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V O O RWO O R D
Zomer
Deze zomer wist onze wijk regelmatig de
krant te halen. Niet altijd zo positief, maar
ook niet zo nodig hier te herhalen.Wat ik
wel wil vermelden, is dat onze oudste
wijkbewoner, de heer Wakkie, is overleden op de gezegende leeftijd van 102 jaar.

Twee jaar geleden stond hij nog uitgebreid in Wijknieuws, met een verjaardagsreportage van Atte Bakker.
Oud & nieuw
In deze Wijknieuws aandacht voor oud en
nieuw nieuws. Een terugblik op voorbije
activiteiten en veel aankondigingen van
activiteiten die weer starten.

B U R E N DA G 2 4

SEPTEMBER
Oproep: breng het leukste van uw buurt in beeld!
Op 24 september is er weer de nationale
burendag. Een goede buur is beter dan
een verre vriend…, dat geldt ook voor
Bargeres! In onze wijk zijn heel wat buren
en buurtjes die op goede voet met elkaar
leven en waar naoberschap vanzelfsprekend is. En dat moesten we maar eens
niet onder stoelen of banken steken!
Daarom dagen we u uit om op een creatieve manier te laten zien wat u 'heeft'
met uw buurt en/of uw buren. Laat het
zien middels een filmpje, foto's, een collage, tekst, een tekening! Alle inzendingen
die tot en met 22 september bij de
Naoberschapsbank binnen komen (info
@naoberschapsbank.nl), krijgen op de
burendag een leuke attentie uitgereikt.
We zijn van plan van de mooiste inzendingen een ansichtkaartensetje te laten
drukken, die huis-aan-huis verspreid zal
worden. Meer infobij Marlies Zeeman,
wijkverenigingmarlies@gmail.com.

Wijkwinkel
Deze zomer was de Wijkwinkel gesloten
vanwege ziekte. Helaas komt onze medewerkster Sieny Hemme niet terug, omdat
ze volledig is afgekeurd .We zoeken nog
naar een oplossing, om ervoor te zorgen
dat we u zo goed mogelijk van dienst
kunnen blijven.
MZ

Vo o r b e e l d e n v a n

Waarvoor je er als buren zoal
voor elkaar kunt zijn :
- boodschapje doen
- oppassen via de babyfoon
- auto overstarten
- kopje suiker/lucifers/koffie delen
- tijdens de vakantie zorgen voor
de planten/dieren
- grasmaaien
- samen de krant lezen
- taxi-chauffeur zijn

De Naoberschapsbank organiseert
24 september vanaf 13.00 uur een
tweedehands verkoop uit 'de koffer'.
Interesse? Veel verkoopbare rommel? Let op de aankondigingen op
de ramen van de Naoberschapsbank, loop even binnen vanaf 5 september of check de volgende websites: bargeres.org of
bargeres.org/beeldkrantbargeres.

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

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 (voorzitter uitvoeringsoverleg),Wies Goudriaan (speelvoorzieningen, speelvoorzieningenBargeres
@hotmail.com)
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 9/2011
verschijnt op 1 oktober.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 20 september bij ons binnen
zijn (brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

Naoberschap

Activiteiten die u zoal met
buurtgenoten onderneemt:
- zandbakzand vervangen
- bbq
- sneeuw schuiven
- letten op elkaars kinderen bij
de speelvoorziening
- schutting plaatsen

2

JULI: JONGEREN PRESENTEREN ZICH AAN DE WIJK
De groenzone, bijna 13.00 uur.Tieners maken ‘tamtam’ om de aandacht op zich te vestigen. Dan, om 13.00 uur op
het Primera- plein slaat Renata , onze verrassend aanspreekbare Bargeresser, op de gong. Confetti vliegt de lucht
in, de aftrap van de jongeren-cd-presentatie is een feit! Een middag vol zang, rap, dans, bandjes en rare vogels!

f oto’s:
oto’s: Harm Weitering, Theresa
Theresa Mulder,
Mulder, Marlies Zeeman
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Ook na de zomerstop komt het wijkteam elke maand weer bij elkaar om te bespreken hoe het staat met de
verschillende projecten in Bargeres.We vergaderen op 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december in de
wijkwinkel aan de Alerderbrink.
We praten elkaar bij en daar waar nodig
ondernemen we actie. Het wijkprogramma 2009-2014 is daarbij ons 'spoorboekje'.Voor elk van de projecten, activiteiten
en nog te ontwikkelen zaken in de wijk
houdt iemand van het wijkteam contact
naar de verantwoordelijke organisatie. Dit
kan de gemeeente zijn, maar bijv. ook de
scholen, de winkeliersvereniging, Sedna,
Domesta of Lefier. Hieronder staat een
greep uit de zaken die op dit moment in
de wijk spelen.
Bloemkoolwijk
De wijk Bargeres neemt op dit moment
deel aan een onderzoek van SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting)
naar 'bloemkoolwijken'. Misschien wist u
het nog niet, maar Bargeres is een zogenoemde 'bloemkoolwijk'. Kenmerken van
een bloemkoolwijk zijn bijv. een speelse,
afwisselende verkaveling. Nadeel hiervan
is dat het vaak moeilijk is je weg in de
wijk te vinden. De 'straat' in de bloemkoolwijk is niet alleen bedoeld voor autoverkeer, maar is ingericht als 'woonerf'
voor gezamenlijk gebruik door voetgangers, fietsers, spelende kinderen. De auto
'mag er ook komen'. Dit gezamenlijk
gebruik van de straat, het woonerf of de
brink wordt in Emmen ook wel 'Shared
Space' genoemd. Shared Space was een
Europees project waar de gemeente
Emmen aan heeft deelgenomen. Het 1e
project dat in Europa is uitgevoerd, was
in Bargeres, namelijk de herinrichting van
de Hesselterbrink.
Het doel van het onderzoek van SEV is
het in kaart te brengen van wat het oorspronkelijke plan voor de wijk was en
hoe dat aangepakt is.Wat is het resultaat
na zoveel jaren en wat kan daarvan
geleerd worden voor de toekomst. Op 6
september vindt een groepsinterview
plaats met drie oudgedienden uit het
wijkteam: Aly Venema, Johan Ottens en
Ali Zingstra.Verder worden er interviews
gehouden met verschillende bewoners en
de wijkvereniging.

Het groen in Bargeres
In het vorige wijknieuws heeft u kunnen
lezen dat het wijkteam naar nieuwe
mogelijkheden kijkt om met u als bewoner over onderwerpen uit het wijkprogramma te praten.Wij vroegen u welke
onderwerpen u als bewoner belangrijk
vindt.
Het blijkt dat het groene karakter van
Bargeres voor veel bewoners de kwaliteit
van Bargeres bepaalt. Niet alleen het
Oranjekanaal en de cultuurhistorische
boomwallen, maar ook de bomen en het
groen in de brinken wordt erg gewaardeerd. Bij sommige bewoners veroorzaakt het groen ook wel eens overlast.
Hoe willen we nu en in de toekomst met
het groen in Bargeres omgaan? De dienst
Gebied van de gemeente wil daar graag
met u over praten. Het wijkteam lijkt dat
een goed onderwerp voor een eerste
thema-bijeenkomst.Wilt u meepraten
over het groen in uw wijk, laat dit dan
weten bij één van de wijkteamleden of in
de wijkwinkel.
Herontwikkeling centrum
In juni is Nanno Lambooij, de gemeentelijke projectleider bij het wijkteam op
bezoek geweest om uitleg te geven over
de stand van zaken. De gesprekken tussen de projectontwikkelaar Doornbos, de
wooncorporaties Lefier en Domesta en
de gemeente over de herontwikkeling
van het winkelcentrum bleken nog steeds
in volle gang. Met hem hebben we
besproken hoe de wijk betrokken kan
worden bij de plannen en welke momenten tijdens de planvorming hiervoor
geschikt zijn. Er wordt ook een klankbordgroep bestaande uit bewoners ingesteld.We doen hierbij een oproep aan
bewoners die graag constructief willen
meedenken over met name de herinrichting van het openbare gebied rondom het
winkelcentrum. U kunt zich aanmelden bij
één van de wijkteamleden.
Verder heeft het wijkteam contact gelegd
met de maatschappelijke organisaties die
weer een plek in het winkelcentrum wil3

len hebben. Het gaat om de wijkwinkel,
de Naoberschapsbank, Sedna en Buurtsupport. De organisaties hebben aangegeven dat zij bij voorkeur op één lokatie
gehuisvest willen worden, zodat bijv. toiletten, keuken en vergaderruimte gedeeld
kan worden. Inmiddels hebben de organisaties een werkgroep gevormd om de
wensen in beeld te brengen en om als
werkgroep de gesprekken met de projectontwikkelaar aan te gaan. In deze
werkgroep zitten onder andere Marlies
Zeeman van de wijkvereniging en Joop
Einhaus van Buurtsupport.
Buurtfonds
Wilt u dit najaar nog iets leuks in uw
buurt organiseren, dan kunt u een aanvraag doen bij het Buurtfonds (voorheen
knelpuntenfonds). Bij het beoordelen van
de aanvragen let het wijkteam 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.
Nog een tip. Uw wens kunt u ook inleveren middels de ID€€-kaart die u in de
bus heeft gehad. Deze ID€€-kaart kunt u
inleveren bij de wijkwinkel.
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, 652211
Marlies Zeeman,Wijkvereniging, 618125
Johan Ottens, Sedna, 632324
Jo Wubbels, Domesta, 570100
Karin Koers, Lefier,697841

B U U RT Z O R G E M M E N Z U I D ? ?
Sinds 2008 is de organisatie Buurtzorg in Emmen gevestigd. Buurtzorg is
een thuiszorgorganisatie die werkt met kleine zelfstandige teams.
Doordat het aantal cliënten flink is toegenomen, zijn we afgelopen maart in
Emmen gesplitst in twee teams.Vanwege
deze kleine teams hebben we de mogelijkheid om u met een vast team van
dezelfde mensen te verzorgen.
Beide teams bestaan uit een aantal goed
opgeleide verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.
De teams kunnen in principe alle zorgtaken verrichten zoals bijvoorbeeld: hulp bij
het wassen en aankleden, verzorgen van
medicatie, behandeling van wonden, zorg
na ziekenhuisopname, terminale zorg en
zonodig nachtzorg. Hierbij houden we
regelmatig contact met de huisartsen en

zonodig ook met de specialist in het ziekenhuis en de fysiotherapeut.
Verder is het goed te weten dat we naast
het gewone team ook een PG-team hebben, wat inhoudt dat er psychogeriatrische zorg gegeven kan worden. Dit team
werkt eveneens nauw samen met de huisartsen en de geriater van het ziekenhuis.
Ook is er nu de mogelijkheid huishoudelijke hulp te geven; dit kan worden gedaan
via het team van Buurtdiensten.

Wilt u meer informatie of bent u zorg
nodig dan mag u altijd bellen met
Buurtzorg Emmen Zuid. Het telefoonnummer is 06-20614180.Wij zijn dag en
nacht bereikbaar.

Het werkgebied van Emmen Zuid omvat
de wijken Bargeres, Rietlanden, Noorden Zuidbarge, Parc Sandur en Delflanden.

Namens het team van Buurtzorg Emmen
Zuid,
Geke Doornbos

VO O R A L L E S !
Medio september is het voor de bewoners van Bargeres zaak om op hun
brievenbus te letten. Niet omdat er een grote prijs op de mat kan vallen.
Wel omdat er een actie aan staat te komen!

VEILIGHEID

Een actie die vooral te maken heeft met
de veiligheid van de wijk.Want wees nu
eerlijk, wie rijdt er niet eens te hard zonder dat je het merkt? Wij in ieder geval
wel. En dat is gewoon niet goed.
Om regelmatig herinnerd te worden aan
verantwoorde snelheden stuurt Ten
Wolde Onroerend Goed ieder huis een
tweetal 30 km stickers voor op de containers.Wie wel eens in de wijken Parc
Sandur en Rietlanden is geweest, weet dat
dit geen nieuw idee is. In Rietlanden is
deze actie al een jaar eerder gehouden.
En daar werkt het gewoon. Omdat het
lastig is om deze actie voor hele grote
aantallen goed te organiseren, doen we
het gewoon per wijk.Vandaar deze actie
nu in Bargeres. Dus, ge-woon gaan plakken als de brief er is!

ZONNEBLOEMNIEUWS
Terugblik
Woensdag 25 mei j.l. hebben we met 58
gasten gevaren met de rondvaartboot
"De Vrijstate" in de Weerribben. Het was
weer een zeer geslaagde dag met als
afsluiting een heerlijk driegangen diner in
Restaurant 't Centrum in Staphorst.
Op 11 juni stonden we op de Stoetbakkersdag met een Zonnebloemkraam in
Noordbarge. Het was ondanks het weer,
soms koud en winderig, een gezellig evenement. Naast 'eigen' loten hebben we
ook veel Zonnebloemloten aan de man
kunnen brengen en daar zijn wij erg blij
mee. Het bloemstuk voor het knikkers
raden in een grote fles (241) is gebracht
naar mevr. K.Westerink aan de
Haselackers 28. Gefeliciteerd !

Buurtzorg Emmen Zuid werkt vanuit ons
kantoor aan de Brandgans in Rietlanden.
Daar kunt u ons vinden naast huisartsenpraktijk ‘Quatro’, boven de apotheek en
de praktijk van dokter Vaartjes.

Actie!
Zoals u misschien weet of nog niet weet,
iedere donderdagmorgen kunt u van 10
tot 12 uur gratis meedoen aan het Jeu de
Boule spel. Achter de Holtingerhof zijn 2
banen aangelegd waar u op kunt spelen.
Spelattributen zijn aanwezig, dus... kom,
wees sportief en gooi een balletje mee!
Wat er aan komt
Op 30 september a.s. is er weer het
Zonnebloem Theatertournee 2011 in
Hotel Eden Emmen. Hier kan een beperkt
aantal gasten naar toe. De kosten bedragen p.p. € 15,-. Aanvang: 13.30 uur tot
ong. 16.30 uur. Opgave z.s.m. tel: 621355
(Rie Harms).
Fokke Sanders
(voorziitter)
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S TAT I O N B A R G E R E S
is toch spoorloos verdwenen... en
nu?

Helaas, het is voorbij. Station Bargeres is
verleden tijd!
Toch... wanneer ik naar Nieuw Amsterdam
wil gaan om in het van Goghhuis te werken, heb ik toch nog de neiging om naar
station Bargeres te lopen. Dat is natuurlijk
de macht der gewoonte, maar nu ik het in
mootjes gehakte station heb gezien (wat
me echt zeer deed), ga ik nu maar met de
stadsbus naar het Hoofdstation, dat trouwens wel een opknapbeurt nodig heeft.
Toch denk ik nog steeds: was dit nu echt
nodig? Stel je een voor... Hoofdstation,
Station Bargeres èn Station Zuid. Dan zou
Emmen pas op een echte stad lijken! Zou
gemeente Emmen daar wel aangedacht
hebben?
Nou ja, op haar schreden (lees rails)
terugkomen doet Emmen niet en dat wil
deze gemeente ook niet. Maar wij als
bewoners van Bargeres zouden dat wel
willen en menigeen onder ons ziet om in
wrok.
Station Zuid is nieuw en niet makkelijk te
bereiken.Wanneer er een echte stadsbus
zou rijden van Bargeres naar Station Zuid,
zou dat een grote vooruitgang zijn, maar
een kleine bus?
De gemeente Emmen heeft gewoon geen
visie in deze kwestie, dat is duidelijk. Het
moet allemaal doorgaan en wat de bevolking ervan vindt en wat deze wil is niet
belangrijk. Ja, ja, was mein Gott will,
gescheh’ allzeit.
Bruni Ockels
Emmen (Bargeres)

LEEFBAARHEIDSFONDS

S T I M U L E E RT B U R E N DA G
In onze nieuwsrubriek leest u regelmatig hoe Lefier leuke initiatieven uit
buurten en wijken stimuleert met een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds.
Op 24 september staat dit jaar de landelijke Burendag gepland! Via tv en radio
heeft u hier vast al iets over gehoord. Een
initiatief van het Oranjefonds en Douwe
Egberts die we vanuit Lefier toejuichen
en wij attenderen u graag op het Leefbaarheidsfonds.

burenactiviteit. Dit
jaar is het ook
mogelijk om geld aan
te vragen bij het
Oranjefonds als je burendag op 23 of 25
september viert. Kijk voor meer informatie op de site: www.burendag.nl

Burendag
Dit jaar viert Nederland voor de zesde
keer Burendag. In 2010 deden in heel
Nederland maar liefst één miljoen mensen mee! Samen ondernamen zij allerlei
activiteiten die de buurt leuker maakten
en hen nader tot elkaar brachten.
Burendag wordt ieder jaar op de 4e
zaterdag in september gevierd. Het
Oranjefonds
stelt maximaal
€500,- beschikbaar per

Leefbaarheidsfonds Lefier
Heeft u een aanvraag gedaan bij het
Oranjefonds, maar is de pot al leeg of is
de bijdrage die u ontvangt niet toereikend
voor uw activiteit? Vraag dan een bijdrage
aan bij het Leefbaarheidsfonds van Lefier.
De aanvraag moet wel voldoen aan de
gestelde criteria (zie kader hiernaast).
Nieuwsgierig? Bel voor meer informatie
ons gratis nummer 0800-9 666 266 en
vraag naar een bewonersparticipant of
schrijf ons: Postbus 20.000, 7800 PA
Emmen.

Criteria Leefbaarheidsfonds Lefier
- De aanvragers wonen of werken in
wijk, dorp, buurt of complex van Lefier.
- Bij de aanvraag moet duidelijk zijn wat
het doel of effect is van de activiteit.
- In de aanvraag is duidelijk aangegeven
op welke wijze bewoners worden
betrokken bij de uitvoering of realisatie
van de activiteit en de mate van zelfwerkzaamheid.
- De activiteit heeft een eenmalig karakter en heeft geen structurele financiële
consequenties. Structurele bijdragen,
zoals personeels- en huisvestingskosten
zijn niet mogelijk.
- De activiteit kan niet worden uitgevoerd binnen de taken en werkzaamheden van de bestaande, binnen de wijk,
buurt, dorp of complex werkzame
instellingen en organisaties.
- Onderhoudswerkzaamheden voor
Lefier-complexen of gebouwen van
externe organisaties vallen buiten dit
fonds.

P R O F I E LW E R K S T U K

OV E R G R O E N O R A N J E K A N A A L
Vorig jaar was het Oranjekanaal voor het eerst de hele zomer egaalgroen
door eendenkroos .Vorig jaar hebben we in Wijknieuws twee keer over dit
bijzondere fenomeen geschreven.
Voor Havo 5-scholieren Gijs-Jan van Aken Deelvraag 1 handelt over wat kroos is.
(woonachtig in Bargeres) en Davey van
Het is een kleine, winterharde waterplant
der Gaag (woonachtig in Klijndijk) was dit die zich snel vermeerdert. Het bevindt
het afgelopen schooljaar aanleiding om
zich vooral op traag bewegend water en
hun profielwerkstuk over het onderwerp
is moeilijk te verwijderen. De planten
‘Kroos in het Oranjekanaal’ te doen.
onder het kroos sterven af door gebrek
Via een berichtje in het periodiekje van
aan licht, zodat er geen zuurstofaanmaak
het Hondsrug-college en een mailtje naar
meer is.
de teamleider bovenbouw Havo/Vwo,
Eendenkroos komt voornamelijk voor in
lukte het contact te leggen met beide
water met veel stikstof. Stikstof wordt
scholieren. Zij waren bereid hun profielveroorzaakt door moerasgas, dat ontstaat
werkstuk (pws) door te mailen en zo is
door verteerde plantenresten en uitwerpmiddels deze samenvatting in Wijknieuws
selen van dieren in slib. . Dit gas is giftig
het kringetje weer rond!
en kan de biologische processen in het
water flink verstoren. Hierdoor kunnen
De scholieren stellen in hun pws een aan- de organismen doodgaan met als gevol
tal onderzoeksvragen. Hoofdvraag is
meer stikstof in het water, waardoor er
‘waarom zit er zoveel eendenkroos in het nog meer kroos kan ontstaan. Een ketOranjekanaal dit jaar?’ Ze onderzochten
tingreactie dus. De scholieren hebben bij
de omstandigheden van en rond het
één van hun watermonsters ook veel
water, zoals begroeiiing, watertemperatustikstof in het water gemeten.
ren, waterdiepte en of er dieren waren of Een andere deelvraag is wanneer het
landbouw.
kroos begon te groeien. De scholieren

leggen hier
een verband
me de
werkzaamheden in
het Oranjekanaal in
2009; de aanleg van het fietspad, het
snoeien van de wallen en baggeren van
het kanaal. Ze stellen dat tijdens het
snoeien ontzettend veel groen in het
water terecht is gekomen en er daarna
veel kroos is gaan groeien.
Bij deelvraag 6 wordt de vraag gesteld of
het probleem verholpen kan worden. Dit
is lastig, omdat kroos zo snel groeit.
Eenden eten het graag, dus als we de eenden niet meer voeren met brood, helpt
het altijd wat...Wat nog in de kinderschoenen staat is kroos gebruiken als
veevoer voor koeien. Koeien leveren 50%
van de CO2-uitstoot wereldwijd, dus
onderzoek in deze richting is zinvol.
De scholieren stellen als voorzichtige
conclusie dat de gemeente heeft bijgedragen aan de groei van de kroos, maar ze
voegen er aan toe dat dit niet persé de
hoofdoorzaak hoeft te zijn. MZ

IS NU BLOEM&ZO
Op 4 augustus opende Petra Jongman haar eigen winkel ‘Bloem & Zo’.
Al op jonge leeftijd had van haar frisse, fleurige winkel.
zij de droom om ooit
U kunt er terecht voor snijbloemen, planzelf een winkeltje te
ten, abonnementen, rouw/trouw arrangehebben met bloemen
menten, boeketten, bloemstukken en daar
en leuke eigentijdse
naast heeft ze cadeaus en producten van
cadeautjes. Deze
Orilflame met in de toekomst workshops.
droom is nu uitgekoEen mooie combinatie en voor een zacht
men en inmiddels heeft prijsje. U bent van harte uitgenodigd eens
ze de deuren geopend
een kijkje te nemen in Petra's droom5

winkeltje
Bloem &
Zo,
Alerderbrink 20,
winkelcentrum
Bargeres.

FLEURESSENCE

Bron:
bargeres.org/beeldkrantbargeres.

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.
De eerste les geldt als proefles en is gratis, daarna betaal je voor 10 lessen €75,-.
Voor meer info kun je terecht op
www.groenewegyoga.com
of tel. 0599-234712 / 06-22648916

Expositie in de Bleerinck
Tot 12 september worden in verpleeghuis de Bleerinck tentoongesteld:
kinderkamerkunst, portretten en gehaakte sieraden met kralen door Greetje
Brakel uit Emmen.
Openingstijden: dagelijks van 09.30 tot
19.30 uur, Spehornerbrink 1

N i e u we c u r s u s
Chi Neng Qigong
Chi Neng Qigong staat voor langzaam en
aandachtig bewegen.Tijdens het oefenen
ligt de aandacht op wat er in het lichaam
gebeurt. Daardoor werken de oefeningen
ontspannend en rustgevend.Verder wordt
je er soepeler door en lichaamshouding
en ademhaling verbeteren.
Op dinsdagavond 13 september start
opnieuw een avondcursus van 8 lessen in
het Brinkenhoes met maximaal 6 deelnemers. De cursus wordt gegeven door
Peter Veen. Bel voor meer informatie
0524 541999 of kijk op www.qiworks.nl.

Henk, Ben en Gerrit uit Roswinkel
komen met hun trekharmonica 's
en presenteren ons (meezing-)liedjes uit
de jaren '50, '60 en '70.
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30
uur. Entree 1 euro en een goede verloting.Tot dan!
Noteer ook vast in uw agenda:
Op 27 oktober de modeshow van
Heye-Wubs uit Onstwedde. Spaar alvast
wat centjes voor die mooie blouse of rok
of die goed zittende broek!

M i n d f u l l eve n vo o r m e n s e n v a n nu !
Zoek je meer rust in je hoofd, balans en
ontspanning? Wil je meer genieten van
het moment en meer inzicht in je gedachten en gevoelens?
Dan is de cursus ‘Mindful leven voor
mensen van nu’ iets voor jou!
Elke les begint met meditatie. Het bewegingsgedeelte bestaat uit een combinatie
van staande, zittende en liggende oefeningen, die door iedereen gemakkelijk uit te
voeren zijn, gevolgd door een zittende of
liggende eindmeditatie.
Er is gelegenheid voor uitwisseling van
ervaringen en voor het ingaan op vragen.
De oefeningen die je leert, kun je direct
in je dagelijkse leven toepassen.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten
van 5 kwartier. Het cursusgeld is €105,00.
Start cursus : 15 september om 19.00
uur en om 20.30 uur in het Brinkenhoes.
De cursus wordt gegeven door Angeline
Delicaat, bevoegd en ervaren docente.
(www.zinspirit.nl)
Wil je meer weten over de cursus of een
proefles volgen? Neem gerust contact op.
Mail:angeline.delicaat@home.nl
Tel : 0591-617142 of 0610216838

C u r s u s E n ge l s vo o r
beginners
In het Brinkenhoes (afd. SKW) heeft Bé
Baas gedurende drie winterseizoenen aan
twee groepen Engels voor beginners
gegeven. Dit voorjaar hebben beide groepen de cursus afgerond.
Graag wil Bé Baas met een nieuwe groep
starten in september. De bedoeling is om
eind september te starten. Bij genoeg
deelname op de maandagmorgen (en bij
veel deelname ook op de dinsdagmorgen).
De kosten per 10 lessen zijn € 75 per
persoon (inclusief lesmateriaal).
De lessen worden gegeven in het
Brinkenhoes, SKW-lokatie.
Opgave en informatie bij de docent Bé
Baas, tel. 858194.

Oproep Kapella Vocale
Yog a & M e d i t a t i e - c u r s u s
Vanaf 14 september gaat de cursus
yoga & meditatie weer van start in het
Brinkenhoes.
De lessen worden gegeven door Sonja
Groenewege van Groene Weg Yoga.
Er zijn twee groepen, de eerste groep is
van 19.00 tot 20.00 uur, de tweede groep
is van 20.15 uur tot 21.15 uur.

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
Uitnodiging voor een gezellige middag in
het Brinkenhoes op 22 september.
Eindelijk weer de gelegenheid uw buren
of bekenden te zien en te spreken!

GEZOCHT:

B E S T U U R S L E D E N VO O R D E B C O !
Het BCO bestuur kampt momenteel met te weinig leden.
We zoeken 60+-ers die zich in willen
zetten voor de begeleiding van ouderen
in het Brinkenhoes.
We vergaderen 1 keer per maand op

maandagmorgen.
We bekijken of alle groepen van de ouderen die daar draaien zoals kaarten, koersballen, handwerken, zang, bingo het naar
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Op 8 oktober organiseert Kapella Vocale
in de wijk Bargeres een grote kleding- en
boekenmarkt.
Heeft u kleding en/of boeken voor deze
markt, dan geldt voor de wijk Bargeres
als contactpersoon mevrouw Elly Jeuring,
0591-641658. Bij haar kunt u uw kleding
en boeken inleveren. Lukt het u niet te
brengen, dan worden uw spullen gehaald.
hun zin hebben en verder organiseren we
één keer per maand een gezellige aktiviteit voor de ouderen in de Bargeres. Kom
gerust eens meevergaderen, dan merkt u
of het u ligt.
Info: hh.garst@hetnet.nl, tel. 619044
vwolthuis@home.nl, tel.617610

