Extra uitgave
augustus 2015

Van

Sportpark Easy Fit VV Bargeres - Brinkenhalte 10
13.00 - 17.00 uur
Wat
è Laten zien wat je kunt/doet
è Wijktalent ontdekken!
è Door en voor wijkbewoners,
verenigingen en ondernemers

Wat
1. Ouder-en-kind sport/spelactiviteiten
2. Kinderprogramma
Pubquiz voor de ouders
3. Afsluiting
è presentatie door de kids
è prijsuitreikingen

Meedoen?
					

Wil je meedoen aan de Presentatiemarkt, dan geldt voor
					
jou de volgende info:
Heb je een bedrijfje, een bijzondere hobby, een leuk initiatief of iets anders waar je de bewoners van Bargeres op
attent wilt maken? Neem contact op met het Infopunt
Bargeres via infopunt@bargeres.com, 06-34496708 of
kom langs in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 voor
meer informatie of aanmelding.
Huur van een kraam kost €15,-. Voor wijkintiatieven is
deelname gratis.

Meedoen?
Wil je meedoen aan het Activiteitenprogramma, dan
geldt voor jou de volgende info:
Het activiteitenprogramma is speciaal voor gezinnen
met kinderen in de basisschoolleeftijd. Opgave geldt
voor het hele programma en is verplicht, deelname gratis. Een gezin kan uit 1 of 2 ouders/verzorgers en kinderen bestaan, of uit 1 of 2 opa’s en oma’s en kleinkinderen.
Opgeven kan tot en met 21 augustus. Mail voor meer
info en aanmelding naar bargeresdoet@bargeres.com
Geef door: familienaam, aantal volwassenen, aantal kinderen, mailadres, mobiele nr. en of je wel/niet gebruik
wilt maken van oppas voor 0-4 jarigen.

Proeven, horen, voelen, zien,
						
hoe Bargeres verrast!

Vrijwilligers gezocht!
We hebben vacatures voor de volgende taken:
			è Opbouwen
è Fruithapjes maken
			è Taxichauffeurs
è Helpen in de catering
è Helpen bij het kinderprogramma
			è Stewards
			è Gastheren- en dames
è Afbreken
Meer info en opgave bij het Infopunt, infopunt@bargeres.com of 06-34496708, of bezoek ‘t Brinkenhoes.
Aanvullend:
De medewerkers van Kinderopvang Mengelmoes zijn
aanwezig om op uw baby en peuter te passen.
Er is de hele middag een EHBO-team op het sportpark
aanwezig.
Voor wie niet kan komen i.v.m. vervoer, bestaat er de
mogelijkheid van brengen en halen. Neem hiervoor
contact op met het Infopunt, infopunt@bargeres.com of
06-34496708.

2

de redactie

Onder het motto ‘Bargeres verrast het
hele gezin’ organiseren we op zondag 30
augustus een middag vol sport, ontmoeting en gezelligheid. We nodigen u en jou
dan ook van harte uit om naar ‘Bargeres
doet!’ te komen. Hoef je voor een leuk

gezinsuitje eens geen uren in de auto te
zitten! Op de sportvelden van VV Bargeres
is een Activiteitenprogramma voor gezinnen en tegelijkertijd een Presentatiemarkt voor de hele wijk.
Sportpark Easy Fit (van VV Bargeres) is gevestigd aan Brinkenhalte 10. U neemt vanaf
de Brinkenweg afslag Slenerbrink/Zweeler-

Activiteitenprogramma

uitgelicht
Speciaal voor alle gezinnen in de wijk organiseren we tijdens Bargeres doet!
op 30 augustus een actieve middag.

1. Ouder-en-kind sport/spelactiviteiten
Om 13.00 uur vindt de aftrap plaats van het
activiteitenprogramma, waarna rond 13.15
uur alle gezinsteams naar de aangewezen
plek op het sportveld gaan.
De buurtsportcoaches hebben een verrassende meerkamp samengesteld (inclusief
strombaan!), die garant staat voor zwoegen en lachen.

2a. Kinderprogramma
Even uithijgen na alle actie, waarna de kinderen met de juffen van de Blinkers (Sedna) naar de volgende activiteit gaan. In een
grote partytent laten ze hun creativiteit de
vrije loop. Wie weet zit er tevens nog een
spetterende afsluiting in het vat!
2b. Pubquiz voor de ouders
Terwijl de kinderen bezig zijn, krijgen de
ouders in de kantine een pubquiz voor hun
kiezen. Martin en Joyce van Samen-Binden,

en Marion van Kindercoach de Kinderstem
leiden de quiz. Zij stellen op een pakkende
manier allerlei vragen (o.a. over onze wijk)
waar je samen met je tafelgroep het juiste
antwoord op moet geven. Er zijn prijzen
aan verbonden, dus je strijd voor meer dan
alleen je groepseer!
3. Afsluiting
Om 16.30 uur verzamelen ouders en kinderen zich en laten de kids zien wat zij
hebben gedaan tijdens hun activiteit. Ook
worden de prijzen uitgereikt van de winnaars van de pubquiz, de winnaar van de
leukste marktkraam en de winnaar van de
mooist versierde kinderfiets.
Om 17.00 uur sluiten we af en kunnen we
hopelijk terugkiijken op een enerverende
en super-gezellige middag!
Voor wie?
Het activiteitenprogramma is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4-12
jaar. Een gezin kan uit 1 of 2 ouders/verzorgers en kinderen bestaan, of uit 1 of 2
opa’s en oma’s en kleinkinderen.
Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er
opvang op het sportpark door het team
van Kinderopvang Mengelmoes.

brink en rijdt dan over het viaduct langs
het spoor tot aan het sportpark aan uw
rechterhand.
In deze krant treft u veel informatie aan
over alles wat u op 30 augustus verwachten kunt Tip: bewaar ‘em!
Marlies Zeeman

Quotes
doet!

over

Bargeres

Wat we in de voorbereiding aan opmerkingen en feedback kregen.
“Mooi programma, zit goed in elkaar!”
“Leuk dat jullie weer eens een feestje
voor de wijk organiseren.”
“Dat jullie insteken op gezinnen vind
ik heel goed! We zijn immers de meest
kindvriendelijke wijk van Emmen!”
“Een gratis middagje weg in de eigen
wijk, wie wil dat nu niet?!”
“Ambitieus programma, ben benieuwd
of het gaat lukken om genoeg aanmeldingen van gezinnen binnen te krijgen!”
“Eerst dacht ik dat Bargeres doet! enkel
voor gezinnen was, maar nu mij duidelijk is dat er ook een gezellige markt is,
kom ik als alleenstaande zeker ook!”
“Denken jullie voldoende vrijwilligers te
krijgen?”
“Aan alles is gedacht, zoals opvang voor
de jongsten, halen & brengen: er is geen
excuus om op 30 augustus niet naar
Bargeres doet! te gaan!”

Meedoen met je gezin? Geef je op via de bon!
Opgavestrook Activiteitenprogramma
Wij geven ons op voor Bargeres doet!
Familienaam:		
______________________
Aantal volwassenen: ______
Aantal kinderen:
______
Mailadres:		 ________________________
Mobiele nr.		
__________________
We willen wel/niet gebruik maken van oppas (doorhalen wat n.v.t. is).

Meedoen met je gezin? Deelname is gratis en
nodig i.v.m. de voorbereidingen voor deze dag.
Opgeven kan tot en met 21 augustus via de bon.
Inleveren bij het Infopunt of de bus bij de Boni.
Gegevens mailen kan ook, mail naar:
bargeresdoet@bargeres.com.
Bargeres doet! wordt georganiseerd door
Wijkvereniging Bargeres in samenwerking met
het Wijkteam.

La Belle Beauté
Lefier
Samen Binden
Sedna
VV Bargeres
Wil je als ondernemer/organisatie ook
sponsor zijn van Bargeres doet!?
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Meer info:
Infopunt Bargeres in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140
infopunt@bargeres.com / 06-34496708
Actuele info op Facebook Bargeres verrast

Boni Supermarkt
Buurtsupport
Domesta
Gemeente Emmen
Kernteam Brede School
Kindercoach de Kinderstem
Kinderopvang Mengelmoes

Neem contact op met het infopunt@
bargeres.com, 06-34496708 of kom langs
in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 voor
meer informatie.
In Wijknieuws september komt een terugblik op Bargeres doet! met een volledig
overzicht van alle sponsors. Zorg dat u
erbij staat!

kinderactiviteit

Bargeres
BargeresDoet!
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doet! wordt mede mogelijk gemaakt door:
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doet!?

Voor alle kids!
We houden een wedstrijd ‘Wie heeft de
mooist versierde fiets?’ tijdens Bargeres
doet! op 30 augustus.
Dus: versier je fiets op je allermooist, fiets
er op 30 augustus mee naar het Sportpark
van VV Bargeres, parkeer ´em daar en wie
weet win je een prijs!
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komt op de mooiste versierde fiets naar

è

ouder-en-kind
sport/spelactiviteiten

Wedstrijd: wie

Helpen bij het kinderprogramma (6)
Afbreken (4)
Meld je uiterlijk 21 augustus aan bij het Infopunt, Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 of
neem contact op via infopunt@bargeres.
com of 06-34496708.
Hou voor het actuele aantal benodigde
vrijwilligers ‘Facebook Bargeres verrast’ in
de gaten. Alvast heel erg bedankt!
Namens het coördinatieteam,
Annemiek Bos
Lia Wilsphaar
Marlies Zeeman
è

kantine,
pubquiz

Wordt Bargeres doet! een succes? Als we
kijken naar het enthousiasme bij de deelnemende organisaties, dan kan 30 augustus
nu al niet meer stuk. Maar natuurlijk staat
of valt alles met de betrokkenheid vanuit
de wijk. We hopen (en mogen we het verwachten?) dat u in groten getale komt!
Tegelijkertijd staat of valt zo’n dag ook
altijd met voldoende vrijwilligers die een
handje willen helpen. We hebben al een
aantal bewoners die meehelpen, maar nog

mooiste kraam van Bargeres

clinics

niet voldoende. Vandaar dat we u heel gericht vragen: neem het lijstje door en geef
je op voor de taak die u aanspreekt. Opgeven voor meerdere taken kan ook. Achter
de taak staat het aantal vrijwilligers dat we
minimaal nodig zijn.
è
Opbouwen (4)
è
Taxichauffeurs (2)
è
Stewards (6)
è
Gastheren- en dames (6)
è
Fruithapjes maken (4)
è
Helpen in de catering (4)

Natuurlijk wil je als wijkbewoner deze gezellige Presentatiemarkt niet missen. Kom
proeven, horen, voelen, zien hoe Bargeres
op zondagmiddag 30 augustus verrast!

rokers

Succesfactor? Vrijwilligers!

De mooiste marktkraam!
Welke standhouder heeft de mooiste
marktkraam? Tijdens de markt kunt u
middels stembriefjes uw stem uitbrengen. Deze briefjes kunt u inleveren bij
de kraam van het Infopunt.

(concept)

ondernemers en belangenorganisaties. Wil
je ook meedoen? Aanmelden voor een
kraam kan tot uiterlijk 21 augustus via
infopunt@bargeres.com, 06-34496708 of
kom langs in ‘t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 voor meer informatie. Huur van
een kraam kost €15,-. Voor wijkintiatieven
is deelname gratis.

richting Waanderveld

Tegelijkertijd met het Activiteitenprogramma voor de gezinnen uit Bargeres, wordt
op het sportpark van VV Bargeres ook een
Presentatiemarkt georganiseerd.
Waarom een ‘Presentatiemarkt’? Deze
markt is méér dan het verkopen van spullen of het informeren van bezoekers. We
steken dit keer in op het laten zien wat
je kunt of wat je doet. Wijktalent tonen
en ontdekken dus, zowel door bewoners,
verenigingen als ondernemers.
Er zijn inmiddels aanmeldingen binnen van
bewoners, sportverenigingen, kerken,

Sportpark Easy Fit VV Bargeres

Sportpark Easy Fit VV Bargeres
Brinkenhalte 10
13.00 - 17.00 uur

