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Waterspeelplaatsen

in Bargeres
‘Als er iets speelt in de wijk, laat het vooral de kinderen zijn’
(vrij naar Loesje)

Reuring
Vorige maand berichtten we over het feit
dat WMD de waterspeelplaatsen definitief
heeft afgekeurd (na jaren van gedogen).
Inmiddels is nog niet helemaal duidelijk
‘hoe nu verder,’ maar dit staat voor ons
èn de gemeente wel als een paal boven
water: spelen met water moet blijven!
Het bericht over de sluiting had Wijknieuws en de krant eerder gehaald dan
dat het door de gemeente bekend was
gemaakt naar alle betreffende dorpen en
wijken toe. Maar dat was ons niet bekend
en bleek pas achteraf.
Toen het bericht vervroegd naar buiten
kwam, is er door de gemeente snel gereageerd. In de eerste plaats is aan WMD
gevraagd dit jaar geen boetes op te leggen, mochten waterspeelplaatsen toch
geopend worden. Hier is op moment van
schrijven nog geen antwoord op, dus wèl
openen is op eigen risico!
Tevens heeft de gemeente alle betreffende
wijkverenigingen bijgepraat en kregen ze
de mogelijkheid de rapporten in te zien
op basis waarvan de waterspeelplaatsen

zijn afgekeurd.
Tenslotte zal de gemeente op korte termijn met elke wijk in contact treden om
te kijken wat er ‘op maat’ mogelijk is.
Situatie in Bargeres
Voor onze wijk geldt het volgende. Er zijn
drie waterspeelplaatsen in de brinken en
twee in de groenzone. Die in de brinken,
daar speelt waarschijnlijk alleen dat de leidingen vervangen moeten worden, zodat
het afvoerwater niet terug gaat lopen in
het drinkwatersysteem (zoals nu het geval
is). Want dat is de reden dat de speelplaatsen door
WMD zijn afgekeurd. De
gemeente heeft
geen geld voor
deze operatie over
en vraagt de wijkverenigingen dit te
bekostigen.
Om wat voor
bedrag het gaat,
weten we niet.
Van de twee water-

speelplaatsen in de groenzone is die in
het indianendorp (achter de Rolderbrink)
het meest populair, ook vanwege de scholen die er gebruik van maken. Er is veel
reuring rondom deze waterspeelplaats.
Dat komt omdat deze niet alleen gesloten
wordt terwijl er veel gebruik van gemaakt
wordt, maar ook omdat deze in slechte
staat verkeerd. Al met al is het duidelijk
dat er wel iets voor terug moet komen
als deze waterspeelplaats weg gaat. Maar
de gemeente weet nog niet of ze wel geld
kunnen stoppen in de sloop, omdat ze
moeten bezuinigen (8 miljoen euro...).
Als wijkvereniging moeten we ons nog
op de situatie rond de waterspeelplaatsen beraden. De kans is groot dat we
gaan voor behoud van de kleine badjes in
de brinken en vervanging van de meest
gebruikte waterspeelplaats in de groenzone. Onze insteek is om daar op een
eenvoudige manier ‘iets met water’ te
realiseren en de gemeente denkt ook die
richting op. We houden u op de hoogte!
Bij de foto’s: inventieve actie van een buurtbewoner voor een foto in de krant: in ‘no time’
waren kids van de 3 basisscholen rondom
de speelplaats Indianendorp opgetrommeld.
Tevens veelzeggende actiebereidheid van de
scholen...

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Mantingerbrink 140, 06-34496708
infopunt@bargeres.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, Jan Munneke (uitvoeringsoverleg@bargeres.com), Elly
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 8/2013
verschijnt rond 1 september.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 20 augustus bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Van

de redactie

Beweging in de wijk
Er is veel te melden over de wijk. De
waterspeelplaatsen zijn een hot issue, er
wordt hard gewerkt in het winkelcentrum,
de bushaltes worden binnenkort allemaal
verhoogd, het is bekend welk kunstwerk
in het kanaal zal komen... Over al deze zaken leest u in deze Wijknieuws, die weer
goed gevuld is.

Winkelcentrum
Het meest in het oog springende op
dit moment is de verbouwing rondom
de Boni. Het pand wordt van 700 m2
vergroot naar 1300 m2. Ter vergelijking:
dat is groter dan de nieuwe Boni aan de
Noordbargerstraat!
Het heeft wel wat voeten in de aarde,
deze ombouw. Dat betekent deze zomer
even door de zure appel heenbijten. De
geplande heropening is op 9 oktober.

Vakantie Infopunt Bargeres
Het Infopunt is van 8 t/m 12 juli van
9.00-13.00 uur open.Van 15 juli t/m 11
augustus is het loket gesloten (ook het
Brinkenhoes is dan dicht).
Van 12 t/m 16 augustus is het Infopunt
geopend van 9.00-13.00 uur.
Vanaf 19 augustus gelden weer de normale openingstijden.
Marlies Zeeman

Werkbezoek B&W

Op 12 juni hebben burgermeester Bijl en wethouder Wilms een bezoek
afgelegd aan onze wijk.
Brinkenweg
We hebben de slechte toestand van de
Brinkenweg aangekaard. Ons is duidelijk
gemaakt dat op de ‘middellange termijn’
er opnieuw wordt geasfalteerd, want realisatie vindt plaats op het moment dat het
rioolstelsel vervangen wordt. Wel zullen
de grootste gaten hersteld worden.

het ‘binnenwaaien’ niet meer mogelijk.
We hebben onze zorg hierover uitgesproken en gaan als bestuur ermee aan de slag
om te denken over een oplossing.

Rondgang door de wijk
We hebben de ontwikkelingen in het
winkelcentrum laten zien en zijn naar de
waterspeelplaats gelopen. Het had de
Jongerenwerk
krant al gehaald dat de waterspeelplaatsen
We hebben het gehad over het wegvallen
op de agenda van dit bezoek stond. Hierovan de jongerenwerker van Sedna. Hierver elders in Wijknieuws.
door is de basis onder het jongerenwerk
Wethouder Wilms was nog niet eerder in
in de wijk weggevallen. De doorgaande
het groene hart van de wijk geweest en
lijn die er was qua signalering, mist nu.
was aangenaam verrast. Maar u en wij als
Bovendien kunnen de tieners alleen nog
wijkbewoners wisten natuurlijk allang dat
tijdens een spreekuur hun ‘ei’ kwijt en is
‘Bargeres Verrast’!
Er kon uit drie schetsontwerpen
‘Ontmoeting op het water’
gekozen worden. ‘Ontmoeting op het
Als het aan de wijk ligt, komt er in het
water’ won met een kleine meerderkanaal een kunstwerk van Willem Kind.
heid van ‘Moedereend met
jongen’ van Homme Veenema.
Het is nu aan de Kunstwerkgroep Bargeres Verrast om
voldoende financiële middelen
bij elkaar te krijgen, zodat
dit kunstwerk geplaatst kan
worden.
Onthulling van het kunstwerk
zal waarschijnlijk samenvallen
met de feestelijke heropening
van het winkelcentrum. Wanneer dat is...?

Aanpak

bushaltes
Binnenkort wordt er een begin gemaakt met het ophogen van alle bushaltes
in onze wijk. Het gaat in totaal om 12 ‘busperrons’ zoals dat officieel heet.

Openbaar vervoer voor iedereen
De afgelopen jaren is de aandacht voor
het beter toegankelijk maken van het
openbaar vervoer gegroeid. De doelstelling is om het mogelijk te maken dat
zoveel mogelijk mensen met een functiebeperking gebruik kunnen maken van het
reguliere openbaar vervoer.
Naast de inzet van toegankelijk materieel
(bussen met een verlaagde instap) is ook
de aanpak van de haltes van belang.
Alleen met een combinatie van een
toegankelijke halte en een toegankelijk

Beste bewoners van Bargeres,
Afgelopen jaar heb ik met veel enthousiasme deelgenomen aan het wijkbestuur.
Ik hield mij bezig met alle sociale aspecten
binnen de wijk. Echter, er zijn nieuwe
kansen op mijn pad gekomen, waardoor
ik het bestuur verlaat. Iedereen waarmee
ik heb samengewerkt en tevens van heb
geleerd wil ik via deze
weg bedanken!
Hopelijk zijn er nog enthousiaste bewoners die
zich willen aanmelden
voor een bestuursfunctie!
Met vriendelijke groet,
Stéphanie van der Gaag
voertuig is toegankelijk openbaar vervoer
te realiseren.
Wegbeheerders zijn verantwoordelijk
voor het fysiek toegankelijk maken van
bushaltes.
De belangrijkste aanpassing van haltes is
het verhogen van busperrons naar 18 cm
boven de straat (nu 11/12 cm), zodat een
min of meer gelijkvloerse instap met een
lage vloerbus kan ontstaat.
Het is de bedoeling dat per 2014 alle
busperrons op hoogte zijn gebracht.
Bron: brief ‘Fysiek toegankelijk maken van
bushaltes’ aan de gemeenteraad, nov. 2010)
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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.
Het wijkteam komt elke maand bij elkaar
om te 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
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 en de Mantingerbrink.
Het wijkteam heeft op 16 april een avond
georganiseerd in ‘t Brinkenhoes voor betrokken organisaties om de problemen en
oplossingsmogelijkheden te verkennen. In
de vorige nieuwsbrief hebben wij u hierover bijgepraat. Op 24 juni organiseert
het wijkteam een vervolgbijeenkomst
om te evaleren of de gemaakte afspraken
door alle partijen zijn uitgevoerd en het
gewenste effect hebben opgeleverd. In de
volgende nieuwsbrief meer hierover!

Noorderbrug
Op 27 mei jl. is Rolf Scheinhardt, unitmanager van De Noorderbrug samen
met Aly Muller en Petra Vorenhout (twee
bewoners van de Mantingerbrink) aangeschoven bij het wijkteam.
De Noorderbrug biedt een woonvorm
aan de Mantingerbrink voor 45 cliënten
met niet aangeboren hersenletsel bijv.
door een beroerte of een hersenbloeding,
doof of slechthorend zijn.

wat in het wijkteam besproken wordt, kan
toetsen aan de wereld van de mindervalide bewoner. Bovendien willen we de
filosofie van ER (gelijkwaardigheid en
samenwerking) op deze manier graag in
de praktijk uitdragen.
De Noorderbrug gaat op zoek naar een
geschikte kandidaat en we verwachten
dat deze bewoner zich in een volgende
nieuwsbrief aan u voorstelt!

Doel van dit bezoek was om te kijken
wat bewoners van De Noorderbrug
en het wijkteam Bargeres voor elkaar
kunnen betekenen. Dit heeft gelijk tot
concrete afspraken geleid. Bewoners van
De Noorderbrug die op dit moment
vrijwilligerswerk doen buiten de wijk
kunnen in de toekomst geen aanspraak
meer maken op vervoer. Diverse bewoners moeten daarom op zoek naar ander
vrijwilligerswerk (dichtbij) in de wijk. Het
wijkteam heeft als suggestie aangedragen
om in gesprek te gaan met Buren voor
Buren Bargeres in ’t Brinkenhoes. Ook
is afgesproken dat een bewoner van De
Noorderbrug lid wordt van het Wijkteam
Bargeres. De gedachte hierachter is dat
deze bewoner in de eerste plaats alles

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, wijkcoördinator,
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

Onthulling

kunstwerk Bleerinck
Buiten bij de vijver en ingang van De Bleerinck is onlangs een speciaal
kunstwerk onthuld. ‘De Zittende Krooning’ is opgedragen aan de directeur.

Het kunstwerk is te bewonderden bij
de vijver van De Bleerinck aan de
Spehornerbrink 1.

Bewoners van Verpleeghuis De Bleerinck
hadden oude stoelen en een tafel een
compleet nieuw design gegeven van afvalmateriaal. Dit uiteindelijke kunstwerk was
aan de brug boven de vijver gemonteerd.

Foto links: Directeur Piet de Kroon onthult het
kunstwerk samen met een bewoner.

Piet de Kroon directeur van De Bleerinck
onthulde het kunstwerk samen met twee
bewoners die meegewerkt hadden het
kunstwerk tot stand te brengen.
De verrassing voor Piet de Kroon was
dat hij tijdens de onthulling hoorde dat
het kunstwerk aan hem was opgedragen.

Dit als dank en waardering omdat de
heer de Kroon na ruim 35 jaar voor De
Bleerinck/Zorggroep Tangenborgh te
hebben gewerkt
in november a.s
afscheid neemt
en met prepensioen gaat.
Het kunstwerk
heet dan ook
‘De Zittende
Krooning’!
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Nieuws van
De Zonnebloem

Het ligt in de bedoeling dat De Zonnebloem, afd. Bargeres-Noordbarge haar
nieuws en aktiviteiten telkens vermeldt in
dit Wijknieuws Bargeres. Dus, wees alert
op dit blad, dat 11x per jaar verschijnt.
Zij die buiten de Bargeres wonen krijgen
normaal bericht.
Een twintigtal gasten vanuit onze
wijk heeft op 29 mei met nog 4 an-

website + hosting =
MansMedia.nl

Glasvezel?!

Hoet zit het eigenlijk met de voortgang rondom de aanleg van glasvezel
in onze wijk? Is er al wat te melden?
Er zit wat beweging in het ‘glasvezelverhaal’, want we weten dat er inmiddels dat
de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met Reggefiber.
Er is echter nog geen concrete informatie over wanneer de aanleg van glasvezel
start, dit is afhankelijk van het aantal

dere afdelingen uit Emmen een prachtige
bootreis gemaakt op het IJselmeer.
Jammer dat het zo ontzettend koud was
waardoor het bovendek onbezet bleef.
Zaterdag 8 juni stonden we met een
mooie Zonnebloemkraam op de
Stoetbakkendag in Noordbarge. We hadden aan bezoek en klandizie geen gebrek,
het was mede het stralende weer een
geweldige dag.
27 september a.s. zullen Harm en
Roelof voor ons optreden in Hotel

Hampshire, entree € 12,==.
(Er mogen 30 personen van ons naar toe).
Opgave bij Fokke Sanders, tel: 615769 /
Mia Gozefoort tel:750731.
“Wie kweekt de hoogste zonnebloem”? Hier komen we in de volgende Wijknieuws Bargeres op terug!
Iedere woensdagmiddag Jeu de
Boule, Holtingerhof 14 – 16 uur

Prijsvraag Allio
Bij de opening Infopunt Bargeres in ’t
Brinkenhoes op zaterdag 25 mei Allio ook
aanwezig!
Naast de informatie die we gaven over
het kindercentrum en de peuterarrangementen (voorheen peuterspeelzaal genoemd), het schminken en het voorlezen
was er een toverballenwedstrijd.
Er stond een grote vaas gevuld met
kleurrijke toverballen. De vraag luidde:
“Hoeveel Allio-toverballen zitten er in
deze pot?” Er werden veel verschillende
antwoorden ingevuld maar één jonge-

man zat er het
dichtst bij met
het antwoord:
786 ballen!
Djairo Stuger
(7 jaar) uit
Bargeres heeft
een buiten
speelpakket
in ontvangst
genomen!
Wij wensen
hem veel speelplezier toe!

aanmeldingen van iedereen in het aansluitgebied.
Reggefiber hanteert een norm van 30%
aanmeldingen
om de kosten
te kunnen
dekken.
De aanmeldingen zijn
niet vrijblijvend, men
moet zich

inschrijven voor een abonnement bij een
provider die diensten over het glasvezelnetwerk aanbiedt.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer Reggefiber de belangstelling voor
glasvezel in onze wijk gaat peilen.
Bekijk de speciale blog van iemand uit
Emmen-Zuid die de ontwikkelingen nauwgezet volgt: glasvezelemmen.blogspot.nl
en bezoek ook eens
www.emmenwilglasvezel.nl

Woonvorm Noorderbrug

Aan de Mantingerbrink, midden in Bargeres, is een woonvorm gevestigd die
ondersteuning biedt aan mensen met een lichamelijke handicap.
Als onderdeel van de Noorderbrug,
specialist op het gebied van niet aangeboren hersenletsel, biedt deze Woonvorm
ondersteuning op alle levensgebieden aan
mensen die, door bijvoorbeeld een ongeval, een beroerte of ziekte, gehandicapt
zijn geraakt.
Stichting de Noorderbrug streeft ernaar
iedereen een zo zelfstandig mogelijk leven
aan te bieden, waarbij ondersteuning
wordt geboden waar nodig.
Om dit te realiseren willen we een
beroep doen op vrijwilligers die leuke
dingen kunnen ondernemen met onze
cliënten.
Vrijwilligers betekenen veel voor de
Noorderbrug. Met hun inzet en aandacht
vormen ze een belangrijke schakel in het
leven van onze cliënten. Een vrijwilliger
doet allerlei bezigheden ter ondersteuning van en aanvulling op de zorg.
Hierbij kan gedacht worden aan alle ding-

en die het leven de moeite waard maken,
met individuele cliënten maar ook in een
groep(je).
Naast het feit dat vrijwilligers veel
betekenen voor onze cliënten, zou het
ook kunnen zijn dat onze cliënten iets
kunnen betekenen voor anderen in de
wijk. Die verbinding zouden wij graag
maken.
Samenvattend: heeft u tijd over die u op
een waardevolle manier wilt inzetten,
meldt u zich dan aan! Wij weten zeker dat
u iets te bieden heeft!
Denk u dat onze cliënten iets voor u
zouden kunnen betekenen? Meldt u dan
ook aan!
In beiden situaties zoeken we naar de
juiste match!
Door het contact met wijkgenoten kan
de wereld van onze cliënten een stuk
kleurrijker worden!
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Tonny Kock
cliëntcoördinator Woonvorm Emmen
Mantingerbrink 23
0591-64 14 89/06-13 00 88 03
a.kock@noorderbrug.nl
Ronald en Ine, twee cliënten van de Noorderbrug vertellen groep 3 van de Kardinaal
Alfrinkschool hoe het is om te leven met een
beperking.

Buurtsupport

in beeld
Wist u dat Buurtsupport helpt om mensen zelfstandig te laten wonen?

In uw wijk Bargeres ziet u regelmatig medewerkers van Buurtsupport. Zij voeren
allerlei klusjes uit, zoals kleine bestratingwerkzaamheden en het verwijderen van
zwerfafval en graffiti. Dat doen zij meestal
op verzoek van de wijkvereniging. Zo
leveren zij een bijdrage aan een schone en
veilige buurt.
De medewerkers van Buurtsupport
voeren óók werkzaamheden uit voor
mensen die vaak door ouderdom, ziekte
of handicap niet in staat zijn deze zelf uit
te voeren. Door deze ondersteuning, kun-

nen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
werk en ontwikkelen ze zelfrespect en
vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zorgen zij voor een
schone en veilige leefomgeving in bijvoorbeeld Bargeres.

WMO
Heeft u ook hulp nodig in of rondom uw
woning? De medewerkers van Buurtsupport kunnen bijvoorbeeld grof vuil voor u
afvoeren of een garage of schuur leegruimen en schoonmaken. Ook kunnen zij
u helpen bij het onderhoud van de tuin
door bijvoorbeeld bomen of struiken te
snoeien en te zagen.Verder kunnen de
medewerkers van Buurtsupport kleine
sanitaire woningaanpassingen vanuit de
WMO voor u uitvoeren.

Contact
Zoekt u contact met Buurtsupport? Bel
of mail dan naar Frank Lassche, conciërge
in Bargeres, telefoon 06 1106 6688, mail
f.lassche@buurtsupport.nl. Of kijk eens
op onze website www.buurtsupport.nl.
Buurtsupport zit sinds eind vorig jaar
boven Mister Hu, de chinees, in het pand
van architect Jaap van der Pol. Bereikbaar
aan de achterkant van de chinees.

Hoe werkt het?
Wilt u Buurtsupport inschakelen
voor klussen in en om het huis,
neem dan contact op met conciërge Frank Lassche. Hij bespreekt
met u de planning en de prijs. Dat
biedt u duidelijkheid en voorkomt
verrassingen achteraf.
Schone en veilige leefomgeving
De medewerkers van Buurtsupport
zijn mensen die op dit moment
buiten het arbeidsproces staan.
Door te werken in de dorpen en
wijken krijgen zij structuur in hun

Sedna

in Bargeres
Het welzijnswerk dat Sedna in onze
wijk doet, is in beweging...

Het grootste verschil waar u als bewoner
aan moet wennen, is dat het team niet
meer zit in het oude Mitra-pand aan de
Balingerbrink. Ook Sedna is verhuisd naar
‘t Brinkenhoes.
Alle medewerkers van Sedna in Bargeres
vallen onder het Gebiedsteam Emmen
Zuid. De opbouw- en jongerenwerkers
heten nu buurtwerkers. Een aanvulling op
het bestaande team is het spreekuur van
het maatschappelijk werk.
Alle belangrijke gegevens op een rij:
Bezoekadres gebiedsteam Emmen Zuid
Mantingerbrink 140
tel. 632937 / 06-10043243
emmenzuid@welzijngroepsedna.nl
U bent van harte welkom op:
maandag 9.00-10.30 uur
woensdag 15.30-17.00 uur
vrijdag 9.00-10.30 uur
Helaas moeten we wel vermelden, dat
het huidige team o.i.v. bezuinigingen vanaf
2014 er anders uit zal komen te zien.
Via Wijknieuws wordt u tegen die tijd
bijgepraat.

Verrassende kringloopwinkel
Kent u een andere activiteit van Buurtsupport Emmen, de kringloopwinkel in Klazienaveen al? Bij het Wereldhuuske vindt
u een ruim assortiment tweedehands
artikelen: van kleding en huishoudelijke
artikelen tot meubels en geschenken. Kom
eens langs aan de Industriestraat 8 in Klazienaveen of kijk op onze website www.
wereldhuuske.nl.
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Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redacte@bargeres.com.
Donderdag 18 juli: bingo
Papierinzameling
Aanvang: 14.30 uur
Holtingerhof
De schuur achter de Holtingerhof is voor Kosten € 5,00 p.p. all-in

Activiteiten Holtingerhof

Elke woensdagmiddag 14:00 uur tot 16:00
uur Jeu de Boules Holtingerhof
Kosten € 1,00
Maandag 15 juli
Kledingverkoop Fa. Kort uit Groningen
Vanaf 14.00 uur in de hal

Wat aandacht
krijgt groeit
NIEUW enten
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jaa
leuk en lederen van 2,5-4 s
voor kin ij spelenderwij
waarb ren centraal
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Mede gevestigd in Bargeres:
Allio KDV/BSO Mantingerbrink
T 0591-613429
www.mantingerbrink.allio.nl

www.allio.nl

Woensdag 24 juli
Gezamenlijke broodmaaltijd
Aanvang: 17.00 uur
Opgave voor vrijdag 19 juli
Kosten: € 4,00 p.p.
Woonwijkcentrum de Holtingerhof.,
Holtingerbrink 62,tel. 662662

Drie gratis kennismakingslessen volksdansen

De volksdansvereniging Eurychoros hoort
bij de Bargeres. Al vrijwel 30 jaar dansen
we in het Brinkenhoes. Een ideale plek!
Midden in de wijk, een prima danszaal en
altijd een gezellige en gastvrije sfeer.
Het dansrepertoire van Eurychoros is
internationale volksdans. Je maakt kennis
met dansen uit de hele wereld.Van WestEuropa, Rusland en de Balkan tot aan het

Eurychoros nodigt je uit voor 3 gratis
volksdanslessen! Als je graag wilt kennismaken met volksdansen, dan is dit een
uitgelezen kans. Je hoeft geen danservaring te hebben! De lessen worden gegeven
door Aukje Oosterkamp, dansleidster van
Eurychoros. Kom naar het Brinkenhoes
op de maandagavonden 9, 16 en 23
september van 19.00 tot 19.45 uur en
kijk of dit iets voor je is. Neem gerust een
vriend of vriendin mee. Er zijn geen kosten
en geen verplichtingen aan verbonden.
Welkom! Kijk ook op onze website www.
eurychoros.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.
Yoga, een groeiende vraag naar
met ademhalings- en meditatieoefeningen
bewustzijn
herstel van deze balans. Dat geeft rust,
Sinds de start in 2006 van haar yogastudio ontspanning en nieuwe energie.
aan de Asserbrink 90 ziet Petra van Selm
Sinds kort geeft Marian Haitel TienerYoga.
haar klantenkring groeien. Er is een toeMarian vertelt: “Het is prachtig om te
nemende behoefte om even los te komen zien hoe die meiden als kakelende kipjes
van de hectiek van het dagelijkse leven,
binnenkomen en zich in de les helemaal
aan innerlijke rust en om weer dichter
overgeven en totaal ontspannen na een
bij jezelf te zijn. Er zijn veel mensen met
uur weer vertrekken. Er is blijkbaar een
stressklachten waardoor de lichamelijke,
behoefte om te leren bij jezelf te komen
emotionele en energiebalans verstoord
en te blijven. Zeker in deze leeftijdscatewordt.
gorie rond de pubertijd.”
Yoga biedt Petra vervolgt: “Ik ben vorig jaar van start
d.m.v.
gegaan met het geven van Mindfulness
lichametrainingen. In 9 wekelijkse bijeenkomsten
lijke oeleer je op een nieuwe manier om te gaan
feningen
met spanning en stress, je gedachten
gecomworden rustiger en je leert met aandacht
bineerd
meer te genieten van het moment. Omdat
6

Actie

de inbreng van uw oud papier weer open
op zaterdag 6 en 20 juli van 10.00 uur tot
13.00 uur.
Zoals bekend komt de opbrengst geheel
ten goede aan de bewoners van het
Woonwijkcentrum de Holtingerhof.
Adres: Holtingerbrink 62,tel. 662662
Namens de Cliëntenraad Holtingerhof
alvast bedankt voor uw medewerking!

Midden-Oosten en zelfs India.
Je danst voor je plezier, puur voor de ontspanning en niet om op te treden. Pittige
dansen worden afgewisseld met rustige
dansen.
We zijn met een 30-tal mannen en vrouwen, vormen samen een vereniging, en
organiseren ook andere activiteiten zoals
een wandeling, fietstocht of een bloemschik-avond.
De eerste dansavond na de vakantie is
maandagavond 9 september.

Maak kennis met de studio en Yoga
middels een gratis proefles!
Of kom met een groep (min. 6
personen) en volg met elkaar een
gratis proefles!

er behoefte was aan een vervolg heb ik
ook een verdiepingscursus ontwikkeld.”
Voor meer info voor volwassenen:
www.yoga-emmen.nl
petravanselm@live.nl of 06-44382543
Voor TienerYoga:
marianhaitel@gmail.com of 06-22567181
Adres:
Asserbrink
90

