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Van

de redactie

Bargeres als netwerk
Er is achter de schermen veel gaande in
de wijk. Nieuwe manieren van samenwerken ontwikkelen zich. Het gebruik maken
van netwerken wordt steeds belangrijker.
Elkaar vinden op onderwerp, een tijdje
samen optrekken en als het loopt, het

in de gaten houden van het proces goed
afspreken en als groep weer uit elkaar
gaan. Dat zal in mijn beleving de nieuwe
manier van wijkontwikkeling worden. In
Bargeres gaat het wijkteam daarmee aan
de slag. Ook de aandacht voor jongeren
en hoe dat het beste kan, willen we op
die manier een boost geven (zie pag. 3).
Voor ons als Wijkvereniging een boeiende

ontwikkeling die veel energie vraagt, maar
naar verwachting ook oplevert!
Ik ben ervan overtuigt dat ‘meer van de
samenleving, een andere overheid’ op die
manier een realistische nieuwe werkelijkheid wordt. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat we het zelf willen!
We vinden elkaar en doen het met elkaar!
Marlies Zeeman

Winkelcentrum Bargeres

in de lift
Eén kant van het winkelcentrum is na een paar maanden verbouwen
grotendeels klaar.
Veel lovende woorden over hoe het
hun dochtertje de eerste klanten met
bestaande winkelcentrum middels een
drommen mensen achter hen...
paar ingrepen is omgetoverd tot “het lijkt
Ter Stal en Kruidvat hebben inmiddels
wel een helemaal nieuw winkelcentrum!”
ook hun deuren geopend en vormen een
Gelukkig is het lange wachten dan einwelkome aanvulling op het winkelbestand.
delijk voor een deel beloond!
Nu is het wachten op de aanleg van de
nieuwe brug en de aanpak van het andere
Op 9 oktober opende de vernieuwde
gedeelte van het winkelcentrum. MZ
Boni om 9 uur de deuren. Meneer en
mevrouw Karacadagli (Ramazan van de
Foto’s Ben Looijen (rechts), Roelof van Nuil
bekende Döner Kebab-kraam) waren met (onder).

Opgevangen telefoongesprekje
“Dag lieverd, pap en ik zijn een eindje
gaan fietsen en nu zijn we in winkelcentrum Bargeres aangekomen.
Joh, het is hier mooi geworden! Je moet
hier echt even naar toe gaan. Een
prachtige nieuwe Boni! En er is hier ook
een Primera en een Kruidvat!”
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 11/2013
verschijnt rond 1 december.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
dinsdag 19 november bij ons binnen
zijn (brievenbus ‘t Brinkenhoes of mail naar
redactie@bargeres.com).

Winnaar

dieptemeting Oranjekanaal blij verrast
Nova de Raaf (8 jaar) is vrijdagmorgen 11 oktober blij verrast. Onder schooltijd werd zij op haar basisschool De Stroeten in het zonnetje gezet. Nova
is de winnaar van de wedstrijd ‘dieptemeting Oranjekanaal’ waaraan alle
leerlingen van de basisscholen in Bargeres en Noordbarge mee konden doen.
Hoe diep is het kanaal bij het winkeltercircus in Theater de Muzeval. Met twee
centrum Bargeres? Voor het beoogde
vrijkaarten geschonken door de Muzeval
kunstwerk ‘Ontmoeting op het water’ van plus twee kaarten via de werkgroep
kunstenaar Willem Kind was het belangBargeres Verrast met Kunst heeft Nova
rijk dit te weten. Op zaterdag 28 septemeen mooie voorstelling voor de boeg!
ber heeft Willem Kind tijdens een ludieke
actie zelf de diepte gemeten: 2 m 6 cm
Comité van aanbeveling Bargeres
Verrast met Kunst
en 5 mm. Nova’s geraden diepte is bíjna
Graag delen wij met u dat wij als werkde juiste.Veel kinderen hebben reuze hun
groep Bargeres Verrast met Kunst onderbest gedaan, de antwoorden varieerden
steund worden door een comité van
tussen de 1 en wel 7 meter.
aanbeveling.
Nova heeft een prachtige prijs ontvangen. Het doel is middels de steun van dit comité de haalbaarheid en het slagen van het
Op zaterdag 14 december kan zij samen
project te vergroten. Het voornaamste
met familie en/of vrienden naar het Winhierin vormen de
financiële middelen.

Nova staat trots
met haar prijs
tussen haar
klasgenoten
(en juf Sandra
Beuker).
Foto door Jaap
Bakker.

Tegelijk versterkt dit comité de positie
van ons bewonersinitiatief om kunst in
het hart van onze wijk te realiseren.
Bij het benaderen van de beoogde personen was het hartverwarmend hoe
enthousiast zij instemden met hun deelname aan dit comité!
Invloedrijke en betrokken personen die
wij graag aan u voorstellen:
burgemeester gemeente Emmen: Cees
Bijl, burgemeester gemeente BorgerOdoorn: Marco Out, oud-directeur Noorderdierenpark: Aleid Rensen, eigenaar
Beelden in Gees:Yvo van Marle, voorzitter
Fonds Wonen met Cultuur voor mensen:
Jan Hulsegge, oud-wijkcoördinator Emmen Revisited: Ali Zingstra, eigenaar
Boekhandel Plantage: Henk Goslinga,
oud-politicus D66: Marijke Augusteijn en
regiomarketier wonen, werken en vrijetijd:
Dènis Assen.
Jacqueline Heringa
Tekeningen
De kinderen van de basisscholen is ook
gevraagd een tekening te maken van het
beeld dat zij hebben bij ‘Ontmoeting
op het Water’. De mooiste inzendingen
worden geplaatst in Wijknieuws.
De aftrap is van Martijn Wolters, groep 6,
de Barg. Hij heeft getekend over ‘Kabaal
aan het Kanaal’. Knap gedaan, Martijn!

Van

de bestuurstafel
Wat stond er de afgelopen maanden op de agenda van de Wijk-vereniging?
De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde.
Afval anders?
e.e.a. geregeld gaat worden. We houden u
Het plan van AREA Reiniging om de conop de hoogte!
tainers vanaf 2014 eens per drie weken in
te zamelen, vinden we een ireëel idee.
Jongerenwerk in de wijk
In navolging van de bewonersorganisaties
Met het verdwijnen van de specialisatie
in de Monden, sturen we een brief naar
‘jongerenwerker’ en de overplaatsing van
het college met de oproep met klem van
Kim Gritter is er een gat gevallen in de
dit idee af te zien.
continuïteit van het jongerenwerk in de
wijk door welzijnsorganisatie Sedna.
Workshop Social Media
We hebben herhaaldelijk op de deur van
Emmen Revisited heeft Bargeres de moSedna geklopt om hier aandacht voor te
gelijkheid geboden een workshop Social
vragen.
Media te volgen. Renee Roël organiseerde Inmiddels is duidelijk dat vanaf januari
de workshop met veel kennis van zaken.
2014 een buurtwerker het team in
Doelstelling van de workshop was om in
Bargeres komt versterken die affiniteit
kaart te brengen hoe digitaal Bargeres is
heeft met jongeren.
en hoe we Social Media in kunnen zetten
We zijn hier blij mee, maar daarmee is het
ten behoeve van de wijk.
verhaal voor ons nog niet af. We willen als
Het is gebleken dat Bargeres al behoorlijk Wijkvereniging graag dat de vraag van de
digitaal is. Dit mede dankzij de aanwezigwijk centraal staat en er niet zondermeer
heid van de Naoberschapsbank, al meer
vanuit een activiteitenaanbod gedacht
dan tien jaar!
wordt. Daarom gaan we samen met beDe Wijkvereniging gaat nu samen met
trokkenen uit de wijk nadenken over de
Emmen Revisited verder kijken hoe we de invulling van het jongerenwerk.
sociale media nog beter kunnen inzetten
We houden u ook van deze ontwikkelinom bewoners van Bargeres te vinden en
gen op de hoogte!
met elkaar te verbinden.Vind je dit een
boeiend onderwerp en wil je meedoen?
Prijsuitreiking Joop van Luit
Mail dan naar redactie@bargeres.com
voor meer informatie.

Voortgang Web in de Wijk
Inmiddels is bekend dat Haikie Raterink
van de Naoberschapsbank haar baan niet
kan behouden vanwege bezuinigingen. We
zijn daarom als Wijkvereniging druk in
overleg met Web in de Wijk-landelijk om
te onderzoeken hoe we deze belangrijke
activiteit in onze wijk in de benen kunnen
houden. We trekken daarbij gezamenlijk
op met Emmerhout en Zwartemeer,
waar Web in de Wijk ook actief is. Zoals
zovaak, is het een kwestie van geld. Het
is op dit moment nog niet duidelijk hoe

Afgelopen voorjaar stond er in Wijknieuws een oproep om ‘het leukste idee voor
de wijk’ te bedenken.
De keuze van de speciaal in het leven
geroepen selectiecommissie viel op het
idee van Joop van Luit: een permanente
wandelroute. Als dank en beloning voor

Infopunt
Bargeres
Infopunt Bargeres

in de
praktijk
Elke maand een voorbeeld van hoe
een bewoner bij Infopunt Bargeres
is geholpen met zijn of haar vraag.
Medewerkster Marga Vonk vertelt:

“Mevrouw kwam hier met de vraag of ik
iets kon doen aan een erfscheiding bij de
buren die erg hoog is. Na de vraag van
mij bij welke woningcorporatie zij een
woning had, kwam ik er achter dat het
om twee koopwoningen ging. Ik heb toen
het advies gegeven om naar het Juridisch
Loket te gaan, dat gevestigd is aan de
Hoofdstraat in Emmen-centrum. We hebben nog een kwartiertje gepraat over de
problemen. Mevrouw vertelde dat ze alleen woont en dat dit het wel lastig maakt
als je een conflict met buren hebt. Je bent
als alleenstaande kwestbaarder.
Ik heb haar voorgesteld om eens samen
met een mannelijke vriend of familielid
met de buren te praten.
Ik had het gevoel dat ik haar niet echt kon
concreet kon helpen, maar hoop dat mevrouw wat kan met mijn advies. Ze zei
dat het alleen al prettig was om hier een
keertje over te kunnen praten.”
dit idee heeft Joop een dinerbon t.w.v.
€75,- ontvangen.
Het is de bedoeling dat er als eerste
wordt gewerkt aan een route voor en
door minder valide bewoners. Als dit is
gerealiseerd, komt er een ‘kruipdoorsluipdoor’ route voor avontuurlijke
Bargeressers.
Tevens komen op markante plekken in de
wijk bordjes met achtergrondinformatie.
Hier gaan Geert Rabbers en Jaap Haije
zich samen met Joop van Luit over buigen.
Marlies Zeeman

Burenhulp, hoe

regel je dat?
Burenhulp is precies wat het woord zegt: hulp voor u uit uw eigen omgeving.
Hulpvaardige vrijwilligers van Buren voor Buren geven wat van hun tijd en
hun hartelijkheid aan u als bewoner van de wijk Bargeres.

Waarvoor is Buren voor Buren?
Sommige mensen zien er bijvoorbeeld
tegenop om alleen naar de dokter te
gaan en vragen om begeleiding. Handige
vrijwilligers helpen met een klusje zoals
het ophangen van een schilderijtje of het
verwisselen van een plafondlamp.
Weer andere vrijwilligers gaan naar iemand toe voor gezelschap en gezelligheid,
want er zijn mensen die veel alleen zijn.
Zou u zelf wel eens voor deze zaken hulp
willen, zonder het gevoel te hebben daarmee een belasting voor een ander te zijn?

Meld u zich dan bij Buren voor Buren!
Wat vinden bewoners van Buren
voor Buren?
Mevr. Kroeze (72)
“Er zijn veel oudere mensen in Bargeres
die zich niet goed meer kunnen redden en
dan is Buren voor Buren een uitkomst!
Ik heb zelf al meerdere malen hulp
gevraagd bij Buren voor Buren als het
gaat om een boodschap doen, maar ook
moest er bij mij een gordijnroede worden
vervangen.
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Een vriendelijke vrijwilliger van Buren
voor Buren heeft daarmee geholpen.”
Informatie
Voor meer informatie over Buren voor
Buren kunt u contact opnemen met
Marga Vonk van Infopunt Bargeres, tel.nr.
06-34496708 of infopunt@bargeres.com

Interview Jaap Haije

Derde en laatste deel van het interview met oud-huisarts Jaap Haije
over Bargeres.
Inleiding
Jaap Haije was vanaf 1975 tot 1 april dit
jaar huisarts in onze wijk.Van aanvang af is
hij tevens inwoner van de wijk Bargeres.
Toen hij begon met zijn praktijk was ongeveer éénderde deel bebouwd.
Zijn ervaring als bewoner èn huisarts is
een leuk vertrekpunt voor een gesprek
over hoe Jaap als (oud-)huisarts naar onze
wijk kijkt.
In het laatste deel van dit interview
verlaten we het geschiedenisboekje van
Bargeres en praten we over Jaaps oude
beroep van huisarts.
Over de bouw van de AHOED en de
gezondheid van de Bargeres.
Apotheek en huisarts onder één dak
In de aanloop van de bouw van de wijk
is ook gesproken over een gezamenlijke
huisartsenvoorziening. Er waren gesprekken
met huisartsen uit o.m. Emmerhout. Uiteindelijk is deze voorziening er niet gekomen
en is een AHOED pas rond 2011 gereali-

seerd, 35 jaar later. Jij hebt dit alles natuurlijk
van dichtbij meegemaakt. Is het 35 jaar
‘aanmodderen’ geweest omdat er geen gezamenlijke voorziening was of zie jij dat anders?
“Ik had in 1975 meteen al zo willen
werken als we nu de laatste jaren doen.
Want goed samenwerken is erg belangrijk.
Een AHOED is in het gebruik duurder
dan aparte praktijken, maar het levert een
inhoudelijk samenwerking op, waardoor
het kwaliteitsniveau omhoog kan gaan.
Een solitaire huisarts maakt je kwetsbaarder. Een solist kan zich opwerken in
een samenwerkingsverband met anderen.
Het beeld dat bewoners hebben (en
de minister ook!) is dat een AHOED
economische winst oplevert, maar niets is
minder waar. Het is wel zo’n 5 à 10x
duurder! Alleen al de inkoop van materialen: eerder liepen veel kleine zaken (toiletpapier!) via het privé-huishoudboekje
van de huisarts.
Het is wel te financieren, zo’n duurdere
AHOED, maar je brengt als huisarts wel
een financieel offer en niemand realiseert
zich dat.
Voordeel is dat via een gezamenlijke
praktijk de opvolging iets gemakkelijker
wordt. Bij een praktijk aan huis was mij
dat bijvoorbeeld niet gelukt.
Overigens heb ik bij de ontwikkeling van
de AHOED in onze wijk nog zitting gehad
in een Emmen Revisited-groep en dan
krijg je een beetje van dichtbij mee hoe
dat dan gaat. Er werd vrijuit getekend
zonder kostenbesef...”
Gezond Bargeres?
Hoe gezond is Bargeres? Doen we het beter
of juist niet als we kijken naar de algemene
gezondheidstendens in Emmen (minder bewegen, dikkere mensen, veel hart- en vaatziekten, veel astma en allergieën om zomaar
wat voor de vuist weg op te noemen)?
“Als het gaat om de gezondheid van de bevolking in Zuidoost Drenthe, dan hebben we het

Savaron-Eve

Op vrijdag 29 november 2013 organiseren Rue Savaron en Voeten
in Balans een heerlijke rustgevende avond voor dames : Savaron-Eve
Voor deze avond kunt u zich samen met
shopping op alle Alcina producten, voor
uw vriendinnen opgeven om gezellig een
haar-, en gezichtsverzorging en make-up.
avondje heerlijk in de watten gelegd te
Kortom: een verwenavondje van TOP TOT
worden door ons deskundig personeel!
TEEN!
Marjan en haar team zal uw haren verzor- Kosten voor deze avond €29,95 p.p.
gen, een hand-pakking geven terwijl onze
U kunt zich hiervoor opgeven bij:
nieuwe schoonheidsspecialist Rianne u
Rue Savaron,
heerlijk verwendt met een gezichtsmasker. Balingerbrink 249
Marianne van Voeten in Balans zal zorgen
7812 SJ Emmen,
dat ook uw voeten een heerlijk verwen618847
momentje krijgen!
Beautiful-Bijoux is aanwezig met prachtige Opgeven graag
voor 20 november.
sieraden. Tenslotte hebben we Taxfree
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over de levensstijl en daar is nog zeer veel
aan te verbeteren. Bargeres wijkt helaas
niet af. We eten teveel, we roken en
drinken teveel met alle gevolgen van dien:
veel hart- en vaatziekten, longkanker. In
Bargeres en in de hele regio is hier echt
een slag te slaan.
Ik word er wel eens verdrietig van, dat
men de gezondheidsrisico’s bewust neemt
en zo laconiek is: “Dan leef ik maar wat
jaartjes korter!” Maar ik zeg: “Je realiseert
je niet dat het niet gaat om wannéér je
dood gaat, maar hóe!”
De rare keerzijde van het verhaal is: omdat we hier qua gezonde leefstijl achter
lopen bij de rest van Nederland, is het
Scheperziekenhuis wat betreft dotteren
het beste van Nederland! De artsen zijn
specialisten omdat ze zich ‘ongans dotteren’. Dus het is nogal een dubieuze eer
om één van de besten te zijn…”
Is er tenslotte nog iets dat je de bewoners
van Bargeres via Wijknieuws wilt meegeven?
“Ik wil iedereen heel erg bedanken voor
alles wat ik heb mogen meemaken in al
die jaren! Bedankt ook voor het geweldige afscheid, de complimenten en de
cadeaus! Dankzij de inzet van de doktersassistentes, die achter mijn rug om iets
geregeld hebben, en dankzij alle bijdragen van mijn patiënten, is de reis met
mijn vrouw naar New York dit voorjaar
een cadeau geworden, betaald door de
patiënten. Dat is echt een geweldig afscheidsgeschenk!”
Marlies Zeeman

Opbrengst

collecte

De collecte in Bargeres t.b.v. het KWF
heeft €3563,99 opgebracht, met dank aan
alle vrijwilligers en gevers!
Coördinator Diny Meijer stopt na 38 jaar
en zoekt opvolging. Wie wil deze taak
overnemen? Enkele mensen zijn bereid de
helpende hand te bieden bij het organiseren van deze week, dus je staat er niet
alleen voor!
De collecte is de eerste volle week van
september.
Meer info en opgave kan via: 616660.

Nieuws van
DeSpeciaal
Zonnebloem
voor inwoners van Emmen-Zuid.
In verband met andere drukke
bezigheden heeft Wim Gozefoort
het Zonnebloem-secretariaat overgedaan
aan Simone Exel, Spehornerbrink 8, 7812
KB Emmen.
Voor degene die het nog niet wisten is
onze penningmeester momenteel Geb

Ekselerbrink 74
7812 VM Emmen
Tel. 0613657203

Bril, Torenkraai 52, 7827 JH Emmen.
Op 15 november a.s. treedt het
bekende duo Harm en Roelof uit
Sleen speciaal op voor De Zonnebloem
in het Hampshire-hotel (uitverkocht!).
Op 21 november wordt er ’s middags om 12.15 uur in de Holtingerhof een heerlijk stamppotdiner opgediend.
Kosten zijn per persoon € 6,65. Zie ook
pag. 6.

Anje Mens
kAn kiezen
glAsvezel.
website + hosting =
MansMedia.nl

Adverteren in Wijknieuws?
Adverteren kost €50,- (formaat ong. 6x7 cm).
Meer info: redactie@bargeres.com
of bel 06-23924960.

Met glasvezel kunt u net als Anje Mensinga gaan profiteren van een b
dat glasvezel er komt? Sluit dan vóór 22 december een glasvezelabon
serviceproviders. Ook kunt u in de glasvezelwinkel terecht voor een p
andere de keuze uit onderstaande serviceproviders. Ga naar www.ein

Speciaal voor inwoners van Emmen-Zuid.

Il Mio
Haarstudio
langs!
Bel en kom

Mobiele glasvezelwinkel.

Speciaal voor inwoners van Emmen-Zuid.

Op dinsdag en donderdag bij Winkelcentrum Bargeres.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag bij Winkelcentrum Rietlanden.
Op zondag bij Parc Centrum Sandur.
Kijk voor de openingstijden op onze website.

glasvezel.
angela
van
Duyn
glasvezel.
kiestangela
ervoor.
ook?
van u
Duyn
Speciaal voor inwoners van Emmen-Zuid.

kiest ervoor. u ook?

De afgelopen periode hebben verschillende serviceproviders u geïnformeerd over de glasvezelabonnementen die ze aanbieden. Daar een keuze uit maken,
hoeft niet lastig te zijn. Reggefiber is er om u te helpen. Kom naar onze mobiele glasvezelwinkel. Hier kunt u terecht voor een persoonlijk advies en het
afsluiten van een glasvezelabonnement. U hebt onder andere de keuze uit onderstaande serviceproviders. Ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/emmen voor
een volledig overzicht. Op onze website kunt u ook direct een abonnement afsluiten.
De afgelopen periode hebben verschillende serviceproviders u geïnformeerd over de glasvezelabonnementen die ze aanbieden. Daar een keuze uit maken,
hoeft niet lastig te zijn. Reggefiber is er om u te helpen. Kom naar onze mobiele glasvezelwinkel. Hier kunt u terecht voor een persoonlijk advies en het
afsluiten van een glasvezelabonnement. U hebt onder andere de keuze uit onderstaande serviceproviders. Ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/emmen voor
een volledig overzicht. Op onze website kunt u ook direct een abonnement afsluiten.

Sluit Sluit
nu nu
eeneen
abonnement
abonnement
af. af.

glasvezel.
glasvezel.
angela van
angela
vanDuyn
Duyn
kiest ervoor.
u ook?
kiest
ervoor.
u ook?
Mobiele glasvezelwinkel.

Mobiele glasvezelwinkel.
Op dinsdag en donderdag
bij Winkelcentrum Bargeres.
Op dinsdag en donderdag bij Winkelcentrum
Bargeres.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag bij Winkelcentrum Rietlanden.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag
bij Winkelcentrum Rietlanden.
Op zondag bij Parc Centrum Sandur.
Op zondag bij Parc Centrum Sandur.
Kijk voor de openingstijden op onze website.

Kijk voor de openingstijden op onze website.
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De afgelopen periode hebben verschillende serviceproviders u geïnformeerd over de glasvezelabonnementen die ze aanbieden. Daar een keuze uit maken,
hoeft niet lastig te zijn. Reggefiber is er om u te helpen. Kom naar onze mobiele glasvezelwinkel. Hier kunt u terecht voor een persoonlijk advies en het

Activiteitenagenda

Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail uw activiteiten door naar redactie@bargeres.com.
Uitnodiging BCO
Wie voelt ervoor om meer te bewegen
met de Wii? In het Brinkenhoes kan dat
iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
16.00 uur. Zelfs voor rolstoelgebruikers!
U ziet op een tv scherm wat u moet
doen.
Bel voor informatie naar Mia of Wim
Gozefoort tel. 750731 of
‘t Brinkenhoes tel. 610210

Volksdansvereniging Eurychoros
Op maandag 18 november hebben we
een gastdocent Bulgaars, te weten Eddy
Tijssen.
Heeft u belangstelling en enige danservaring, dan bent u van harte welkom om
20.00 uur in het Brinkenhoes.
Kosten: € 7,50
Voor meer informatie over ons, kijk op
www.eurychoros.nl!

Oosters Centrum Drenthe
Vanaf woensdagavond 13 november
cursus ‘In verbinding Zijn’.
Wekelijks verschillende vormen yoga meditatie’s - mantra’s - reiki - massage
technieken wervelkolom - gidenscontact
Duur: 7 weken
Kosten: €60
Locatie: ‘t Brinkenhoes
Aanmelden:
info@oosterscentrumdrenthe.nl
informatie: 06-13242427
www.oosterscentrumdrenthe.nl

Activiteiten Woonwijkcentrum
Holtingerhof
Dinsdag 5 november
Gezamenlijke Broodmaaltijd in de Brink.
Aanvang: 17.00 uur
Kosten € 4,00 p.p.
U kunt zich hiervoor opgeven/betalen
bij de receptie van Holtingerhof vóór
maandag 4 november a.s. .

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.
Mijn naam is Chantal Hogenberg en ik
ben sinds kort begonnen met een eigen
trimsalon. Mijn trimsalon is het adres
voor de complete vachtverzorging voor
alle rassen. Ook katten en konijnen zijn
welkom in de trimsalon.
Omdat ik nog maar net ben begonnen
werk ik nog vanuit huis.
De behandelingen kunnen bestaan uit:

•
•
•
•
•

Plukken /
strippen
Knippen
Effileren
Scheren
Ontwollen

•
•
•
•
•

Uitdunnen
Borstelen /
kammen
Wassen
Föhnen
Nagels knippen

Woensdag 6 november
Workshop Deco Patch
Met Décopatch kunt u allerlei spullen
eenvoudig decoreren en pimpen.
Decopatch is dé papierhobby voor jong
en oud. Het plakt op
alle ondergronden,
zowel effen als oneffen.
Décopatch is supersterk, maar ook erg
dun papier en kan niet
scheuren of verkleuren.
Tijd: 10.00 uur – 12.00
uur
Kosten € 5,00 p.p. incl
koffie/thee.
U kunt zich hiervoor
opgeven/betalen bij de

receptie van Holtingerhof vóór maandag 4
november a.s.
Donderdag 21 november
Stamppot eten voor de hele wijk om
12.15 uur in de Brink!
Wat: voorgerecht, hoofdgerecht (keuze uit
2 soorten stamppot, 2 soorten vlees) en
een nagerecht
Kosten: €6,65 p.p.
U kunt zich opgeven / betalen bij Infopunt
Bargeres in ‘t Brinkenhoes (Marga Vonk,
tel.nr. 06-34496708 of infopunt@bargeres.
com) of bij de receptie van Holtingerhof
vóór donderdag 7 november a.s..
Het stamppotdiner is een gezamenlijke
activiteit van Holtingerhof, de Zonnebloem en Begeleidingscommissie Ouderen.
Vrijdag 22 november
Filmmiddag: Ciske de Rat
Aanvang: 14.30 uur in de Brink
Kosten € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en iets
lekkers. Opgave vooraf is niet nodig.
Donderdag 28 november
Heilig avondmaalviering in de Kapel van
Holtingerhof. Aanvang: 15.00 uur
Maandag 2 december
Shantykoor Loo en Drostensingers uit
Dalen brengen een avondvullend programma
Aanvang; 19.30 uur in de Brink
Kosten € 5,00 p.p. entree, koffie/thee. U
kunt zich hiervoor opgeven/betalen bij de
receptie van Holtingerhof vóór dinsdag 26
november a.s..
Het telefoonnummer van de receptie van
de Holtingerhof is 662662. Openingstijden
de receptie van maandag t/m vrijdag van
08.30 uur tot 12.30 uur.

