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Inloop winkelcentrum Bargeres
Op 25 april was de inloop winkelcentrum
Bargeres. Helaas konden we deze niet
aankondigen via Wijknieuws. We hopen
dat vele bewoners de plannen hebben
bekeken.
De omgeving van het winkelcentrum valt
onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente. De aanpak zal in twee fasen
plaatsvinden, waarvan fase 1 in 2013. Dat
is de Alerderbrink tot aan de wal.
Tijdens de verbouw gaat de verkoop
door! We zullen ons dus een beetje moeten behelpen en ons de komende maanden (letterlijk) door het stof heen bijten!

Het leukste idee van de wijk
Heeft u al wat in gedachten voor ‘Het
leukste idee voor de wijk’? We hopen
op veel leuke, realiseerbare suggesties!
Formulier gemist? Zie achterzijde!
We hebben nog geen aanmeldingen gehad
voor de jury. Dus lijkt het u leuk om deel
uit te maken van de selectiecommissie,
geef dat dan door via info@bargeres.com.
Opening Infopunt Bargeres
We zijn druk met de voorbereidingen
voor de opening van het Infopunt Bargeres op 25 mei. U komt toch ook kijken?
Om 11.30 uur is de officiële openingshandeling door wethouder Jumelet. We
hebben hiervoor ook héél veel kinderen

nodig, want we koppelen er een ballonnenwedstrijd aan vast. Natuurlijk pakt u
de gezellige informatiemarkt van 11.0015.00 uur ook meteen mee!
Uitvoeringsoverleg
De wijze waarop het uitvoeringsoverleg
(over het openbaar gebied in de wijk) nu
verloopt, is voor verbetering vatbaar.
We hebben een andere plan van aanpak
bedacht, die voorgelegd zal worden aan
de partners van dit overleg. In ieder geval
willen we graag dat meldingen vooral
via Infopunt Bargeres lopen (infopunt@
bargeres.com), zodat we de terugkoppeling ook zelf in beheer kunnen nemen. We
komen hier op terug. Marlies Zeeman

HOUD

Maak dat verschil voor de vele kinDE SPEELVOORZIENINGEN IN DE WIJK!
Voel je betrokken bij je buurt en houd de staat van de speelvoorzieningen in deren in de wijk!
Melden kan bij Infopunt Bargeres (inde gaten. Dit voorkomt dat deze verdwijnen!
fopunt@bargeres.com, 06-34496708) of
ken ouders dan niet aan de bel getrokken
Elk jaar worden de speelvoorzieningen
digitaal via www.emmen.nl.
wordt dat er onderhoud gepleegd moet
gekeurd door een ambtenaar van de
We zoeken ook nog steeds bewoners
worden, dan is de kans groot dat het
gemeente.
die zich actief in willen zetten voor de
speeltoestel (toch) verdwijnt!
Afgekeurde toestellen worden weggespelende kinderen in de wijk. Meld je aan
haald en niet vervangen. Dit is al jaren het Het is dus zaak om kleine mankementen
voor een plekje in de speelvoorzieningenmeteen te melden. Het maakt een groot
beleid van de gemeente. Dit is niet per
commissie, via veiligspelen@bargeres.com
verschil of er klein onderhoud gepleegd
definitie een bezuinigingsmaatregel, maar
MZ
moet worden of dat een toestel geheel
vooral geldt de gedachte dat er blijkbaar
geen vraag is naar dit toestel, want anders verwijderd wordt!
hadden bewoners in een eerder stadium al wel aan de bel
u staan!
getrokken over de slechte staat
Laat ons niet in de ko
van het toestel.
Zorg dat we veel
Er is altijd de dynamiek van
buiten kunnen spelen
kinderen die ouder worden of
llen!
op veilige speeltoeste
verhuizen, baby’s die geboren
worden, waardoor de speelbehoefte verandert in een buurt.
Bovenstaande redenatie geldt
niet altijd. Er zijn ook speeltoestellen waar nog wel veel
op gespeeld wordt en die (ook)
tekenen van verval tonen. Als er
door omwonenden of betrokWijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging 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 vd Gaag, Jan Munneke, Elly Platel.
Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@
bargeres.com).
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 6/2013 verschijnt rond 1 juni.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 21 mei bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

VAN

DE BESTUURSTAFEL
Wat stond er de afgelopen maanden op de bestuursagenda van de Wijkvereniging? De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.

Eigen plek
We hebben als Wijkvereniging momenteel
geen vaste vergaderplek, sinds we in
mei vorig jaar onze eigen locatie aan de
Alerderbrink 24 moesten opgeven.
Sindsdien staat het archief tijdelijk elders
opgeslagen. Dit deed ons besluiten weer
eigen ruimte te zoeken. Het lijkt erop
dat we die hebben gevonden bij architect
Jaap van der Pol, die van het grote pand
boven de chinees slechts een klein deel in
gebruik heeft. Naast Buurtsupport zullen
wij de tweede externe huurders worden.
Taken
Om u een beeld te geven waar we als
bestuur mee bezig zijn, een kleine opsomming. Stéphanie van der Gaag en Marlies
Zeeman maken deel uit van de werkgroep
rondom de opening Infopunt Bargeres.
Kern van deze groep is de regiegroep
Infopunt, voor deze gelegenheid aangevuld met medewerkers van SKW, Sedna,
Brinkenhoes en Holtingerhof. Marlies is
voorzitter van deze werkgroep.
Mariska Huizing is voorzitter van het

Uitvoeringsoverleg en aanspreekpunt
voor alles in het openbare gebied.
Mariska, Stéphanie en Marlies zitten in de
‘kunstwerkgroep’. Meer hierover elders
op deze pagina.
B&W-werkbezoek uitgesteld
We hadden twee wethouders extra uitgenodigd vanwege de onderwerpen die we
wilden bespreken, maar beide bleken op
het laatste moment verhinderd. Daarom is
het werkbezoek verschoven naar 12 juni.
Bijeenkomsten
De afgelopen tijd waren er weer diverse
bijeenkomsten waar het bestuur voor
uitgenodigd was. We noemen er twee.
19 maart was er een avond van bewonersorganisaties die onder Emmen Revisited vallen. Dat zijn 21 ‘EOP’s’ (Erkende
Overlegpartners). We hebben nagedacht
over het thema ‘Zonder burgers gaat het
niet!’ De vraag was welke rol je als EOP
pakt in de toekomstige ontwikkelingen
waarbij door de gemeente en de instellingen een groter beroep gedaan wordt

VERRAST MET KUNST!
Een bericht van de kunstwerkgroep. Dat is een bewonersgroep die zich
inzet om een kunstwerk geplaatst te krijgen in het winkelcentrum.
Vernieuwing
idee ontstaan voor een kunstwerk.
Het is goed toeven in Bargeres. Een wijk
Samen met een aantal enthousiaste
ontstaan in de 70-er jaren en waar nu
bewoners is de Kunstwerkgroep
zo’n 93000 inwoners wonen. Dat het na
Bargeres Verrast ontstaan. De 7
ruim 30 jaar tijd is voor het vernieuwen
leden vormen een goede vertegenvan een aantal zaken mag duidelijk zijn.
woordiging en afspiegeling van de
De dwars door de wijk gelegen groenzo- wijk Bargeres. Het is een vrijwilne en het Oranjekanaal zijn reeds onder
ligersgroep met affiniteit voor kunst. Zij
handen genomen. En er zijn een aantal
zetten zich in om door middel van een
Brinken en delen van de Brinkenweg
passend kunstwerk een meerwaarde in
voorzien van nieuwe aanplant en extra
het centrumgebied te creëren.
parkeerplaatsen. Maar nu is het de beurt
aan het winkelcentrum!
Kunstwerkgroep Bargeres Verrast heeft
Door een bredere verbinding over het
uit 12 regiogebonden kunstenaars er 3
kanaal zal het tweedelige winkelcentrum
geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd om met
een geheel gaan vormen. Op dit kruispunt hun ontwerp de inwoners van Bargeres
van water, fiets en wandelpaden en mideen bijzondere ervaring mee te geven bij
den in het winkelcentrum wil Bargeres
het bezoeken van het vernieuwde winVerrassen!
kelcentrum. Een kunstwerk bij voorkeur
in het Oranjekanaal waarbij de bezoeker
Kunstwerkgroep Bargeres Verrast
verrast wordt! Het moet passen in deze
Verrassingen komen niet vanzelf. Op
bijzondere omgeving. Een voorwaarde
initiatief van de wijkvereniging is het
is dat het gemaakt wordt van natuurlijk
materiaal en vandalismebestendig
moet zijn. Uiteindelijk zal van de
3 ontwerpen er
één gerealiseerd
worden.
De drie kunstenaars hebben

op de burgers.Voor de inleiding, die als
kapstok gold voor het gespreksgedeelte,
heef Ton Sleeking een beeld geschetst
wat die ontwikkelingen zijn en hoe ze
doorwerken in ons dagelijks leven. In de
vorm van een Lagerhuis-debat hebben we
daarna gediscussieerd over twee praktijkvoorbeelden. Het was verhelderend en
af en toe hilarisch om ‘voor’ of ‘tegen’ te
moeten zijn op grond van je plekje in de
zaal.
20 maart was een avond over ‘Accomodatiebeleid Revisited’. Na jarenlange
discussies ligt er nu een conceptnota waar
belanghebbende partijen hun inbreng over
konden geven. De gemeente wil via maatwerk dit beleid handen en voeten geven.
In onze groep was een levendige discussie.
Een nadenkertje was de opmerking dat
je als accomodatiebeheerder soms wel
burgerlijk ongehoorzaam móet zijn als de
gemeente met beperkende regels de weg
blokkert. Als je die gemeente dan tegenover je krijgt, is dat meteen een vertrekpunt om de zaken op te schudden en los
te trekken! MZ
30 april plaatst het bestuur om 11.00
uur aan het fietspad in groenzoneoost een koningslinde. Wees erbij!

BARGERES
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positief gereageerd. Spannend is nu het
traject van het aanschrijven van fondsen
en het benaderen van betrokken instanties dat net is opgestart. Onder het
motto; wie niet waagt die niet wint!
Keuzemoment 25 mei
Op zaterdag 25 mei wordt het Infopunt
Bargeres geopend door wethouder Jumelet. Rondom de opening is een informatiemarkt van 11.00-15.00 uur en dus van
alles te zien en doen.
Als Kunstwerkgroep gebruiken we deze
Open Dag voor het ophalen van de
meningen van de wijk. U kunt dus mee
bepalen welk kunstwerk er uiteindelijk
komt door te stemmen op één van de
drie schetsontwerpen. We hopen dat u
massaal van deze gelegenheid gebruikt
maakt... Op 28 mei zal de werkgroep
met deze informatie de definitieve keuze
maken.Via het Wijknieuws Bargeres
houden we u verder op de hoogte.
Jacqueline Heringa

Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de woningcorporaties Domesta en Lefier, Sedna, de wijkvereniging Bargeres en een
wijkcoördinator. Elke maand komt het wijkteam bij elkaar.
We bespreken hoe het staat met de
verschillende projecten in Bargeres. We
praten elkaar bij en waar nodig ondernemen we actie. We stimuleren elkaar en
kijken of er nieuwe onderwerpen opgepakt moeten worden. Het wijkprogramma
2009-2014 is daarbij ons spoorboekje.
Eens per twee maanden schrijft het wijkteam een stukje in het wijknieuws om de
bewoners te informeren en te betrekken
bij de ontwikkelingen.
Parkeerproblematiek ’t Brinkenhoes
Bij het wijkteam zijn diverse signalen binnen gekomen over de toegenomen parkeerdruk bij de Orangerie, ’t Brinkenhoes,
OBS De Barg aan de Mantingerbrink.
Het wijkteam heeft op 16 april een avond
georganiseerd in ‘t Brinkenhoes voor betrokken organisaties om de problemen en
oplossingsmogelijkheden te verkennen. De
avond werd goed bezocht. Naast leden
van het wijkteam waren vertegenwoordigers van Mediq-apotheek, Doktershoes,
OBS De Barg, Allio Kinderopvang, de
gemeente en Lefier aanwezig.
De aanwezigen hebben geconstateerd dat
de problemen veelzijdig zijn en verschillende oorzaken hebben. Niet alleen zijn
er te weinig parkeerplaatsen, met name
het parkeergedrag op en rondom het
parkeerterrein zorgt voor een grote
parkeerdruk en onveilige situaties op
bepaalde piekmomenten.
Naast het verkennen van de problemen
hebben de aanwezigen verschillende oplossingen vastgesteld. Om de parkeerdruk

OP

DE FIETS DOOR DE WIJK

Als we fietsgebruik promoten in de wijk,
dan willen we graag ook de Fietsrouteplanner onder uw aandacht brengen. Hoe
fiets je van je woonadres naar een adres
aan de andere kant van de wijk? Zoek het
uit met de Fietsrouteplanner. Die trok
vorig jaar 1,3 miljoen bezoekers en dat
worden er dit jaar vast nog meer. Met

te verminderen worden medewerkers
van zorginstellingen, school, kinderopvang
en ondernemers verzocht om op afstand
te parkeren. Daarnaast onderzoekt de
gemeente de mogelijkheden voor toevoeging van parkeerplaatsen bij de Mantingerbrink en de realisatie van extra invalidenparkeerplaatsen.Verder wordt onderzocht
of de activiteiten die in het Brinkenhoes
plaatsvinden gespreid kunnen worden.
Om de veiligheid te verbeteren onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van
het instellen van een parkeerverbod
tussen de bomen bij de Barg. Ook gaat
de gemeente in gesprek met de wijkagent
over handhaving van asociaal parkeergedrag. Tevens worden er klappaaltjes
geplaatst voor de Ahoed om parkeren op
de stoep tegen te gaan.
Tenslotte doen wij hierbij een verzoek aan ouders om kinderen die
naar De Barg of Allio Kinderopvang
gaan en die in de wijk wonen op
de fiets of lopend te brengen. Ook
verzoeken wij alle wijkbewoners om
geen auto’s meer te parkeren tussen
de bomen bij OBS De Barg omwille
van de veiligheid van de kinderen.
De school en kinderopvang komen
hier ook zelf nog bij de ouders op
terug.
Met al deze maatregelen en uw medewerking hopen en verwachten wij dat de
parkeersituatie en de veiligheid snel zullen
verbeteren! In juni komen de partij-en
nogmaals bijeen om te evalueren of de
maatregelen succesvol zijn.
sponsor Eneco heeft de
Fietsersbond een nu nog
gebruiksvriendelijker
Fietsrouteplanner ontwikkeld. Routes kun je voortaan bewaren en delen.
Over een paar maanden
komt ook de mobiele app
waar door velen smachtend
naar uit wordt gezien.
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Op zoek naar talent!
Hoewel het wijkprogramma nog loopt en
we voorlopig nog even vooruit kunnen,
denkt het wijkteam alvast na over de toekomst. Willen we een nieuw programma,
een actualisatie van het huidige programma of iets heel anders?
Het wijkteam wisselt regelmatig ideeën
met elkaar uit. In maart hebben we de
ABCD-methode onder de loep genomen.
Dit is een methode om talenten in de wijk
in beeld te brengen en te onderzoeken
of deze talenten binnen de wijk tot uiting
kunnen komen.Yolanda Brandenburg van
Sedna heeft een toelichting gegeven op
deze methode. Het wijkteam wil in het
najaar bekijken of de methode daadwerkelijk bruikbaar is bij de opstelling van een
nieuwe koers voor de komende jaren.
Heeft u zelf ideeën voor de toekomst in
Bargeres? Laat het ons weten!
Tenslotte
Heeft u vragen of suggesties voor het
wijkteam? Heeft u ideeën over projecten of activiteiten in Bargeres? Wilt
u hier graag met andere bewoners en
betrokkenen over praten? Laat het ons
weten! Leden wijkteam:
Wobbe Katoen, ER, 652211
Marlies Zeeman,Wijkvereniging,
06-34496708
Mia Stulen, Wijkvereniging, 06-34496708
Johan Ottens, Sedna, 632324
Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324
Jo Wubbels, Domesta, 570100
Karin Koers, Lefier, 697841

NIEUWS
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DE ZONNEBLOEM

Jeu de Boulesbaan
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur kunt u op de Jeu de Boulesbaan in de
tuin achter de Holtingerhof aan de
Holtingerbrink de jeu de boulballen laten
rollen. De speciale ballen zijn voorradig en
de onkosten zijn slechts 2 euro per middag. Wees sportief en kom gerust !

Zonnebloemloten
Traditiegetrouw zijn er ook dit jaar weer de Zonnebloemloten te koop. Onze vrijwilligers
komen weer bij u aan de deur om deze te
verkopen. Door het kopen van deze loten
steunt u ook onze eigen afdeling en daar
zijn wij erg blij mee.

Hoogste zonnebloem
Wie kweekt dit jaar de hoogste zonnebloem? Doet u ook weer mee aan deze
vorig jaar geslaagde ludieke aktie? Wie
wint de bekers en krijgt de wisselbeker?
Heeft u nog geen zaad ontvangen? U kunt
deze gratis afhalen in het Brinkenhoes.
O ja, zonnebloemen gekweekt in een
volkstuin tellen niet mee! Veel succes !

ALWÉÉR

HONDENPOEP!
Logisch dat dit onderwerp de gemoederen van menig wijkbewoner bezighoudt, want helaas is de overlast groot!
Er zíjn hondenbezitters die het goede
voorbeeld geven en gewoon netjes een
schepje bij zich hebben en de uitwerpselen van hun hond in een zakje doen. Er zijn
ook hondenbezitters die er van uit gaan
dat de grasvelden vrijplaatsen zijn voor
hondenpoep. Maar realiseert u zich wel
dat als het weer het toelaat de scholen
graag buiten gymen in de groenzone? Kortom: ook daar is hondenpoep ‘not done’!

Brief naar gemeente
In navolging van Wijkvereniging Emmermeer heeft Wijkvereniging Bargeres een
brief gestuurd naar de gemeente en
aandacht gevraagd voor maatregelen. Zie
hiernaast het antwoord...
Conclusie: het is dus de bedoeling dat u
overtreders op heterdaad betrapt, want
alleen dan kan de gemeente ingrijpen.
Niet iets wat de saamhorigheid in de wijk

versterkt, maar de overlast werkt nu het
plezierig wonen ook niet echt in de hand.
Fotogallerij
We stellen voor dat u de foto’s van over-

treders maar netjes naar de gemeente
stuurt. Mogen wij dan de foto’s van u hebben van de hondenbezitters die het goed
doen? We stellen graag een gallerij samen
van goede voorbeelden... MZ

HULDIGING RACKETEERS
Onlangs werd in de kantine van badmintonvereniging de Racketeers aan de Calthonerbrink de prijzen uitgereikt aan J2.
Zij hadden de eerste prijs, dus de
GOUDEN beker gewonnen!
Het team bestaat uit Celine Dolphijn,
Jeroen Mennen, Daphne Kingma, Maarten
Muter, Fleur Veenstra en Roy Baas.

META
ETAMORFOSE
AMORFOSE

PEDICUREPRAKTIJK
PEDICUREPRA
De pedicurepraktijk van Tiny Uildriks heeft een ware metamorfose ondergaan. Begin dit jaar heeft ze nieuwe praktijkruimte in gebruik genomen, die
aan haar woning is gebouwd.
De nieuwe ruimte is gevestigd op de
Met vriendelijke groet,
begaande grond, is veel ruimer en lichter
Tiny Uildriks
van opzet als het oude en is nu voorzien
van wachtruimte met toilet.
Medisch Pedicure Praktijk Emmen
Daardoor kan ik de cliënten nog beter
Borgerbrink 68
behandelen en is mijn praktijk bereikbaar
7812 NE Emmen
voor mensen die slecht ter been zijn.
tel: 0591-646430
Er is voldoende parkeergelegenheid in de
info@pedicure-emmen.nl
nabijheid.
www.pedicure-emmen.nl
Als een vaste cliënt niet in staat is mijn
praktijk te bezoeken, behandel ik de cliënt
thuis.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 t/m 18.00 uur
en ‘s avonds van19.00 t/m 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur
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website + hosting =
MansMedia.nl

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar wijkverenigingmarlies

‘Broodmaaltijden Project’
Prot. Gemeente Emmen-Zuid
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.

Wandel of fiets mee in
Bargeres!
Omdat het mooie weer eraan komt en
samen in beweging zijn gezellig en gezond
is gaat er vanaf mei een wandelgroep van
start in Bargeres. U kunt de eerste keer
vrijblijvend meewandelen op donderdag
16 mei, aanmelden is daarvoor niet nodig.

Ook kunt een mee
met de fietstocht
or
op 8 mei. Daarvoor
is aanmelden wel
nodig!
Wilt u graag
meedoen maar
weet u niet of het
lukt (om welke reden dan ook)? Bel
gerust met Hilde
van Slochteren; 06
52490425. Graag tot ziens!
Start fietstocht: Brinkenhoes
(Mantingerbrink 140)
Datum/tijd: woensdag 8 mei, 13.30u. –
16.00u.
Afstand: 30km
Kosten: Onderweg drinken we koffie/thee
op een speciale locatie in de gemeente
Emmen (€2,50)
Info: aanmelden voor 1 mei via email:
h.vanslochteren@emmen.nl

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.

PrimaSchoon!
Sinds 2010 is het schoonmaakbedrijf
PrimaSchoon! gevestigd in Bargeres.
PrimaSchoon! heeft een breed pakket
aan diensten, zoals glasbewassing, dakgoten reinigen, terras reinigen, schoonmaken van woningen, alles voor de
particuliere markt. Ook de zakelijke markt

bedienen wij. Denk aan het schoonmaken
van kantoorpand, werkplaats, etc.
Waarom PrimaSchoon!…?
We hebben:
- Jarenlange ervaring.
- Een breed dienstenpakket.
- Juiste middelen en materialen.
- Gespecialiseerde
Gespecialiseer schoonmakers.
Kijk voor een compleet
overzicht van al onze
diensten op onze
website:
www.primaschoon.nl
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Start wandelgroep: Brinkenhoes (Mantingerbrink 140)
Datum/tijd: donderdag 16 mei, 13.30u. –
14.30u.
Kosten: koffie of thee bij het Brinkenhoes
ko €1,kost
Info: We wandelen in 2 groepen onder bege
geleiding
en drinken na afloop een kopje
th
thee/koffi
e. Afstanden; +/-2km en 5 km.
De wandeling van 2km is zeer geschikt
vo rollatorwandelaars!
voor

Voorjaarslunch BCO
Vo
Op 16 mei wil de Begeleidingscommissie Ouderen weer een voorjaarslunch
si
organiseren in het Brinkenhoes van 12.00
or
uur tot 14.00 uur.
De inschrijving voor deze lunch is al gesloten, maar vergeet u deze middag niet als
u zich hiervoor opgegeven heeft!
Begeleidingscommissie Ouderen

Papierinzameling Holtingerhof
Na een proefperiode in april gaan we
definitief door met het inzamelen van oud
papier en wel door op de zaterdagen 11
en 25 mei de schuur achter de Holtingerhof te openen van 10.00 uur tot 15.00 uur.
De opbrengst van uw ingebrachte oud
papier zal geheel ten goede komen aan de
bewoners van woonwijkcentrum Holtingerhof.
Tevens bieden wij een kopje koffie en iets
lekkers aan.
Adres: Holtingerbrink 62, 0591-662662
Namens de Cliëntenraad Holtingerhof
alvast bedankt voor uw medewerking!

Actie

ACTIVITEITENAGENDA

Aanbieding voor Bargeressers:
50% korting op al onze diensten
voor de particuliere markt.
Voor bedrijven de eerste 3
maanden 50% korting bij een
éénjarig contract.

PrimaSchoon!
Dhr. R.Riesenbeck
Hesselterbrink 289
7812 CJ
Tel. : 0591-795398
www.primaschoon.nl
info@primaschoon.nl

