en voor de activiteiten van het Sociaal Kultureel Werk.
Ook zal Wijkvereniging Bargeres present
zijn, alsmede de wijkcoördinator van
Emmen Revisited.
Dus, op 4 juni van 10.00-11.00 uur
afstemmen op Radio Emmen, ook te
beluisteren via www.rtvemmen.nl!

B e ge l e i d i n g s C o m m i s s i e
O u d e re n
Op 16 juni vindt de afsluitingsmiddag van
het seizoen plaats, om 14.00 uur in het
Brinkenhoes.
Het wordt een vrolijke middag met het
shantikoor ‘de Jongbloedvaarders’ uit
Sleen.
Een gezellige verloting is op zijn plaats.
Entree 1 euro, zaal open om half 2.
Hartelijk welkom!

Tel: 06-31762440
Mail: renata.bargeres@gmail.com

Ko m t d a t Z I E N !
Noteer alvast in uw agenda: op 2 juli is er
kleine opschuddingsactiviteit in de wijk.
Het programma is druk in voorbereiding,
dus daar is nog niet veel over te melden.
In ieder geval zullen de jongeren die deel
hebben genomen aan het Sedna Kunsten Cultuurproject een presentatie geven
onder de noemer ZIEN! Het afgelopen
seizoen hebben enthousiaste jongeren
gezamenlijk een nummer geschreven en
door de dansgroep is hierbij een dans
bedacht. Net zoals vorig jaar tijdens het
Wijkfestival, staan de jongeren te popelen
om te laten zien wat ze hebben gemaakt!
Lijkt het u of uw organisatie/vereniging/
vriendenclub leuk om ook iets te laten
zien tijdens dit ‘Kleintje Opschudding’?
Heel graag komen we in contact met u!
U kunt zich aanmelden via wijkverenigingmarlies@gmail.com.
In het volgende Wijknieuws meer informatie!

G r a t i s p ro e f l e s K r a c h t
van Aandacht
Zoek je meer balans en ontspanning? Wil
je meer genieten van het moment en

ONDERNEMERS

IN DE WIJK
Het is goed de ondernemers in onze wijk te ondersteunen. Dat houdt onze
wijk levendig en economisch gezond. Op deze plek ruimte* voor ondernemers die in Bargeres gevestigd zijn.

inzicht in je gedachten en gevoelens?
Dan is een cursus De Kracht van
Aandacht wellicht iets voor jou! In deze
cursus die start op 15 september, ontdek
je de bijzondere Kracht van Aandacht,
ook wel Mindfulness genoemd en leer je
oefeningen die je naar een diepe ontspannen staat kunnen brengen.
Nieuwsgierig? Of wil je Kracht van
Aandacht zelf ervaren? Bel of mail voor
het afspreken van een gratis proefles.
Deze vindt plaats in de laatste week van
juni en in de eerste week van september.
De cursus start op 15 september en
bestaat uit 8 bijeenkomsten van 5 kwartier. Het cursusgeld bedraagt
€105,-.
Tijd: om 19.00
uur en om 20.30
uur in het
Brinkenhoes.
Informatie:
Tel. 0591-617142
of 06-10216838
Mail:
angeline.delicaat@home.nl
Wij bieden u een uitgebreide keuze in:
avontuurlijke vakanties, cruises, familievakanties, luxe reizen, pakketreizen, stedentrips, strandvakanties, wellness reizen. En
veel meer…
Wilt u meer weten? Aarzelt u niet en
zoek contact met mij via e-mail,
info@globaltravelsupport.nl of telefonisch: 0591-64 54 33, 06 - 57 56 25 23.

Ik ben Vanessa Smilde, gespecialiseerd in
zorgeloos reizen! Of het nu zakelijk is of
voor vakantie.Voor één persoon of een
groep van twintig. Ik vind de mogelijkheden die er zijn en u kunt altijd kiezen.
Mijn creativiteit houdt niet op bij het
boeken. Als er onverhoopt tijdens uw reis
iets gebeurt, dan zoek ik naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij verlies van portefeuille of paspoort, wanneer een aswolk
het vliegverkeer stillegt of wanneer u uw
reisplannen moet wijzigen. Eén telefoontje
en u bent er zeker van dat het meest
optimale voor u wordt geregeld. Niet
later, maar direct.
Wellicht bent u er ook aan toe om de

planning en organisatie van uw reizen uit
handen te geven aan een professional! Ik
ondersteun ook veel secretaresses met
het uitzoeken van zakenreizen.

Global Travel Support
Rolderbrink 54
7812 PJ Emmen
www.globaltravelsupport.nl

De voordelen :
- Altijd bereikbaar (24
uur per dag, 7 dagen
per week!)
- Full support
- Maatwerk
- Duidelijkheid in kosten
- Persoonlijk contact
- Één aanspreekpunt
die alles regelt.
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* De redactie bepaalt plaatsing van ingekomen kopij voor
deze rubriek. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

