
Zwemmen in het diepe

Sinds ik ben aangetreden als voorzitter
van Wijkvereniging Bargeres, houdt de
vraag wat de rol van deze vereniging
is, me erg bezig. Wat is ons bestaans-
recht? Met wie hebben we te maken
en aan wie moeten we verantwoor-
ding afleggen? Het zijn vragen waar ik
me de laatste tijd in vastgebeten heb
en zo langzamerhand komen er een
paar antwoorden boven water drijven.
Wat in ieder geval als paal boven
water staat, is dat we als Wijkvereni-
ging Bargeres er zijn voor de bewo-
ners. Daarom zult u er ook belang bij
hebben om te weten waar de Wijkve-
reniging wel en niet toe in staat is. In
dit artikel maak ik u graag deelgenoot
van mijn zoektocht naar antwoorden
en probeer daarbij díe informatie te
geven, die voor u als wijkbewoner het
meest interessant is.

Gouden schakel

De Wijkvereniging heeft in de eerste
plaats te maken met bewoners, ver-
volgens met de gemeente en daarna
met nog meer instanties en organisa-
ties ('partners'). We worden een 'gou-
den schakel' genoemd. Een schakel

tussen bewoners en gemeente, omdat
we niets zonder deze beide partijen

kunnen. Een gouden schakel nog wel,
omdat we een buidel met geld te
besteden hebben. 
Ik zal eerst uitleggen hoe het zit met
onze relatie naar u als bewoner en
met onze relatie naar de gemeente.
Omdat onze relatie naar de gemeen-
te formeel is vastgelegd, zal ik daar-
mee beginnen.

1. Gemeente

In het contact met de gemeente
heten we als Wijkvereniging Bargeres
een Erkende Overleg Partner (EOP).
Erkend wil zeggen volgens de Veror-
dening Overlegstructuren (1999): 'een

bij besluit van de gemeenteraad
erkende dorps(…)raad of belangver-
eniging'. Een belangrijke voorwaarde
waar een EOP aan moet voldoen, is
dat ze moet aantonen representatief
te zijn voor de inwoners van de wijk (in
hoeverre deze voorwaarde strookt
met de werkelijkheid in onze wijk, leest
u verderop).
Als Erkende Overlegpartner hebben
we recht op een eigen budget, dat
we in samenspraak met de Teamleider
van de dienst Gebied kunnen beste-
den t.b.v. de wijk (zie tekstkader
'Gebiedgebonden budget’).
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Voorwoord

Kleur

Een paar zaken breng ik op deze
plaats graag onder uw aandacht. In
de eerste plaats dat Wijknieuws Bar-
geres nu in kleur verschijnt. Lijkt een
behoorlijke diepte-investering, wat
gelukkig niet zo is. Meer een kwestie
van googlen en op die manier de
goedkoopste drukwerkaanbieder vin-
den. U mag gerust  weten dat dit con-

creet betekent, da we nu kleur heb-
ben voor de prijs van zwart-wit met
steunkleur!

Plastic heroes

Dit keer ontvangt u als extraatje een
inzamelschema voor het plastic afval.
We vonden dat de plattegronden in
de afvalwijzer van Area nogal klein
waren afgedrukt en hopen u met
deze kaart van dienst te kunnen
zijn.Gelukkig zijn ze bij Area dermate

blij met dit initiatief, dat ze de kalender
plaatsen op de site Drentsplastic.nl.

Basisdocument

Tenslotte wijs ik u graag op het artikel
dat begint op deze pagina. Het is een
soort basisdocument geworden over
de plaats die de Wijkvereniging
inneemt in Bargeres. Ik hoop dat u het
interessant vindt om te lezen, reacties
zijn van harte welkom!
MZ

1

W I J K V E R E N I G I N G  B A R G E R E S ,  H O E Z O  E E N  G O U D E N  S C H A K E L ? !  W I J K V E R E N I G I N G  B A R G E R E S ,  H O E Z O  E E N  G O U D E N  S C H A K E L ? !  

Gebiedsgebonden budget

In de vorige Wijknieuws Bargeres
heb ik dit al aangekaart: de Wijkver-
eniging heeft Gebiedsgebonden
budget te besteden (€37.750,- per
jaar op dit moment), waarbij we zelf
in grote mate kunnen bepalen waar
we het geld aan uit willen geven en
ook de mogelijkheid hebben om
projecten (in samenspraak met de
gemeente) zelfstandig aan te
besteden. Er zijn een aantal (voor
de hand liggende) voorwaarden
waar deze bestedingen aan moe-
ten voldoen:

- de leefbaarheid van de wijk moet
versterkt worden of tenminste in
stand gehouden

- er zijn geen alternatieve middelen 
voorhanden

- de uitgave mag het beleid of de 
onderhoudsplanning van de
gemeente niet doorkruisen.

De achterliggende gedachte van
zelfstandig aanbesteden is onder
meer het stimuleren van zelfwerk-
zaamheid en het goedkoper en
sneller uitvoeren van het werk, wat
positief is voor de wijkbewoners van-
wege het geloof in eigen kracht. 



Inzet van geld

Belangrijke vraag is natuurlijk hoe we
bepalen wat we met ons geld gaan
doen. Wat wilt u als bewoner nou
eigenlijk dat we gaan aanpakken?
Een paar mogelijkheden zet ik op een
rijtje (er zijn vast meer manieren te
bedenken):
- we kunnen de knelpunten die 

genoemd zijn tijdens de Wijkschouw
in 2006 bij de hand nemen

- wat we als Wijkvereniging zelf als 
knelpunt zien via het bevragen van
bewoners / gebruikers onderzoeken
of er inderdaad een probleem ligt
dat opgelost moet worden

- inloopavonden organiseren om in 
kaart te brengen wat er leeft in
bepaalde brinken.

Keuzes maken

Belangrijk punt in de keuze die we als
Wijkvereniging moeten maken m.b.t.
bovenstaande, is dat we ons als klein
bestuur niet moeten vertillen aan
bepaalde projecten, zodat we naar u
als bewoner geen loze beloftes doen.
Dus in eerste instantie kleinschalig
beginnen en zien hoe dat uitpakt.

2. Emmen Revisited

Voordat ik me als bestuurslid aanmeld-
de bij Wijkvereniging Bargeres, wist ik
amper wat Emmen Revisited inhield. Ik
wist wel dat het iets positiefs had mee-
gebracht voor de wijk, want door de
nieuwsbrieven van ER had ik de indruk
dat we als Bargeres weer een beetje
in beeld waren en er dus geld deze
kant op kwam voor verbeteringen.
Ik heb niet de illusie dat u veel meer
weet over Emmen Revisited dan ik
destijds. Erg ingewikkeld is ER niet,
maar wel erg achter de schermen. 

Wijkteam

Het Wijkteam is het meest concrete
visitekaartje van Emmen Revisited. In
het Wijkteam zitten de volgende part-
ners: gemeente Emmen in de persoon
van Wijkcoördinator Ali Zingstra (tevens
voorzitter), woningcorporaties Domes-
ta (Jo Wubbels) en Lefier (Aly Vene-
ma), opbouwwerk Sedna (Johan
Ottens), politie in de persoon van de
wijkagent (Aart IJzerman) en bewoners
in de persoon van Wijkvereniging
Bargeres (Marlies Zeeman). Het Wijk-
team vergadert één keer per maand.

Werkwijze Wijkteam

De werkwijze van het Wijkteam is als
volgt: er wordt iedere vijf jaar een
Wijkprogramma (meerjarenplan)
opgesteld, met de doelen en concre-
te actiepunten waar iedere partner in
het Wijkteam zich aan verbindt.
Het bijzondere is dat je echt als part-
ners met elkaar overleg voert. Je bent
wel eigenaar van je eigen actiepun-
ten, maar je staat er niet alleen voor in
het proces van het omzetten van de
actiepunten naar tastbaar resultaat.

3. Overige partijen

Als Wijkvereniging hebben we verder
nog contact met Buurtsupport. Zo is
'onze eigen' Sieny Hemme, die de
Wijkwinkel beheert, in dienst bij Buurt-
support, maar zijn wij als Wijkvereniging
haar opdrachtgever. Verder hebben
we een contract met Buurtsupport dat
zij tegen vergoeding de gladheidbe-
strijding van het wandelgebied in het
winkelcentrum voor hun rekening
nemen (wat ze dit jaar toch maar
weer goed hebben opgepakt, dat
mag ook wel even gemeld!).

4. En dan u als bewoner!

Zoals gezegd, is een belangrijke voor-
waarde waar een EOP aan moet vol-
doen, dat ze moet aantonen repre-
sentatief te zijn voor de inwoners van
de wijk. Da's een mooie bottleneck:
hoe zijn we als Wijkvereniging Bargeres
representatief? We hebben geen
gekozen bestuursleden, in feite
(over)leven we bij de gratie van 4
bestuursleden die zo 'gek' waren zich
spontaan aan te melden voor een
bestuursfunctie. Als we ons hadden
gehouden aan de bepalingen in de

Verordening, dan was er helemaal
geen wijkvereniging meer in Bargeres!

Buitenbeentje

Nu moet gezegd dat in Bargeres
zaken wel vaker anders lopen dan in
andere wijken. Onze wijk wordt dan
ook wel getypeerd als 'los zand'.
Volgens het Wijkprogramma scoort de
sociale cohesie (het 'wij-gevoel') met
een 5,9 aanzienlijk onder het gemeen-
telijk gemiddelde van een 7,0. Toch
moeten we uitkijken voor een al te
negatieve benadering van deze
beperkte sociale samenhang. Want
op brinkniveau is deze wel degelijk
aanwezig! Zo is het voor ons bestuurlid
Janine van der Berg vrij eenvoudig
gebleken voor elke brink twee con-
tactpersonen te vinden, die haar op
de hoogte houden van zaken die spe-
len in de brinken. Waarbij de kantteke-
ning dat we eraan werken om dit ini-
tiatief nog meer structuur te geven.

Andere benadering

Wat blijkbaar op brinkniveau wel lukt,
is op wijkniveau lastig. Het ontbreekt
aan een organisatiestructuur van de
wijk in clusterbesturen zoals in Angelslo.
Dit maakt het lastig om de bewoners
te betrekken bij allerlei zaken die in de
wijk spelen en/of om leuke dingen te
organiseren.
Wat werkt dan wel? Blijkbaar werkt de
brinkgerichte benadering en een losse
incidentele organisatievorm of net-
werkbenadering (zoals bij het Wijkfesti-
val Opschudding de werkwijze is) als
een goede vorm om in Bargeres zaken
van de grond te krijgen. Bewoners wil-
len zich wel inzetten voor de wijk of
brink, maar niet in een permanente
organisatie.

Procesbewaking

De positie die we als Wijkvereniging
hebben, zit blijkbaar niet in representa-
tief zijn, maar wel in procesbewaking.
Dus: vinger aan de pols houden m.b.t.
de afspraken die gemaakt worden in
de diverse overlegsituaties (Wijkteam,
Uitvoeringsoverleg wat over de staat
van het grijs en groen gaat, contact
met de Teamleider van de dienst
gebied). Worden afspraken ook nage-
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Contact met bewoners

Erkenning vanuit de wijk en repre-
sentativiteit hoeft geen heet hang-
ijzer te zijn voor Wijkvereniging
Bargeres. We moeten onze eigen rol
vinden en die zit veel meer vast op
rechtstreekse benadering van
bewoners in concrete zaken die
spelen. Zo hebben we begin
december in samenspraak met de
Huurdersfederatie contact gezocht
met de Bewonerscommissie
Balingerbrink, die hun klachten
m.b.t. de veiligheid in de brink heb-
ben gedeeld met ons. 

Vervolgens zijn deze punten in het
Wijkteam ingebracht, is er op het
gemeentehuis over gesproken en is
er een afspraak gemaakt met de
Teamleider van dienst Gebied om
tot concrete afspraken te komen.
Dat er dan toch wel weer veel tijd
over heen gaat voordat dit balletje
echt in beweging gezet wordt, is
wel een aandachtspunt. Maar
goed dat de winter onder één
hoedje speelt met de volle agen-
da's en niet altijd zo vlotte overleg-
structuren…

Initiatieven uit de wijk

Als Wijkvereniging zijn we een verza-
melpunt zijn voor initiatieven uit de
wijk. De geldbuidel komt dan weer
om de hoek kijken. Zoals opge-
noemd in de vorige editie van
Wijknieuws gaat het dan niet alleen
om Gebiedsgebonden budget,
maar ook om het Knelpuntenfonds
van Emmen Revisited en om de
ID€€-kaarten. Feit is wel, dat de inzet 

van deze middelen alleen werkt als
er ook werkelijk ideeën ingediend
worden. Nu liep het vorig jaar met
het indienen van de ID€€kaarten
gelukkig storm, want binnen twee
dagen was het beschikbare budget
al overschreden. Dat geeft ons de
hoop dat ook dit jaar de creatieve
ideeën uit de wijk wel weer zullen
opborrelen…



leefd en binnen een gangbare ter-
mijn?

Wijkwinkel

Ik hoop dat het voor u na het lezen
van dit artikel wat helderder is gewor-
den, wat Wijkvereniging Bargeres
doet. U mag dit hele verhaal direct
weer vergeten, als u maar niet ver-
geet dat de Wijkwinkel de meest tast-
bare schakel is in onze wijk tussen
gemeente en u als bewoner. Met de
Wijkwinkel hebben we goud in handen
omdat u er zo kunt binnenlopen en
alle opmerkingen en klachten op een
effectieve manier in het gemeentehuis
op het juiste bordje terecht komen.
MZ

Bronnen: 

1. Burgerinitiatief loont! 
Brochure over het zelfstandig aan-
besteden door wijk- en dorpsorgani-
saties (uitgave november 2009)

2. Vertrouwen geven - Verantwoorde-
lijkheid nemen
Rapport uitgegeven door Stibabo in
opdracht van gemeente Emmen
over buurtbudgetten en zelfstandig
aanbesteden (uitgave november
2009)

3. Wijkprogramma Bargeres 2009 - 
2014 (uitgave 

Oproep

Mocht u naar aanleiding van dit
artikel inzien wat voor potentie we
hebben als Wijkvereniging Bargeres,
mail dan naar wijkverenigingmar-
lies@gmail.com. We zoeken met
name oud-ambtenaren of oud-
ondernemers die het bestuur willen
komen versterken m.b.t. een slag-
vaardige inzet van het Gebieds-
gebonden budget en zo mogelijk
zelfstandige aanbesteding.

Overval  Boni
Dat was wel even schrikken: het be-
richt van de gewapende overval op
de Boni, op vrijdagavond 12 feburari.
Zoiets lees je liever in de krant - dat
moet maar ver van je bed blijven!

Nu is het de laatste tijd schering en
inslag met inbraken in het Winkelcen-
trum, met als tragisch dieptepunt dus
de overval op de Boni (een filmpje
van het sporenonderzoek is te zien op
rtvdrenthe.nl).

We mogen blij zijn dat de aanwezige
klanten en het personeel verder onge-
deerd zijn gebleven en wensen de
betrokkenen van harte toe dat ze dit
voorval op een goede manier kunnen
verwerken. Als Wijkvereniging hebben
we bedrijfsleider André Veldkamp een
bloemetje bezorgd, als pluim voor de
manier waarop hij het personeel heeft
opgevangen. Maar tevens bedoeld
als ‘oppeppertje’´ voor het personeel.

Tenslotte: laten we onze wijkonderne-
mers van harte blijven ondersteunen!
Shoppen in je eigen wijk zorgt ervoor
dat de middenstand kan blijven!

K O R T  N I E U W SK O R T  N I E U W S

foto’s: Newspower.nl

Ui t  de krant
Een greep uit de berichten over onze
wijk uit Dagblad van het Noorden.

Fietsendiefstal 

Op maandag 1 februari werd er in de
krant aandacht gevraag voor de
schuurkraken in onze wijk, waarbij
vooral fietsen en gereedschap gesto-
len worden. Onze wijkagent Aart IJzer-
man komt aan het woord en wijst nog
eens op de taak van bewoners om
het hang- en sluitwerk kritisch te bekij-
ken. “Het valt ons op dat de daders
het vooral hebben voorzien op schuur-
tjes met eenvoudige sloten.” Eén sim-
pele tip is in ieder geval om fietsen in
de schuur aan elkaar vast te maken.

Station Bargeres

Dat het doek gevallen is voor station
Bargeres, hebben we al gemeld. Dat
dit politiek niet overal even lekker valt,
en daardoor de krant haalt, maakt het
voor onsook nog even het vermelden
waard. Maar gedeputeerde Bats van
Prov. Staten gaf aandat er niets veran-
dert aan het democratisch genomen
besluit. ‘Wel kondigde hij aan dat pro-
vincie zich samen met gemeente
Emmen sterk gaat maken voor goede
voorzieningen voor de inwoners van
de wijken Bargeres en Rietlanden, om

het nieuwe station Emmen-Zuid zo
goed mogelijk bereikbaar voor hen te
maken.’ We zullen als Wijkvereniging
dit voornemen in de gaten houden!

Winkelcentrum

Er lijken nu eindelijk harde afspraken te
zijn gemaakt m.b.t. het opknappen
van ons winkelcentrum. In de krant
van 18 februari stond dat er een finan-
ciële afspraak gemaakt is met de cor-
poraties Lefier en Domesta en project-
ontwikkelaar Doornbos. De drie partij-
en steken samen 2,2 miljoen euro in
het winkelcentrum. Eén miljoen daar-
van komt voor rekening van de
gemeente, mits de gemeenteraad
akkoord gaat. ‘B&W verdedigen de
beschikbaarstelling van een miljoen
euro, door te wijzen op het belang
van wijkvoorzieningen in de buurt van
bewoners.’ We gaan er daarbij maar
vanuit, dat de ‘zachter sector’ (Wijk-
winkel, Noaberschapsbank, Buurtsup-
port, Sedna) ook een (gezamenlijk?)
onderkomen zullen behouden!

Noaber-

schap?
In gesprek met
een bewoner
over de
sneeuwoverlast,
kwam het vol-
gende ter spra-
ke. 
De afgelopen 
extreme winter-
periode ervoer ze als een ware test-
case in hoeverre ‘noaberschap’ aan-
wezig is in onze wijk. Op haar dagelijk-
se ommetje merkte ze helaas aan den
lijve hoe onzorgvuldig we naar elkaar
toe zijn. Schoongeveegde straten
waren een uitzondering!
Mevrouw gaf aan geen klaagzang te
willen aanheffen, maar constateerde
met grote verbazing hoe de gemoe-
delijkheid verdwenen lijkt te zijn. In
plaats daarvan wordt er maar weinig
rekening met elkaar gehouden en wil
je iemand erop aanspreken, dan krijg
je een grote mond terug!
Haar conclusie: verplaats je eens wat
vaker in de huid van een ander. Dan
kan het niet anders dat je in actie
komt en ‘buur’nhulp’ komt dan vanzelf
op gang! 



Hemmelt ied vanui t  de

Bleer inck
Het RTV Drenthe radioprogramma
Hemmeltied wordt op zaterdag 20
maart uitgezonden vanuit verpleeg-
huis De Bleerinck.
Van 10 tot 12 uur schuift in ieder geval
Johan Withaar van Historisch Emmen
aan om iets te vertellen over de wijk
Bargeres. Tevens zal Marlies Zeeman,
voorzitter van Wijkvereniging Bargeres
iets over de wijk en de Wijkvereniging
vertellen. Een muzikale bijdrage is
afkomstig van Jan Spijkerman.
Publiek is van harte welkom! Graag
wel op tijd aanwezig zijn, vanwege de
start van het programma om klokslag
10 uur.

Fancy fai r
Op vrijdag 26 maart 2010 houdt basis-
school Het Palet aan de Geuzinger-
brink een grote fancy fair. Dit alles ten
behoeve van de verfraaiing van het
schoolplein. Allerlei dingen zijn er die
middag te doen en/of  te koop, zoals
een rad van fortuin, allerlei stands met
hapjes en lekkernijen, rijden op een
pony, demonstratie pencak silat, sjoe-
len, enz. enz. , waar men tegen beta-
ling aan mee kan doen of iets kan
kopen. Ook zal er een verkoop zijn van
goed te gebruiken rommelmarktspul-
len. Voorafgaand aan dit alles is er om
16.30 uur  een grote sponsoractie,
waarbij kinderen van het Palet
“gesponsord” rondjes lopen rondom
de sportkuil. Vanaf 17.30 uur tot 19.30
uur is er daarna dan de fancy fair. We
hopen op veel publiek.

Papiercontainer
De papiercontainer aan zowel de
Alerderbrink als aan de Balingerbrink
zullen met ingang van 1 maart 2010
dagelijks geopend zijn van 8-16 uur. 

F l intenkoor
Houdt u van zingen... kom dan zingen
bij het Flintenkoor. Het Flintenkoor is op
zoek naar enthousiaste leden. Het is
een gemengd koor met een breed
repertoire. De repetities vinden plaats
op woensdagavond van 20.00 tot
21.45 uur in De Bleerinck in Bargeres. 

Heeft u belangstelling dan kunt vrijblij-
vend een paar repetities bijwonen/
meedoen.
Voor meer informatie kunt u bellen
met tel.nr. 0591-619529.

BCO organiseert :

Voorjaarslunch

De BCO nodigt u van harte uit voor de
voorjaarslunch op 15 april in het
Brinkenhoes van 12.00 uur tot 14.00 uur.
Gezellig met elkaar het voorjaar vieren
met lekkere broodjes,  een soepje ,
leuke muziek enz.
Om alles goed voor elkaar te hebben
willen we tijdig opgave  van degene
die mee eet. Dit kan vanaf 1 maart in
het Brinkenhoes bij Jannie Zijlstra op
woensdagmorgen, bij Irene Wolthuis
op woensdagmiddag en Hettie
Kalkman op donderdagmorgen 
En graag boter bij de vis, de kosten zijn
2 euro! 

Stijldansen

Iedere vrijdag is er van 14.00 uur tot
15.30 uur stijldansen in het Brinkenhoes.
7 tot 8 paren zijn altijd aanwezig, maar
hier zouden best enkele bij mogen.
Is het wat voor u om engelse wals, cha
cha cha, tango enz. te oefenen??
U bent van harte welkom!

Kosten 8 euro voor 15 middagen.
Informatie: bel dhr. Bleeker, tel. 630595, 
e-mail:  bleekeremmen@filternet.nl    

Koersbal

In het Brinkenhoes wordt twee keer per
week koersbal gespeeldop dinsdag-
morgen van half 10 tot half 12 en op
woensdagmiddag van 2 tot 4 uur.
Komt u eens kijken. De groep wil
graag nieuwe spelers erbij hebben.
Ze doen het goed , want ze hebben al
enkele keren tijdens wedstrijden een
beker gewonnen!
Iinformatie: bel Hilda Woering, tel.
618618

Handwerkgroep

De Handwerkgroep is ook alweer
begonnen in januari. Deze is op
woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30.
50+ zijn van harte welkom daar.

De contributie is €6,- voor 3 maanden
U kunt ook altijd een kijkje komen
nemen op de woensdagmiddag.

We hopen dat aan al deze activiteiten
meedoet. De BCO

De ZONNEBLOEM

zoekt  u!
De Zonnebloem is een landelijke vrijwil-
ligersorganisatie die zich inzet voor
langdurig zieken, lichamenlijk gehandi-
capten, hulpbehoevende en alleen-
staande ouderen. Het regelmatig be-
zoeken van zieken en gehandicapten
vormt het hart van de Zonnebloem. 
Ook in onze wijk zijn inmiddels bijna 20
jaar lang Zonnebloemvrijwilligers ac-
tief. Met de nadruk op actief, want
naast het bezoekwerk organiseren zij
tal van activiteiten, zoals 24 mrt. a.s. in
't Brinkenhoes een gezellige bingo en
op 4 mei de traditionele bootreis. 
Maar... zoals bijna bij elke vereniging
ontstaat er  een tekort aan bestuursle-
den en vrijwilligers, zo ook bij onze
afdeling. Hopenlijk gaat het niet díe
kant op - zoals reeds in andere wijken
en dorpen - dat de afdeling zich
genoodzaakt ziet  zich op te heffen.
Daarom dit  verzoek: heeft u een paar
uurtjes per maand over en heeft u
interesse ?  Zo ja, dan bent u van
harte welkom!  Zij en wij zijn u zeer
dankbaar !
Informatie: bel Fokke Sanders, tel:
0591-615769

Hardanger-borduur-

kamer
Op donderdagmiddag 25 februari
beginnen we met de 1e borduurmid-
dag. Voor de gezelligheid samen bor-
duren 1 keer per maand van 13.30 tot
15.30. We borduren wat we zelf willen
en we kunnen elkaar helpen.
Wilt u meer informatie kunt u bellen of
mailen naar vwolthuis@home.nl of
0611151027.
Ook kunt u zich weer opgeven voor
een Hardangercursus. Kijk op de
Hardangersite voor inlichtingen
www.bargeres.org/hardanger of bel
naar bovengenoemd telefoon num-
mer.
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Agenda kort

Wanneer Tijd  Wat Waar

v.a. 1 maart dagelijks 8.00 - 16.00 uur papiercontainer geopend Alderderbrink / Balingerbrink
20 maart 10.00 - 12.00 uur Hemmeltied de Bleerinck
26 maart 16.30 uur  sponsorloop,  17.30 - 19.30 uur  Fancy fair CBS Het Palet
15 april 12.00 - 14.00 uur Voorjaarslunch BCO het Brinkenhoes
elke wo.av. 20.00 - 21.45 uur Flintenkoor de Bleerinck
elke vrij.mi. 14.00 - 15.30 uur stijldansen BCO het Brinkenhoes
di.mo., wo.mi. 9.30 - 11.30 / 14.00 - 16.00 uur koersbal BCO het Brinkenhoes
wo.mi. 13.30 - 15.30 uur handwerkgroep BCO het Brinkenhoes
do.mi., 1x p/mnd 13.30 - 15.30 uur borduren het Brinkenhoes
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