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VAN DE REDACTIE
Complimentjes krijgen is leuk! Van een
wijkbewoner kregen we het volgende
e-mail: ‘Beste mensen van de redactie,
Wijknieuws van april heb ik vandaag gelezen. De mooie en rustige indeling geeft
een duidelijk beeld. Ook de informatie
en de interviews zijn prettig en makkelijk
leesbaar. Je kunt zien dat er veel aandacht
aan is besteed.’ Hier worden we blij van,
dankjewel beste bewoner!
Complimentjes geven is ook mooi! De
werkzaamheden aan de rotonde aan het
begin van de Brinkenweg naderen hun
einde. Het ﬁetspad is aangelegd en aan

de begroeiing wordt momenteel gewerkt.
Als het Wijknieuws bij u op de mat ligt,
zullen de werkzaamheden waarschijnlijk
klaar zijn. Over een poosje zijn we helemaal aan de nieuwe situatie gewend en zal
het zijn alsof het nooit anders geweest is.
Namens het bestuur van de Wijkvereniging en de redactie van het Wijknieuws,
willen we alle mensen die zo ontzettend
hard gewerkt hebben om op het geplande
tijdstip de rotonde voor het autoverkeer
te openen, heel hartelijk danken voor hun
enorme inzet.

vrijwilliger van De Bleerinck en een met
basisschool De Brink en een oproep van
de Wijkvereniging voor iemand die de
Facebookpagina van Bargeres Wijknieuws
wil gaan beheren. Dan zijn er de gebruikelijke onderwerpen zoals die van ‘t Brinkenhoes, De Bleerinck, De Zonnebloem
en De Huurdersfederatie. En ‘onze bieb’,
het bibliotheekservicepunt Bargeres laat
ook van zich horen. Tot slot nog een leuk
evenement van Holtingerhof.

In deze editie van Wijknieuws leest u onder andere twee interviews, een met een

Loes, Natasja,Vitalina, Raymond en Cor.

Vriendelijke groeten,

GEZOCHT: BEHEERDER FACEBOOKPAGINA BARGERES WIJKNIEUWS
Wijkvereniging Bargeres is al geruime
tijd actief op Facebook. Onze pagina
is Bargeres Wijknieuws. Hier brengen wij onze 709 FB-likers (mensen
die deze pagina volgen/ leuk vinden)
nieuws en activiteiten over Bargeres.
Op dit moment zijn wij op zoek naar iemand die de Facebook-pagina van de vereniging wil gaan beheren.

- uiteraard ben je, tot op zekere hoogte,
vrij om je eigen creativiteit te gebruiken
om de Facebook-pagina levendig te houden.

Ben je minimaal 18 jaar en denk jij geknipt
te zijn voor dit klusje? Stuur dan
even een berichtje naar:
voorzitter@bargeres.com.

De werkzaamheden zijn beperkt en
bestaan uit:
- op verzoek van leden of vrijwilligers
berichten plaatsen en delen;
- overige media in de gaten houden en
relevant nieuws voor de wijk ook via
Facebook delen;
- gestelde vragen doorsturen naar het
bestuur;
- ervoor zorgen dat de Facebook-pagina een goede afspiegeling is van onze
vereniging;

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Infopunt Bargeres
Balingerbrink 243, In het winkelcentrum naast de bakker! Open op
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www.bargeres.com
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VAN DE HUURDERSFEDERATIE
Wat is de stand van zaken betreft de
vragenlijst over betaalbaarheid en onderhoud van huurwoningen?
238 huurders hebben zes maanden geleden de vragenlijst over betaalbaarheid
en onderhoud van huurwoningen ingevuld. Maar wat is er nu gebeurd met uw
antwoorden? En welk resultaat is ermee
behaald? Voor deze editie van Wijknieuws
Bargeres geven we u graag een update betreffende de stand van zaken.
Blijven aandringen op betere
communicatie
Twee onderwerpen sprongen uit de gegeven antwoorden: Communicatie en huurprijs. Ook betroffen ze meestal klachten
over zaken die niet goed gaan. Dit schrijft

bestuurslid Hepke Wouda op de website
van de Huurdersfederatie. Huurders ervaren dat sommige vragen meerdere keren gesteld worden, zonder dat er een
antwoord komt dat voldoende bijdraagt
aan een oplossing. Door de antwoorden
van de huurders hierover als één geheel
bespreekbaar te maken, kunnen we de
communicatie naar de huurder goed onder de aandacht brengt. Echter het is niet
mogelijk om op korte termijn al succes te
hebben, daarom blijven we aandringen op
een betere manier van communiceren.
Huurverlaging en meer onderhoud
aan huurwoningen
Een ander punt is de betaalbaarheid van
huurwoningen. Hiermee hebben we meer
succes. Door de inspanningen van de

Huurdersfederatie, ondersteund door de
resultaten van de vragenlijst is er bereikt,
dat verleden jaar voor veel woningen een
huurverlaging is doorgevoerd. Ook is de
huurverhoging dit jaar beduidend minder
dan wat er berekend had kunnen worden.
Bovendien is er afgesproken dat er meer
gedaan wordt aan energiezuinigheid en
onderhoud van huurwoning.
De volledige brief kunt u lezen op www.
huurdersfederatie.nl. Hier kunt u zich ook
aanmelden voor ons huurderspanel, om
zo samen de stem van de huurder te laten horen aan de verhuurder. Ook kunt u
hiervoor bellen (0591-622226) of mailen
(info@huurdersfederatie.nl) naar ons kantoor.

NIEUWS VAN DE BLEERINCK
Bent u ook gaan stemmen in de Bleerinck
20 maart jl.? Voor buurtbewoners die nog
nooit binnen De Bleerinck zijn geweest is
het stemmen in De Bleerinck een mooie
gelegenheid om eens een voet over de
drempel te zetten, en eens de sfeer te
proeven. U merkt direct dat er bij ons een
heel gemoedelijke sfeer hangt. Dit komt
voor een deel door het plein waar u in
stapt met hieraan o.a. de supermarkt, de

PROJECT BRAINART

kapsalon, het restaurant en het café. Binnen dit café helpen vrijwilligers de klanten
onder aansturing van het receptie personeel. Bewoners met hun bezoek vinden
aanspraak en gezelligheid op de terrasjes
die bij het café horen. Er is een groep vrijwilligers die op een vast dagdeel de receptie ondersteunt in het café. We zijn nog op
zoek naar vrijwilligers die willen helpen op
de zaterdagochtend en op de zondagoch-

tend. Bent u de zaterdag of zondagochtend
beschikbaar voor leuk vrijwilligerswerk?
Bent u een gastvrij type, en hebt u hygiëne
hoog in het vaandel en hanteert u goede omgangsvormen, dan kunnen wijk iets
voor elkaar betekenen!
Ida Hidding, coördinator vrijwilligerswerk,
De Bleerinck, ihidding@tangenborgh.nl,
Tel. 0591-681666

HELPT MET DE STAP NAAR MIDDELBARE SCHOOL

Van 3 t/m 5 april vond het Brainart Project
plaats op de vier reguliere basisscholen in
de Bargeres.
Het project Brainart is een clipproject wat
jaarlijks wordt ingezet vanuit De Kunstbeweging. Het doel van het project is o.a. om
de leerlingen van groep 8 te prepareren
op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.
Om ze te voor te bereiden op het feit dat
ze bijvoorbeeld op de middelbare school
niet meer bij hun vaste klasgenoten in
de groep zitten worden de leerlingen in
het project gemengd aan het werk gezet.

Onder leiding van kunstvakdocenten gaan
ze gedurende twee ochtenden aan de slag
met hiphop dans, beeldende kunst, rap en
theater.

In het voortraject werken we samen met
Sedna die op elke school een klassengesprek voert. De leerlingen praten met
elkaar over het afscheid van groep 8 en
fantaseren over het toekomstige leven op
hun nieuwe school.
Na de workshops wordt er een clip gemaakt waarin alle leerlingen te zien zijn.
Een prachtig waardevol kunstproject
waaraan de leerlingen elk jaar met veel
plezier werken.
Meer informatie via
info@dekunstbeweging.nl
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HALLO, DAAR BEN IK WEER!

Door Loes Masseree

Bij mij aan tafel zit Linda Reinhard. Sinds
een aantal jaren is zij vrijwilligster bij de
Bleerinck. Met een vrolijk: ‘Hallo, daar ben
ik weer!’ stapt ze een middag en een avond
binnen in de huiskamer van de Bleerinck.
Linda komt oorspronkelijk uit Utrecht en
omstreken waar ze dertig jaar op een kantoor werkte. Toen haar man een aantal jaren geleden gepensioneerd werd, zochten
ze naar ruimte en rust en nu wonen ze in
Parc Sandur.
‘Het is er heerlijk wonen, maar na dertig jaar fulltime werken, voelde ik wel de
noodzaak iets te doen. Ik kende natuurlijk
niemand en had niets om handen. Ik wilde
ook geen betaalde baan zoeken die iemand
anders uit Emmen, veel meer dan ik, nodig
zou hebben. Tenslotte liggen hier de banen
niet voor het opscheppen. Ik heb toen het
Ouderenfonds gebeld en zo kwam ik bij
de Bleerinck terecht. Het was natuurlijk
wel spannend want ik had nooit eerder in
de zorg gewerkt en maakte me een beetje
zorgen: kon ik dit wel?’
Ik vraag haar wat ze doet met deze mensen. Linda zegt: ‘Er zijn binnen de instelling
allerlei clubjes: houtbewerking of de krant
lezen, Vrouwen van nu en zingen. Maar ik
houd daar niet zo van. Ik wilde eigenlijk iets
anders doen. Toen werd mij aangeboden
op een huiskamer te werken. Dat was eng,
want ik had natuurlijk helemaal geen ervaring op dat gebied. Ik wilde het echter wel
eens proberen. Er zijn twee huiskamers
met zes personen met dementie. Mannen
en vrouwen door elkaar. De huiskamers
zitten vlak naast elkaar. Op het moment
dat ik ‘mijn’ huiskamer binnen stapte, ging
het bijna als vanzelf. Het is zo ontzettend
ﬁjn om de gezichten van de mensen te
zien oplichten, als ik met: ‘Hallo, daar ben
ik weer’ binnen kom. Ik zit op de Ermerhof in de begeleidingsgroep. Dat betekent,
dat deze mensen nog het een en ander
kunnen. Je kunt nog een gewoon gesprek

foto website tangenborgh
met ze voeren. Ik vraag haar, wat ze verder
zoal doet met deze mensen. Zelf heb ik
het beeld van mijn moeder voor ogen, die
mij de laatste jaren niet meer herkende en
eigenlijk bijna alleen sliep. Maar Linda lacht
en zegt: ‘Ik doe van alles met ze. De mensen in mijn huiskamer herkennen mij en
zijn blij als ik kom. We spelen soms Mens
erger je niet. Zij gooien de dobbelsteen
en ik verzet meestal de pionnen.’ Ze lacht
weer: ‘Het is soms wel eens komisch gezicht als ik drie pionnen verdeeld over het
bord moet verzetten, dan hang ik met mijn
armen over de tafel en het bord.’ Ze doet
met haar armen voor, hoe dat ongeveer
gaat. ‘Ik ga ook regelmatig naar het café in
de Bleerinck, waar ze dan een advocaatje
krijgen en daar intens van genieten. Of we
maken een wandelingetje met de rolstoel
of rollator. Maar daar gaat het allemaal niet
om,’ gaat ze verder, ‘die mensen hebben
plezier. Ik haal ze even uit hun slaap. Want
dat doen ze, als er niemand is. Dan dutten
ze.Verder is het ook prachtig om verhalen
van vroeger te horen. Want ze weten nog

VOORJAARSMARKT BIJ HOLTINGERHOF
Op zaterdag 25 mei is er van 14:00 tot
17:00 uur een voorjaarsmarkt in de tuinen
van Holtingerhof met Boer Geert en de
bakwedstrijd “Heel Holtingerhof bakt”
Uw taarten kunt u tot 14:00 inleveren en
om 16:00 wordt door een deskundige jury
de winnende taart bekend gemaakt.
Ook voor de kinderen is er veel te beleven. Kom gezellig langs!
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wel veel over vroeger, maar gisteren zijn
ze vergeten. De verzorgers hebben het
ook zo ontzettend druk. Ik heb groot respect voor ze.’
We nemen afscheid en ik vind het jammer dat we niet langer met elkaar konden doorbrengen. Linda is een goedlachse
vrouw die voor mensen met dementie
even de zon laat schijnen. Tijdens ons gesprek zegt Linda: ‘Ik was eerst ook een tikje benauwd om met deze demente bejaarden te werken, maar dat hoeft echt niet.
Het is dankbaar werk en ik heb ontzettend veel lol met ze.’
Dus doe ik, als interviewster van het
Wijknieuws Bargeres een oproep, om niet
te schromen als vrijwilliger een paar uur
per week hulp te bieden aan deze bejaarden. Het is goed voor de bejaarden en
ook voor de hardwerkende verzorgers in
de Bleerinck.

OBS DE BRINK STAAT VOOR VERBINDING

Door Loes Masseree

De keren dat ik een directeur van een
school interviewde, ben ik haast jaloers
op de kinderen die nu naar school gaan.
Het verschil met de school waar ik als
zesjarige ging, is immens. Zaten wij keurig met onze armen over elkaar in de
banken, tegenwoordig zie ik kinderen in
een hal rondlopen of zitten, die met elkaar aan het werk zijn. Zo ook op OBS
De Brink. Het begint al met de eerste voet
die ik op het schoolplein zet. Daar is op de
tegels in kleurige letters het ABC geschreven. Ik kreeg oprecht een huppelgevoel.
Als ik binnenstap hoor ik pianospel, zie ik
kinderen rondlopen of met elkaar aan een
tafeltje werken. Ook de prachtige kleurencompositie naast de voordeur raakt mij.
Ik leer al gauw van de heer Arthur Hof,
directeur van de school, dat deze kleuren
staan voor de principiële gelijkwaardigheid
van opvatting, het voorkomen van discriminatie op grond van godsdienst, seksuele
geaardheid of welke andere grond dan ook
en om emancipatie te bevorderen.
OBS De Brink aan de Rolderbrink, is een
Daltonschool*. Momenteel bestaat de
school uit drie vestigingen. De OBS De
Brink, het Expertisecentrum Anderstaligen
(ECA) en Locatie Hesselanden. Het ECA is

een basisschool voor kinderen van groep 3
t/m 8. De school is bedoeld voor kinderen
uit het buitenland die de taal nog moeten
leren. Locatie Hesselanden is een reguliere
basisschool en staat op het terrein van de
gezinslocatie van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) in Emmen.
Vrijheid is het eerste daltonprincipe, maar
vrijheid in het Daltononderwijs betekent
iets anders. Er heerst zeker geen vrijblijvendheid. Maar kinderen krijgen wel de
vrijheid om hun taken naar eigen inzicht
te plannen, doch de opgegeven leerstof en
de eisen die daaraan worden gesteld, de
tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de
leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. In
het Daltononderwijs krijgen zij een taakwerk en de leerling bepaalt hoe, waar en
in welke volgorde de taken worden afgewerkt. Het heeft inspraak in de keuzeactiviteit. Het kind wordt zoveel mogelijk
betrokken bij de bedoelingen van de opdrachten. Het gaat om het “leren leren”,
het zelfstandig leren werken en het nemen
van verantwoordelijkheid. Natuurlijk begeleidt de leerkracht die keuzes en helpt
waar nodig is.
De school leert de kinderen samen te
werken. Een leerling kan een andere leerling om hulp vragen, zodoende leren zij van
elkaar, maar ook met elkaar te leven en te
werken. Op die manier ontwikkelen zij op
een natuurlijk wijze sociale vaardigheden.
Met de directeur maak ik een ronde door
de lokalen. Naast de kernvakken taal en
rekenen besteedt de school veel aandacht
aan vaardigheden die de leerlingen nu
goed kunnen gebruiken en die ook in hun
verdere leven van groot belang zullen zijn.
Daarmee wordt bedoeld, de vaardigheden
als samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplos-

send vermogen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden en
informatievaardigheden.
In het lokaal Wetenschap & techniek zie ik
hoe de kinderen huisjes bouwen, iets met
draad doen (waar ik niet veel van begrijp)
en er getekend en geverfd wordt. Hun
projecten hoeven niet afgeraffeld te worden, maar mogen rustig blijven staan, hangen of liggen, tot ze er verder aan kunnen
werken.
In de grote hal is door de Rotary een toneel geschonken. Een ijverige leerlinge is
het toneel aan het stofzuigen. In de hoek
staat de piano waar op gespeeld werd
toen ik binnenkwam. In deze ruimte waar
in een hoek ook een aantal gitaren staan,
leren leerlingen elkaar een instrument te
bespelen.
Het schoolplein is ingedeeld in diverse
vakken. Zodoende storen de voetballers
de kinderen die touwtje springen niet en
kunnen er rustig spelletjes gespeeld worden zonder elkaar te hinderen.
Ik neem afscheid van Arthur Hof en als ik
terugloop over het gekleurde ABC, heb ik
toch weer de neiging om te huppelen. Eigenlijk wil ik terug naar school.
*http://www.dalton.nl/daltononderwijs/
kernwaarden#zelfstandigheid

ZOMERKAMPEN 2019 VAN HUMANITAS
Persbericht humanitas kindervakantieweken 2019

Ook dit jaar organiseert Humanitas in
de zomervakantie weer vakantiekampen
voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14
jaar. Deze kampen worden gehouden in
een kampeerboerderij in Drenthe. In de
buurt zijn zandvlakten en bossen die zeer
geschikt zijn voor speurtochten, nachtwandelingen en spelletjes.
Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers die
de kampen organiseren en de kinderen
begeleiden tijdens de vakantieweken. Zij
zorgen ervoor dat de kinderen een ﬁjne
vakantie hebben. Met sport, spel disco,

zingen en creatieve activiteiten wordt een
groot deel van de vakantie doorgebracht.
Dus samen kletsen, spelen en lol maken,
maar ook opruimen en schoonmaken!
De kampen worden gehouden in Drouwen en Appelscha.
De kampen in Appelscha zijn speciaal ingericht voor kinderen met een gedragsafwijking in de zin van ADHD, PDDnos of
anderszins. Deze kinderen moeten wel als
zodanig gediagnostiseerd zijn. Voor kinderen uit bijstandsgezinnen worden de
kosten van het kamp door de gemeente
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Emmen vergoed.
Aanmelding voor de kampen dient zo
spoedig mogelijk te gebeuren maar in ieder
geval uiterlijk 1 mei. Voor meer informatie
en het aanmelden van kinderen kunt u bellen met: de heer Koops, tel. 06-14811447
of mevr. Berends, tel. 0591-371628.

BADMINTONVERENIGING ‘DE RACKETEERS’ BESTAAT 50 JAAR!

Door Vitalina Bondar-Folkers

Op zaterdag 13 april was het groot feest
bij badmintonvereniging ‘De Racketeers’ in
de sporthal Bargeres. De Racketeers vierden het 50-jarig jubileum van de vereniging. Een speciale feestcommissie was aangesteld om dit feest te organiseren. Hierbij
werd niet alleen gedacht aan de huidige
leden, maar ook voormalige leden werden
uitgenodigd.
Vanaf 11.00 uur was er voor de jeugd een
clinic van een topspeelster, die in het verleden voor de vereniging heeft gespeeld. Zij
liet de jeugd wat leuke oefeningen doen
om nog beter te kunnen badmintonnen.
Aansluitend was er een toernooi voor iedereen samen zonder selectie op leeftijd.
‘Het is belangrijk voor jongere spelers om
met oudere clubgenoten te spelen,’ vertelt
trainer Roelof de Vries. Iedereen speelde met enthousiasme en genoot van het
toernooi. Tussen de toernooien in was er
een kleine lunch. Daarna waren er toernooien per leeftijdsgroep.
Onder het genot van muziek, een hapje
en een drankje was er ‘s avonds het feest
voor alle (oud)leden van de vereniging.
Waar oude verhalen werden opgehaald
en waar het sociale karakter van de vereniging naar boven kwam. In gesprek met
Roelof vertelt hij dat badminton veel meer
is dan alleen sporten. Badminton is ook
een sociaal gebeuren.
‘Met veel vrijwilligers zorgen wij dat de
vereniging draait. Dankzij alle vrijwilligers,
maar ook door de actieve leden bestaat
deze club al 50 jaar. Wij met 180 leden
(waarvan 40 jeugdleden) een van de grotere clubs uit de regio. En daar mogen wij
best trots op zijn. Badminton is een racketsport waar het niet alleen op kracht

foto´s door Vitalina Bondar-Folkers
aankomt maar ook op snelheid. Het is een
sport die je op veel verschillende niveaus
kan spelen. Iedereen kan zo beginnen en
binnen een paar weken merk je al dat je
beter wordt.’

Lijkt het je leuk om ook te gaan badmintonnen? Stuur dan een mail naar:
secretaris@deracketeers.nl of kijk op de
website www.deracketeers.nl voor meer
informatie.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Binnenkort kunt u weer bezoek
krijgen van vrijwilligers welke de bekende
Zonnebloemloten verkopen. We hopen
dat u ons op deze manier wilt steunen. Let
u ook nog even op de statiegeld-bus bij

de Boni? We hopen binnenkort weer mee
te draaien.We hebben ook nog steeds een
tekort aan vrijwilligers. Dus als u interesse heeft, heel graag. Informatie hierover
kunt u krijgen bij Melanie van Dijk (tel. 06-
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48356082) of Geb Bril (tel. 0591-632106)
Het Bestuur van de Zonnebloem,
afd. Bargeres / Noordbarge /
deel Bargermeer.

NIEUWS VAN HET BRINKENHOES

NIEUWS VAN HET BRINKENHOES

Terugblik Hutspot met Hutspot.
Zaterdag 6 april ging de zaal open
om 15.30 uur. De spelers van de
musical hutspot en het keukenteam
van ‘t Brinkenhoes die hutspot hebben gekookt waren er helemaal
klaar voor om de mensen die zich
hebben opgegeven een bijzondere
avond te bezorgen. De musicalspelers zaten overal in de zaal waardoor er veel interactie
was met het publiek. Nadat het eerste deel erop zat
werd er hutspot geserveerd aan de tafels en konden de
mensen samen met de acteurs genieten van een maaltijd. Al met al was het een geslaagde en gezellige avond.

Lente High tea.
Vier de lente met ons in het Brinkenhoes op 21 mei van 13.00 uur tot
15.00 uur met een heerlijke high tea voor € 6.50 p.p.
U kunt zich hier voor opgeven tot 17 mei op tel: 0591-855280

VIER DE LENTE MET ONS IN HET
BRINKENHOES OP 21 MEI VAN 13.00 TOT
15.00 MET EEN HEERLIJKE HIGH TEA
VOOR 6.50 P.P
U KUNT ZICH OPGEVEN TOT 17 MEI OP
TEL:0591-855280

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK BARGERES
Het is twee maanden geleden dat het Servicepunt plek innam in het Brinkenhoes.
De opening werd goed bezocht en wat
een ﬁjne reacties hebben we sindsdien
gekregen. Elke week komen er mensen
kijken, vragen stellen en lenen. Graag geven wij antwoord op de vragen die ons
gesteld zijn, Zoals wat kan wel en niet op
ons Servicepunt.

• U kunt boeken voor volwassenen lenen
uit onze Bibliotheek
• Voor de kleintjes hebben we peuterboekjes
• U kunt gereserveerde boeken in Emmen bij ons afhalen
• U kunt bij ons aan de grote tafel gezellig
de nieuwste week- en maandbladen lezen.
• De week en maandbladen waarvan de
nieuwste datum is vervallen kunt u lenen.

Balingerbrink 243

Infopunt
Bargeres

Wat kunt u niet bij ons!
• U kunt zich niet lid maken bij ons, dit
kunt u in de Bibliobus of in de Centrale
Bibliotheek doen
• Helaas kunt u bij ons nog geen boeken
reserveren, maar we zijn bezig om toch
een oplossing te vinden.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan
horen wij die graag.

Word

In het winkelcentrum naast de
bakker!

Openingstijden:

Elke maandag, woensdag, vrijdag
van 10.00-14.00 uur

Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

in Bargeres!

