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Kabaal aan het Kanaal
Wijknieuws valt deze maand een weekje
later op de mat, zodat we een impressie
van Kabaal aan het Kanaal - de dieptemeting - mee konden nemen.
De activiteiten die op 28 september
plaatsvonden, waren het resultaat van een

prettige samenwerking van de bewonersorganisaties uit Zuidbarge, Rietlanden,
Bargeres en Noordbarge.
In onze wijk hebben we een beroep
mogen doen op veel vrijwilligers, waarvoor een woord van dank! Ook dank aan
Smulwereld, Mister Hu en de Boni, voor
hun versnaperingen voor de bezoekers.

SPEKTAKEL

BIJ DIEPTEMETING IN ORANJEKANAAL
Onder grote belangstelling heeft zaterdag 28 september de dieptemeting in
het Oranjekanaal plaatsgevonden.

De diepte van het kanaal moest gemeten
worden voor het beoogde kunstwerk
‘Ontmoeting op het Water’ van kunstenaar Willem Kind. Deze ludieke actie vond
plaats binnen het programma van Kabaal
aan het Kanaal. Dit feest was georganiseerd ter afronding van de werkzaamheden in en langs het Oranjekanaal. In
onze wijk was er knutselen voor kinderen,
een kinderrommelmarkt, een springkussen en ook konden liefhebbers kanovaren.
Actie ‘dieptemeting’
De leden van de werkgroep ‘Bargeres Verrast met Kunst’ hebben de dieptemeting
voorbereid. Een wedstrijd voor de kinderen van de basisscholen was onderdeel
van de actie: hoe diep is het kanaal bij
het winkelcentrum? Hoe komen we daar
achter? Gelukkig lag een bootje klaar en
kon kunstenaar Willem Kind zo naar de
locatie voor zijn kunstwerk roeien. Dit
alles onder begeleiding van muziek en

commentaar. Maar helaas had Willem
Kind grote pech toen hij het model van
zijn kunstwerk aan het publiek showde.
Door het gewiebel van het bootje liet
Willem het kunstwerk in het water vallen. Paniek! Hoe kon het beeldje weer
boven water komen? Er werd gebeld met
de brandweer en gelukkig hoorden we
even later het geluid van een sirene: de
brandweer kwam te hulp! Een duikersteam van brandweer Emmen kwam eraan
en één duiker ging het water in. Na enig
zoekwerk onder water kwam de kleine
‘Ontmoeting op het Water’ weer boven
water. Wat een opluchting! Goed voor
iedereen om te zien wat de brandweer
kan betekenen als de nood hoog is!
Diepte kanaal
Willem Kind hield zijn hoofd koel en ging
tijdens het wachten op de brandweer
door met het peilen van de diepte.

N.a.v. oproepjes vorige Wijknieuws
Er zijn voor de komende maanden weer
voldoende ondernemers die zich gemeld
hebben voor gratis reclame.
De oproep voor webredacteuren heeft
maar liefst 6 (!!) reacties opgeleverd. We
gaan met elkaar aan de slag en hier hoort
u binnenkort meer over.
Marlies Zeeman
Met een officiële baak is de diepte opgemeten en vastgesteld op 2 meter, 6 centimeter en 5 millimeter.
Als laatste gingen er ballonnen tot 7
meter vanaf de boot de hoogte in. Dit
symboliseerde de grootte van het toekomstige kunstwerk.
Tekeningen
Veel kinderen hebben meegedaan aan de wedstrijd. De
winnaar van de wedstrijd willen we verrassen op woensdagmorgen 9 oktober. Ook
hebben een aantal kinderen
prachtige tekeningen gemaakt
over ‘Ontmoeting op het water’, waarvan we de komende
10 maanden steeds één in het
Wijknieuws plaatsen.
In de volgende Wijknieuws meer
nieuws over het project Bargeres
Verrast met Kunst en meer
Kabaal aan het Kanaal-foto’s!
Een fotoreportage is te zien op
facebook.com/emmenrevisited.

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, red. Wijknieuws),
Mia Stulen (penningmeester), Mariska Huizing
(secretaris, vicevoorzitter), Jan Munneke (uitvoeringsoverleg@bargeres.com), Elly Platel. Speelvoorzieningen: vacant (veiligspelen@bargeres.com).
Kijk ook eens op www.bargeres.com
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 10/2013
verschijnt rond 1 november.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 22 oktober bij ons binnen zijn
(brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).
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GLASVEZELWINKEL IN EMMEN-ZUID
De mogelijke komst van een glasvezelnetwerk in Emmen-Zuid heeft al veel
enthousiaste reacties opgeleverd, maar roept bij sommige inwoners ook
vragen op.

Om deze vragen persoonlijk te beantwoorden, krijgt Emmen-Zuid vanaf 28
september een mobiele glasvezelwinkel
waar inwoners terecht kunnen met al hun
vragen over het netwerk.
Opening glasvezelwinkel
Wie de voordelen van glasvezel zelf wil
ervaren, is welkom in de speciale mobiele
glasvezelwinkel. In de mobiele glasvezel-

winkel kan men terecht voor alle vragen
over de voordelen, mogelijkheden en
techniek van glasvezel. Medewerkers van
Reggefiber helpen ook graag bij het kiezen
en afsluiten van een glasvezelabonnement.
De mobiele glasvezelwinkel staat dinsdag
en donderdag bij winkelcentrum Bargeres.
Exacte locatie en tijden is op dit moment
nog niet bekend. Houd dit in de gaten op
www.eindelijkglasvezel.nl/emmen.
2

Bewoners bepalen de komst van
glasvezel
De aanleg van glasvezel vergt grote
investeringen. Daarom komt dit nieuwe
netwerk in eerste instantie in gebieden
en steden waar inwoners glasvezel enthousiast omarmen en daadwerkelijk gaan
gebruiken. Daarbij is een kritische grens
bepaald. Als 30% van de huishoudens per
wijk in het aansluitgebied voor 22 december een glasvezelabonnement neemt
bij één van de deelnemende serviceproviders, zal met de aanleg van glasvezel
worden begonnen.

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.
Noorderbrug
Vanuit De Noorderbrug verwelkomen
we Aly Muller binnenkort als nieuw lid
van 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. Aly denkt met ons mee over de
huidige plannen en de plannen die we
maken om op de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen te anticiperen.
Door samen te werken met haar en haar
netwerk is zij een waardevolle toevoeging
aan ons team.

verbinden met diverse professionele
organisaties zodat we uitvoering kunnen
geven aan goede ideeën voor de buurt.
Daarnaast hou ik me als gespreksleider
ook bezig met diverse bewonersavonden, inloopavonden etc. Als voorzitter
van het wijkteam zorg ik ervoor dat we
in gesprek blijven over de plannen van
de diverse organisaties die actief zijn in
Bargeres. Kortom; van alles wat en daar
hebben we zin in! Mijn contactgegevens
staan vermeld onder dit artikel, neem
gerust contact op indien er vragen zijn of
als je leuke ideeën hebt voor de wijk.
Projecten

Personele wijzigingen
Het wijkteam heeft enkele personele
wijzigingen gehad.Vanuit Lefier wordt
Karin Koers in de periode oktober –
januari tijdens haar zwangerschapsverlof
vervangen door Karin Smeekens. Jolanda
Lubberts-Admiraal is wijkcoördinator
geworden en neemt de taken van Wobbe
Katoen over. Ook vanuit Domesta is er
een wijziging; Jo Wubbels is vervangen
door Karin Lubbers. Kortom een bijna
compleet nieuw team die met veel energie de leefbaarheid van Bargeres op peil
wil houden en wil verbeteren!
Even voorstellen:
Jolanda Lubberts-Admiraal
Ik ben de nieuwe
wijkcoördinator.
Een
wi
wijkcoördinator
houdt
wi
zich
zi bezig met verbinden, versterken, samenwerken, faciliteren
en ondersteunen van
(burger)initiatieven.
In de toekomst zal
burgerkracht en het
zelf-doen
steeds
ze
belangrijker worden,
tijdens
Prinsjesdag
ti
werd de participatie
participatiesamenleving ook
genoemd.
Ik ben ervoor om de initiatieven te

De overstortvijvers
van Bargeres worden
of zijn opgeknapt.
De overstortvjiver
aan de Asserbrink/Borgerbrink
brink/Borgerbrink wordt begin volgend jaar aangepakt. Hierover heeft
u kunnen lezen in vorig Wijknieuws. De
vijver van de Zuidlaarder/Slenerbrink is
al in een verder stadium. Er waren echter
nog steeds klachten over stank. Door
middel van een bewonersbijeenkomst
hebben we afspraken gemaakt met de
bewoners en de gemeente zodat we deze
overlast kunnen beperken.
Social media
Door Renee Roël wordt op 16 oktober
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van 20.00 tot 21.30 uur in de Holtingerhof seen workshop gegeven over
wijkspecifieke social media. Welke social
media zijn er en hoe kunnen we deze het
beste benutten voor wijkopbouw? Renee
loodst ons door het digitale netwerk. Wil
je erbij zijn? Dat kan. Geef het door aan
r.roel@emmen.nl
Toekomst
Het wijkprogramma van Bargeres loopt
dit jaar af. Dit laten we niet ongemerkt
voorbij gaan. Graag delen we met u welke
resultaten het huidige programma heeft
opgeleverd. Hierop komen we nog terug.
Daarnaast willen we opnieuw kijken wat
nodig is om de wijk de komende jaren
vitaal te houden. Denk bijvoorbeeld aan
de decentralisaties van de zorg van het
rijk naar de gemeente en de bezuinigingen
bij alle samenwerkingspartners. Dit vraagt
om zorg en aandacht om de wijk leefbaar
te houden.
In het samenwerkingsverband Emmen
Revisited willen we daarom nieuwe doelen stellen om op deze ontwikkelingen te
anticiperen. Hoe we dit gaan doen is nog
onduidelijk, maar dat we dit samen met u
als wijkbewoner gaan doen is zeker. Heeft
u goede ideeën of initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, geef ze
dan aan ons door. Samen werken we aan
de toekomst van Bargeres!
Contactgegevens wijkteam:
Jolanda Lubberts, wijkcoördinator,
68918, j.lubberts@emmen.nl
Marlies Zeeman,Wijkvereniging,
voorzitter@bargeres.com
Mia Stulen, Wijkvereniging,
penningmeester@bargeres.com
Johan Ottens, Sedna, 632324,
j.ottens@welzijngroepsedna.nl
Yolanda Brandeburg, Sedna, 632324,
y.brandenburg@welzijngroepsedna.nl
Karin Smeekens, 69 78 41,
k.smeekens@lefier.nl
Karin Lubbers, 650225,
k.lubbers@domesta.nl

NIEUWS VAN
DE ZONNEBLOEM
Deze keer weer veel info over De Zonnebloem.
In de eerste plaats de spannende
wedstrijd “Wie kweekt de hoogste Zonnebloem 2013?” Er waren velen
in diverse brinken en Noordbarge die
meededen, maar de bloemen moesten
ook dit jaar minstens 3 meter zijn om in
aanmerking te komen voor één van de
bekers.
Op de Burendag in de Holtingerhof werd
door de voorzitter van De Zonnebloem
Fokke Sanders de winnaars bekend
gemaakt. De hoogste werd gemeten aan
de Slenerbrink 8 t.w. 3.27 m., de tweede
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VOOR

OBS

DE

BRINK

Nu online:
www.openbaaronderwijsemmen.nl
De afdeling Openbaar Onderwijs (OOE)
van de gemeente Emmen gaat digitaal met
een nieuwe website. Op 31 augustus jl.
werd deze in gebruik genomen. Ook alle
openbare basisscholen in de gemeente
Emmen krijgen een nieuwe website. Obs

aan de Hesselterbrink 220, 3.20 m. en
de derde aan de Spehornerbrink 9, 3.05
m. De winnaars waren respectievelijk
Fam. van Rieke, Judith Gerfen en Fam.
Geerlink. Naast de door de winkeliersvereniging Bargeres aangeboden bekers
en wisselbeker werden de winnaars in de
bloemetjes gezet (zie foto).
Maandag 28 oktober wordt speciaal
voor De Zonnebloem een toneelstuk in de Noorderbak te Roswinkel opgevoerd door de toneelver. Noordbarge.
Toegang gratis. Bij voldoende deelname
gaan we met de bus, dus geef u op vóór
21 okt. a.s. tel 615769 (vol = vol).
Donderdag 31 oktober treedt een
dansgroep van het Hogeland voor
ons op in het Brinkenhoes. Toegang gratis,

aanvang: 14.00 uur. U bent welkom !
Vrijdag 15 november zal het
bekende duo Harm en Roelof
optreden in Hotel Hampshire. Toegang
€12,-. Aanvang: 14.00 uur. Opgave vóór 10
november. Tel. 750731 / 615769.
Het bestuur

de Brink, het Expertisecentrum Anderstaligen (gevestigd in Obs de Brink) en
locatie Hesselanden (onderdeel van Obs
de Brink) hebben de primeur: sinds 31
augustus staan ook hun nieuwe websites
online.

Openbaar Onderwijs, Obs de Brink, het
Expertisecentrum Anderstaligen en / of
locatie Hesselanden?
Bezoek dan hun nieuwe sites:
www.openbaaronderwijsemmen.nl
www.brink.openbaaronderwijsemmen.nl
www.eca.openbaaronderwijsemmen.nl
www.hesselanden.openbaaronderwijsemmen.nl

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de afdeling

KENNISMAKING

MET TEIJIN ARAMID
Bargeres ligt deels tegen het Emmtec Industry & Business Park aan. Eén van
de bedrijven op dit terrein is Teijin Aramid.
Bij Teijin Aramid worden aramide vezels
plaats;
gemaakt. Deze vezels (licht van gewicht,
- worden er grondige inspecties uitgeelastisch, supersterk en goed bestand
voerd door gemeente, arbeidsinspectie,
tegen slijtage en spanning) wordenwereldregionale brandweer en door het bedrijf
wijd gebruikt in de auto-industrie, in de
zelf.
luchtvaart en bij defensie.
Wat merkt u van Teijin Aramid
Veiligheid voor alles
Sommige brinken van Bargeres liggen
Voor de produktie van aramide werkt
dicht tegen het Emmtec-terrein aan. Als
Teijin Aramid met gevaarlijke stoffen, zoals er een alarm afgaat en de wind staat in de
oleum (rokend zwavelzuur).Van deze
juiste richting, dan kunnen de mensen die
stoffen wordt een bepaalde hoeveelheid
hier wonen dit soms horen. Het alarm op
op het terrein opgeslagen. Daardoor geldt het terrein is een intern signaal, waarmee
het BRZO (Besluit Risico Zware Ongeval- u niets hoeft te doen. Meestal gaat het
len) voor Teijin Aramid, wat betekent
hierbij om oefeningen of de maandelijkdat het bedrijf zich aan extra strenge
se test (iedere eerste maandag van de
veiligheids-voorschriften moet houden.
maand). Wanneer er echt risico’s zijn voor
Veiligheid gaat voor alles, dus:
omwonenden, wordt u gewaarschuwd
- heeft Teijin Aramid een speciaal
door de landelijke sirene of via de hulpbedrijfsnoodplan;
diensten.
- vinden er regelmatig grote oefeningen

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie,
mail dan naar info.emmen@teijinaramid.
com of bel 0591-692760. U vindt ook
informatie op de website www.teijinaramid.com.Volg ons op Twitter, om te weten
wanneer er oefeningen zijn: @TeijinAramid.
Bij oefeningen en calamiteiten kunt u ook
op de website van gemeente Emmen,
www.emmen.nl, informatie vinden en u
kunt hier geluidsfragmenten van de verschillende alarmen beluisteren. Natuurlijk
kun u ook bellen met de gemeente op
nummer 140591.

EMMEN REVISITED-KRANT

waarbij de regie geheel bij de wijkvereniging ligt. Uw vraag staat centraal bij het
Infopunt: komt u er niet uit als het om
wonen, zorg, omgeving gaat, ga dan naar
Infopunt Bargeres.
Een ander voorbeeld van een bewonersinitiatief is de kunstwerkgroep Bargeres Verrast, maar ook de Ruinerbrinkse muziekcarroussel en het ‘Ruinerbrinkse tuintje’.
Mooie initiatieven om trots op te zijn.
Zijn er volgens u meer? Laat het ons
weten! We zijn benieuwd naar meer initiatieven in de wijk!

In de afgelopen maanden is in heel Emmen de krant ‘Samen Emmen’ verspreid.
Dit is een uitgave van Emmen Revisited en
staat vol met allerlei bewonersinitiatieven
in onze gemeente. De krant gemist? Een
digitale versie is te downloaden via
http://www.emmenrevisited.nl/4113/nl/
samen-emmen-2013
Bewonersinitiatief Bargeres
Hoe zit het met bewonersinitiatieven in

onze wijk? Zijn hier ook activiteiten
door bewoners zelf in de benen gezet en
gehouden?
Infopunt Bargeres is een voorbeeld van
een bewonersinitiatief. Dit loket is door
Wijkvereniging Bargeres zelfstandig
omgebouwd van Wijkwinkel tot Infopunt,
4

BUREN

VOOR BUREN
Buren voor buren is van alle tijden. Het is niets meer of minder dan iemand
uit de eigen straat of buurt een handje helpen.

Een keer een boodschap doen of de hond
uitlaten, een kastje naar boven helpen
sjouwen of een lampje vervangen.
Buren voor Buren brengt u als buurtgenoten met uw vraag en aanbod bij
elkaar! U kunt daarbij denken aan kleine
en kortdurende hulpvragen, maar ook
langdurige vragen zoals wandelen of
fietsen etc.
U kunt vrijwilliger worden bij Buren voor
Buren door te bellen naar: 0591-610213
of loop even binnen en stel uw vraag bij

het Infopunt Bargeres. Ook voor hulpvragen kunt u bij het Infopunt terecht!
Twee vrijwilligers gezocht
Buren voor Buren zoekt een maatje voor
een meneer in Bargeres die af en toe mee
wil met wandelen en af en toe met hem
wil biljarten.
Ook zoeken we een vrijwilliger voor een
mevrouw die op zoek is naar iemand die
eens in de 14 dagen mee wil boodschappen doen.

BESTE BARGERESSERS,
Een klein berichtje uit de Ruinerbrink.
Dankzij de gemeente (goed idee voor uw
buurt) en dankzij de Wijkvereniging hebben wij een leuk tuintje kunnen aanleggen,
precies op de splitsing voor in de Ruinerbrink naast de vernieuwde Boni.
Als buurt kregen we talloze complimentjes, erg leuk!
We moeten dit zelf onderhouden en
inrichten. Da’s geen probleem, maar toch
doen we een beroep op u.
We zoeken winterharde bodembedekkers
of stekkies die we kunnen gebruiken om
het geheel nog mooier te maken. Heeft
u wat en u wilt dit wel kwijt, dan gaarne
afleveren op nr, 172, 170 of 168. Een zak
narcisbollen zijn eveneens welkom!
Wij als buren zetten ze graag in het
tuintje die de Ruinerbrink opfleurt. A.u.b.
geen grote heester of struiken of coniferen! Alvast bedankt!
Namens buurtgenoten Ruinerbrink,
Aly Sanders

Speciaal voor inwoners van Emmen-Zuid.

Het
komt

ANJE MENSINGA
KAN KIEZEN VOOR
GLASVEZEL.

als 30%
ervoor
kiest!

Mobiele glasvezelwinkel.
Op dinsdag en donderdag bij Winkelcentrum Bargeres.
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ACTIVITEITENAGENDA
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redacte@bargeres.com.
Bewust zondag workshop
In de herfstvakantie, op woensdag 23
oktober organiseert Bewust Zondag de
workshop ouder & kind ‘In je natuur’
Tijd: 11:00 uur– 15:00 uur
Locatie: Brinkenhoes
Kosten deelname voor ouder met
kind(eren) €20,- incl. lunch en smulfruit,
excl. drinken (halen bij de bar).
Max. 10 ouders (met hun kinderen)
Aanmelden voor meer info:
info@oosterscentrumdrenthe.nl
06-13242427
www.oosterscentrumdrenthe.nl
Oud papierinzameling Holtingerhof
Op zaterdag 12 en 26 oktober is de

schuur achter de Holtingerhof weer open
van 10.00 tot 13.00 uur. Er zal dan iemand
aanwezig zijn om het door u verzamelde
papier in ontvangst te nemen. De bewoners van de Holtingerhof zullen u er dankbaar voor zijn. Ook namens de cliëntenraad alvast bedankt voor uw inbreng.
Opfriscursus 50-plussers
Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd.
Emmen organiseert in samenwerking met
gemeente Emmen op 16 en 17 oktober
a.s. een opfriscursus voor 50-plussers.
Naast allerlei testen, zoals gehoor, ogenen reactietest, is er ook een rijvaardigheidstest met eigen auto. Eveneens krijgt
de deelnemer voorlichting over de nieuwe

ver-kersregels en kan een slipcursus en
het bermrijden worden beoefend.
Kosten €25,-. Opgave voor 9 okt. bij
615769.
Modevakschool Tiepo voor kids!
Ben je tussen 8-12 jaar en wil je creatief
omgaan met de naaimachine? Kom
dan op 16 oktober naar modevakschool
Tiepo (boven de Chinees).
Van 14.00-15.30 uur, €2,- per keer.
Info: tiepo35@hotmail.com
Uitnodiging gezellige middag
Op 31 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
treedt voor u op in het Brinkenhoes
dansgroep Hoge Land met oud Groningse
dansen met medewerking van de Kiepkerel (marskramer). Een samenwerking van
de BCO, de Zonnebloem en Holtingerhof.
Gratis toegang inclusief een kop koffie.

ARMOEDEDAG
Op donderdag 17 oktober is er in De Opgang aan de
Mantingerbrink een themamiddag over armoede en
aspecten die hiermee verband houden.
DABAR - het interkerkelijk diaconaal
samenwerkingsverband Emmen - en
gemeente Emmen trekken gezamenlijk op
om aandacht te besteden aan dit onderwerp.
Verschillende organisaties zullen een
deel van de middag voor hun rekening
nemen. Zo zal Sedna iets vertellen over
mantelzorg in gemeente Emmen, terwijl
de gemeente zelf ingaat op de nieuwste
landelijke ontwikkelingen ten aanzien van
het minimabeleid.
Daarnaast zal er een lagerhuisdebat
gehouden worden, geleid door Kees van
Anken, directeur van Zienn (instellingen
voor opvang en ondersteuning).
Wethouder Jumelet zal eveneens nauw

betrokken zijn bij deze
middag als verantwoordelijk bestuurder
van onder anderen
zorg en welzijn, participatie.
Wij rekenen op een
brede belangstelling
vanuit de kerken en
politieke partijen en
overige organisaties
en belangstellenden.
Deze middag begint om
14.00 uur en zal rond
17.00 uur afgesloten
worden.

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.
Hallo allemaal,
(zonder extra kosten).
Ik ben Geesje
Wilt u iets van Tupperware omruilen
Woltman, sinds
of bestellen, een gezellige demo-avond
2012 Tupperware houden met vrienden, bel of mail mij voor
demonstratrice.
een afspraak.

Tupperware, wie
kent het niet? Ik
ken eigenlijk niemand die geen
Tupperware in huis heeft! Trek maar eens
wat kasten open in de keuken!

Prijsvraag
Als u weet hoeveel JAAR Tupperware
bestaat, mail dit door.
U maakt kans op een Tupperware feestavond (u wordt persoonlijk opgehaalt en
thuis gebracht)

Kapotte deksels...
Veel mensen weten niet dat u ten allen
tijden uw kapotte Tupperware in kunt leveren (hoe oud het ook maar is!). U krijgt
een tegoedbon of hetzelfde artikel terug

Nieuwe collega’s
We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s in Emmen Lijkt jouw dit ook leuk,
meld je dan bij mij.
P.S. Knip mijn adres even uit en plak het

website + hosting =
MansMedia.nl

in een keukenkastje, wie weet ben je mij
toch eens nodig!
Geesje Woltman
Ruinerbrink 44
geesjewoltman@hotmail.com
06-14040583

Actie
Als u binnen
zes weken een
afspraak maakt,
krijgt u een
waardebedrag
van 30,00
Daarvan mag u
zelf iets uitzoeken uit het
nieuwe herfst/
winterboekje.

