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VAN DE REDACTIE
door Natasja van Dijk
Hallo allemaal!
De vorige maand stond dit redactionele stukje in het teken van complimenten,
deze keer is het thema ‘veranderingen’ en
dit zijn er twee.
De eerste verandering wordt de nieuwe
eindredacteur, ja, ik heb een opvolgster
gevonden! Dit is Romilda Wijkniet. Met
ingang van het septembernummer neemt
Romilda mijn taken helemaal over. In het
volgende Wijknieuws heeft Loes een
interview met haar.
De tweede verandering betreft het Wijk-

nieuws zelf. We gaan van zes naar vier
pagina’s. Het wijknieuws is een uitgave
van de Wijkvereniging en zij krijgen, zoals
meer organisaties, minder subsidiegelden.
Er moet dus bezuinigd worden en dit betekent dat met ingang van de septembereditie er maar vier pagina’s zijn, omdat dit
lagere drukkosten oplevert. Wellicht volgt
hier in de volgende uitgave nog wat uitgebreidere informatie over.
Deze maand had Loes weer een mooi
interview met een van onze scholen
en berichten we over een actie in de
Deverbrink waar men een buurt AED wil
plaatsen. Ook het Buurtcultuurfonds De
Kunstbeweging nodigt uit tot actie.

Verder zijn er de gebruikelijke bijdragen van onder andere ‘t Brinkenhoes en
De Zonnebloem. Voor Creatief Bargeres
plaatsen we een kort verhaal van mij.
TOT SLOT: denkt u erom dat er in augustus geen Wijknieuws verschijnt! Als u
melding wilt maken van activiteiten, bijzonderheden in de maand september, stuurt
u dit dan VÓÓR DINSDAG 11 JUNI
naar: redactie@bargeres.com dan komt
dit in de volgende editie van juli.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Natasja, Romilda, Loes,Vitalina en
Raymond.

BUURT AED: WANNEER ELKE SECONDE TELT

Door Henri ter Horst.

Een Automatische Externe Deﬁbrillator
(AED) in de omgeving van de Deverbrink
is van levensbelang. Immers, snel handelen
kan levens redden. Het is een apparaat
dat met een schok het hart weer aan het
pompen kan brengen. In Nederland krijgen
15.000 mensen buiten het ziekenhuis een

hartstilstand. Binnen zes minuten reanimeren en een AED gebruiken, verhoogt de
overlevingskans aanzienlijk. Met een BuurtAED wordt de Deverbrink dus veiliger.
De Hartstichting en Philips hebben een
crowdfunding platform BuurtAED.nl in

het leven geroepen waarmee het voor
buurten mogelijk wordt gemaakt om een
doneeractie onder de bewoners te houden. Wij zijn voor de Deverbrink een actie
gestart en vragen de buurtbewoners via
BuurtAED.NL te doneren.

KWF ZOEKT WIJKHOOFD EN COLLECTANTEN
KWF kankerbestrijding Emmen zoekt met
spoed een tweede wijkhoofd voor de wijk
Bargeres en collectanten voor Noord Barge. KWF houdt de jaarlijkse collecte van
1 t/m 7 september 2019.
Iedere woonwijk in Emmen heeft één
of twee wijkhoofden. In Bargeres zijn er
twee! Een wijkhoofd heeft een coördinerende taak. Hij/zij zorgt voor de verspreiding van collectemateriaal (Gemid-

deld vallen 6 personen in een wijk onder
het wijkhoofd wat betreft de distributie)
Na aﬂoop van de collecte zorgt het wijkhoofd voor het verzamelen van de gelden en het storten bij de RABO -bank in
Emmen. Het wijkhoofd wordt ondersteund door het bestuur van het KWF
in Emmen.

hoofd Bargeres) of met Hanneke Kramer
(KWF Emmen)
Rik Bronkhorst tel. 642093
hbronkhorst@hetnet.nl
Hanneke Kramer tel. 512844
hanneke1.kramer@gmail.com

Wilt u meer weten? Neem dan gerust
contact op met Rik Bronkhorst (wijk-
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Infopunt Bargeres
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www.bargeres.com
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CREATIEF BARGERES: TERUGREIS
Elke maand bieden we wijkbewoners de
gelegenheid om in Wijknieuws hun creativiteit te tonen. Stuur uw inzendingen
– foto’s van zelf gemaakte kunst, gedichten, korte verhalen etc. – naar redactie@
bargeres.com
Deze maand een kort verhaal van Natasja
van Dijk.
Nog tijd genoeg. Wat een rust op zondagmorgen.Weinig mensen, geen drukte. In de
zachte, frisse ochtendwind rookt ze een sigaret en zoekt naar wolken die er niet zijn.
Alleen een paar vogels vliegen in de strak
blauwe lucht. Het belooft eindelijk weer
eens een zonnige dag te worden. Jammer
dat ze de komende drie uur nauwelijks
buiten zal zijn.
Als ze zich eenmaal goed heeft geïnstalleerd, ﬂitsen er, onder zacht gesuis, allerlei
beelden aan haar voorbij. Kleine bakstenen
gebouwen waarin gezinnen achter kleine
ramen leven aan keukentafels, op stoelen
en banken, bij aanrechten en tv’s. Grote
bakstenen gebouwen waarin werknemers
achter grote ramen hun werkdagen slijten
aan telefooncentrales en computerschermen, aan kantinetafels, bij kofﬁeautomaten
en printers.
Langzaam verandert het uitzicht. Grijze
asfaltlinten, spiegelende waterlinten en
roodbruine spoorweglinten baden in een
winterzongloed, de weg naar een weids
uitzicht op akkergronden en weilanden.
Een andere trein raast langszij.
“Uw plaatsbewijs, alstublieft.” Ze geeft haar
treinkaartje. “Hoe laat zijn we in Zwolle?”
De conductrice doet haar spoorboekje
open. Nog ruim een uur voordat ze, tijdens de overstap het heerlijke zachte
winterweer weer even aan den lijve kan
ervaren.
Vijf jaar eerder was ze ook in Den Haag.
Toen had ze het Panorama Mesdag bezocht. Een meesterwerk uit 1881 waarop
de wereld van de 19de eeuw onzichtbaar
verglijdt naar het hier en nu. Het strand
op het schilderij gaat nauwelijks merkbaar
over in echt zand dat vanuit alle windrichtingen tot vlakbij haar voeten kwam. Ze
genoot van Den Haag onder een oer-Hollandse wolkenlucht.Van de huizen in Scheveningen waarin mensen hun dorpse leven
leiden. Mensen die op het strand wandelen of in de zon liggen. Van zeilschepen die
voor de kust liggen, ze was in die wereld.
In dezelfde periode bracht een andere
schilder, Vincent van Gogh twee maanden

door in Nieuw Amsterdam, haar geboortedorp. Een beeld dat hij geschilderd heeft,
is haar ook altijd bij gebleven. Het is een
weids veenlandschap dat in lila ochtendnevels is gehuld en zich in een meters lang
panoramisch uitzicht uitstrekt. Het weidse,
lilakleurige beeld vervaagt en gaat over in
het groen van de weilanden waar ze nog
steeds doorheen suist.
Kofﬁegeur zweeft haar neus binnen. Ze
houdt de jongen met het wagentje van de
railcatering, staande en bestelt een kop.
He, lekker warm. Weer een langsrazende trein. Andere kleuren dringen zich aan
haar op. Zonnig geel en warm steenrood.
Kleuren van een woninginrichting uit haar
recente verleden. Juist om hun warme en
zonnige karakter had ze die uitgekozen. Iemand had haar verteld dat steenrood de
kleur van de baarmoeder symboliseert en
een gevoel van veiligheid en geborgenheid
oproept. Maar het gebrek daaraan in haar
leven is altijd gebleven. De lilanevels vertegenwoordigden veel meer het basisgevoel
van haar leven. Een vage aaneenschakeling
van eendimensionale beelden die maar
niet in beweging wilden komen. Somberheid, demotivatie en depressie legden een
schemerige waas over haar leven. Af en
toe waren er korte momenten van creativiteit die de aanzet gaven tot een gedicht
of een tekening. De meesten bleven altijd
onafgemaakt. Wat een verspilling van tijd!
“Dames en heren, wij naderen station
Zwolle. Deze trein zal zich splitsen...”
Ze pakt haar spullen bij elkaar.
“... denkt u bij het verlaten van de trein
om uw bagage.”
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Haar verlangen naar de frisse winterwind
wordt gestild zodra ze op het perron een
paar ﬂinke teugen lucht inademt. Hier is
het levendiger dan eerder die ochtend in
Den Haag. Een sigaret roken kan niet meer,
ze haast zich naar haar trein. Nog een uurtje, dan is ze thuis.
Met een vel papier en een potlood nestelt
ze zich in de wiebelende, tjoek tjoekende
oude trein. Hij maakt haar een beetje doezelig. Langzaam zakken haar oogleden naar
beneden. Het is koud, stervenskoud. Het
is donker, aardedonker. Het is stil, kerkhof stil. In die stille, donkere kou probeert
ze zich te oriënteren. Boven haar diepe
duisternis, onder serene sneeuw en om
haar heen totale geluidloosheid. Ze probeert recht op te zitten. Ze wil opstaan
en weglopen, maar kan zich niet bewegen.
De sneeuw heeft haar ledematen verstijfd.
Opeen voelt ze trillingen die zachtjes door
haar lijf trekken. Ze tilt haar hoofd op en
kijkt om zich heen. Ze ziet niets. Het zachte getril wordt langzaam aan een harder
gedreun. Ook hoort ze gerinkel, eerst
zachtjes, dan luider. Bellen. Alarmbellen!
Als ze weer opkijkt, ziet ze rode lichten
knipperen.Voor haar ligt een ongerept wit.
De trein mindert langzaam vaart. Ze wrijft
in haar ogen en trekt haar jas stevig om
zich heen tegen de winterkou. Rustig staat
ze op en loopt naar de deuren. Er is nog
tijd genoeg.

CBS HET PALET: EEN SFEERVOLLE EN VEILIGE SCHOOL

Door Loes Masseree

Verscholen tussen het groen vind ik de
christelijke basisschool, Het Palet. Ik had al
eerder een afspraak, maar bij toeval werden de directeur, Bert van der Leest en
ik op dezelfde dag geteisterd door ﬂinke
kiespijn. Dus moesten we de afspraak verzetten.

worden. Maar, is er een kind dat ook een
liedje wil zingen en dat is dan bijvoorbeeld
Dikkertje Dap, dan mag dat. En is er ’s middags bij muziekles een kind dat een lied
over Jezus wil zingen, dan mag dat. Het is
dus allemaal een stuk vlotter dan vroeger.
Vijf keer in het jaar hebben we een viering
met betrekking tot de christelijke feestdagen en ook de Nieuwjaarsgroet. Dit zijn
geen kerkdiensten, maar een viering waar
we met elkaar in de grote zaal komen. Er
is elke keer een thema: bijvoorbeeld bij de
Nieuwjaarsgroet wordt er gevraagd wat
voor wensen en goede voornemens heb
je. Er wordt dan een Bijbelverhaal verteld
over het thema dat op dat moment actueel is. We hebben dus meer aandacht voor
de christelijke vieringen. Natuurlijk hebben we ook een kerstboom en vertellen
we het verhaal wat daar bij hoort.’

Ook in deze school vind ik, als ik binnenstap, vriendelijkheid en openheid. Als we in
zijn kantoor zitten, vraag ik waar Het Palet
zich in onderscheidt van andere scholen.
Bert legt uit: ‘Onze school is christelijk,
maar niet star. Kinderen hoeven geen Bijbel teksten uit hun hoofd te leren. Dat is
ook niet meer van deze tijd,’ benadrukt hij.
‘Wij zijn een open school maar verschillen
wel van andere scholen. Het eerste half
uur is hier wel anders. Elke groep start
met een kring, en daarvanuit wordt middels een thema, met de dag begonnen. Een
thema zou kunnen zijn: je welkom voelen,
je thuis voelen.
Op de kleuterbouw gebruiken we twee
handpoppen, Mies en Max, die het thema
inleiden. Bijvoorbeeld: Mies gaat bij Max
logeren en wat moet je doen om je daar
welkom en thuis te voelen. Natuurlijk
neem je je knuffel mee, want met je knuffel voel je je thuis. Op de groeps-app van
school wordt gevraagd om de volgende
dag je knuffel mee te nemen. Bij dat thema
horen ook per week twee of drie Bijbel
verhalen. Die Bijbel verhalen worden nooit
voorgelezen uit de Bijbel, maar vertelt. We
proberen die aloude verhalen uit dat aloude boek naar de tijd van nu te verplaatsen.
Daarin worden de normen en waarden
verweven.

Die christelijke normen en waarden wijken eigenlijk niet af van de normen en
waarden van een openbare school. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid
staan ook op onze school centraal. Dit
is op alle scholen een thema, alleen de
manier waarop wij dit met onze identiteit beleven met elkaar, is het verschil. Er
wordt elke dag begonnen met het zingen
van liederen. Tenslotte maakt zingen blij
en je wordt er vrolijk van. Dus direct aan
het begin van de schooldag is het hier een
vrolijke boel. Die liederen gaan wel over
Jezus en de Bijbel, maar zijn geen psalmen
of moeilijke teksten uit het Liedboek der
Kerken. De kinderen moeten er blij van
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Ik zeg: ‘Wat me opgevallen is bij de drie
scholen waar ik over schreef is dat alle
scholen staan voor niet pesten, met elkaar
dingen doen en voor elkaar zorgen.’
‘Dat zijn wij ook verplicht,’ zegt Bert, ‘op
1 augustus 2015 is de Wet op Veilig onderwijs ingegaan. Wij hebben de methode
KWINK, een online lesmethode voor sociaal-emotioneel leren. Inclusief burgerschap
en mediawijsheid. Kinderen worden zich
met deze methode bewust van hun eigen
gedrag en wat dat gedrag met een ander
doet. Er is meer aandacht voor elkaar en
de situaties die zich voordoen. Leerlingen
zijn er erg enthousiast over.’
Na een rondleiding door de school,
neem ik afscheid van de directeur. Op het
schoolplein spelen nog een paar kinderen.
Zij leren hier al vroeg met respect en verantwoordelijkheid met elkaar om te gaan
en leggen op die manier een basis voor
een socialere wereld.

GEMEENTE EMMEN: HET BUURTCULTUURFONDS
Sinds januari 2019 heeft de gemeente Emmen het Buurtcultuurfonds.
Wat is dat eigenlijk? We stellen enkele vragen aan Greetje Kuipers van De Kunstbeweging:
Voor wie is het Buurtcultuurfonds?
‘Bij het Buurtcultuurfonds kunnen inwoners van de gemeente Emmen een bijdrage
aanvragen om een project voor hun buurt
of wijk te organiseren. Het gaat om projecten met een kunstzinnig tintje. Op deze
manier komen inwoners op een andere
manier met elkaar in contact en wordt de
sfeer in de wijk verbeterd’.
Aan wat voor soort projecten moeten we dan denken?
‘Nou je kunt denken aan een evenement
met bijvoorbeeld muziek, dans of theater.
Of aan een fotoproject over de wijk, of
een musical die uitgevoerd wordt door de
kinderen uit de buurt. Er zijn teveel mogelijkheden om op te noemen. De eerste
projecten zijn al van start en die zijn alle

drie ook echt heel verschillend, zoals het
pimpen van een spelcontainer met een
kunstenaar, een kunstmarkt en een Foodlovers evenement waarin muzikale optredens gecombineerd worden met lekker
eten en drinken..
Is het aanvragen van een bijdrage
ingewikkeld?
‘Nee juist niet, bij dit fonds is aanvragen
heel simpel. De spelregels staan helder
omschreven, die kan iedereen bekijken op
de site. En wie er toch graag hulp bij wil,
kan mailen naar bij De Kunstbeweging om
een afspraak voor hulp maken.
Dus als ik het goed begrijp kan iedereen die een leuk creatief idee voor
de wijk of buurt heeft een aanvraag
doen?
‘Zo is het precies. De aanvragen gaan per
kwartaal, dus je moet wel even op de site
kijken naar de data van deadline Wie een
creatief plan heeft voor de wijk of buurt
en graag geholpen wil worden bij het in-

dienen van de aanvraag, kan zich wenden
tot
De Kunstbeweging buurtcultuurfonds@
dekunstbeweging.nl
Inwoners van de gemeente Emmen worden uitgenodigd om de spelregels te lezen
op www.buurtcultuurfondsemmen.nl

DE NIEUWE ROTONDE EN DE BRINKENWEG

Door Loes Masserree

De rotonde op de Brinkenweg is een echte verbetering. Elke keer als ik nu de nieuwe rotonde oprijd, hoe ik niet meer bang
te zijn dat ik iemand van rechts over het
hoofd zie. En wat is het mooi en overzichtelijk. Het ﬁetspad is ook een stuk breder
geworden, terwijl de oude oversteekplaats
gelukkig voor voetgangers en ﬁetsers be-

houden is gebleven. De grote machines
die voor dag en dauw aan het werk waren
zijn weg. De bermen zijn vandaag duidelijk
ruikbaar voorzien van koeienmest en ik
weet zeker dat voor de zomer nog alles
prachtig aangeplant is. Al eerder gaven wij
van het Wijknieuws de gemeente en alle
mensen die hier aan gewerkt hebben com-

plimenten. Ik doe het nog een keer. Hartelijk dank voor deze mooie en overzichtelijke rotonde.
Het enige wat een beetje jammer is, zijn
af en toe auto’s die weer als vroeger over
de Brinkenweg racen. Mag het een beetje
langzamer alsjeblieft?

NIEUWS VANUIT DE HOLTINGERHOF
Verpleegkundig spreekuur
Vanaf vrijdag 8 maart 2019 vindt het verpleegkundig spreekuur 1 x per 14 dagen
in de even week plaats van 10:00 – 11:00
in de geriatrische wijkpost in locatie Holtingerhof. De geriatrische wijkpost bevindt
zich op de begane grond. U kunt zich melden bij de receptie van locatie Holtingerhof. Bezoeken van het spreekuur is kosteloos en u hoeft van te voren geen afspraak
te maken.

Vrijwilligers
Hebt u nog tijd over en zou u graag iets
voor de medemens willen betekenen, dan
zijn wij op zoek naar u! Locatie Holtingerhof heeft nog een aantal vacatures zoals:
Assisteren evenementen, Ophalen oud
papier, Koken in een huiskamer of eetkamer Bargeres, Wandelen met een bewoner, Gastdame voor kofﬁe/thee schenken,
Duo ﬁets, Wandelen, Maatje / individuele
begeleiding.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met:
Marianne Zwijnenburg-van der Meer,
Wijkverpleegkundige Treant zorggroep,
locatie Holtingerhof (woensdag afwezig),
telefoonnummer: 06 - 20 15 64 83, Email:
m.zwijnenburg@treant.nl

Heeft u belangstelling dan kunt u mailen
naar de vrijwilligerscoördinator van Holtingerhof: a.looijen@treant.nl of bellen:
0647051418
Eetkamer Bargeres
Elke woensdag vanaf 17:00 uur voor
€ 4,00 eten in de Brink.
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Hoofdgerecht, dessert en een kop kofﬁe/
thee. Inclusief soep kost de maaltijd € 4,70
Reserveren kan tot 13:00 uur bij de receptie.
Visverkoop in locatie Holtingerhof
Elke woensdag van 14:00 tot 15:00 in de
Brink (m.u.v. feestdagen) m.i.v. 27 maart:
Gebakken vis € 3,00, Zoute haring € 2,00
Kringloopwinkel Oma’s Brinkje
Inbreng en verkoop van tweedehands artikelen.
Iedere eerste dinsdag van de maand van
13.00 tot 14.30 uur .
U bent ook altijd van harte welkom om
een kop kofﬁe te komen drinken bij ons!
Hebt u vragen dan kunt u altijd bellen met
de receptie van Holtingerhof.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM
Deze keer maar een kort berichtje. De lotenverkopers zijn van start
gegaan. Mocht er geen vrijwilliger bij u
aan de deur zijn geweest dan kunt u ook
loten bestellen via internet. Dit kan tot 27

september a.s. op: zonnebloem.nl/loterij.
Wilt u informatie over De Zonnebloem,
dan kunt u één van de bekende nummers
bellen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer

Buiten spelen is super belangrijk en leuk, maar wordt
steeds minder vanzelfsprekend. Om dit te promoten
wordt de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Op
woensdagmiddagen in juni wordt van Nederland één
grote speelplek gemaakt!
Dit jaar organiseren we dit ook in Bargeres! Op
woensdag 5 juni is De Kuil in aan de beurt!
Doe jij ook mee en kom jij buiten spelen?
Multifunctioneel Sportveld De Kuil Bargeres
Superleuke activiteiten zoals: springkussen,
stormbaan, sporten (o.a. tennis en skaten), spelen,
wedstrijdjes, schminken, Oudhollandse spelen en vrij
spelen
Wanneer:
Woensdagmiddag 5 juni 2019
Hoe laat:
14.00 – 16.00 uur (aanmelden kan vanaf 13.30 uur)
Voor wie:
Iedereen uit de wijk!
Graag voor maandag 27 mei opgeven via www.actiefinemmen.nl (zodat wij alvast je
stempelkaart kunnen invullen) of kom gewoon deze middag meedoen!
Waar:
Wat:

Opgeven:

Gezocht:
Wilt u deze middag ons helpen en meedoen? Wij zijn nog op zoek
naar volwassenen die zouden willen helpen. Bent u beschikbaar?
Geef u dan op via een mailtje naar de Buurtsportcoaches:
bscemmenzuid@emmen.nl
Let op:

Voor deze activiteit zijn we afhankelijk van het
weer. Bij slechte of gevaarlijke weersomstandigheden kan het programma afgelast worden.

De buitenspeeldag Bargeres wordt georganiseerd als samenwerking van:

Inline Skate- & Skeelerschool voor Noord- en Oost-Nederland
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2019 EVENEMENTENOVERZICHT
HOLTINGERHOF
Voor alle evenementen geldt: Inclusief catering (verschilt per
evenement). U dient zich bij de receptie van Holtingerhof
(maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30) aan te melden voor
deelname aan een van onderstaande evenementen. Dit om
rekening te houden met catering.
Voor meer informatie, opgeven en verkoop van een strippenkaart kunt u terecht bij de receptie van Holtingerhof.
Maandag 3 juni 2019
Luisteren in je leunstoel: Drentse Voorleesmiddag
Aanvang:15:00 uur / nis 1e verdieping
Kosten: € 1,50

Zomer Bingo Brinkenhoes
20 Juni 2019

Woensdag 5 juni 2019
Nationale Buitenspeeldag in de Kuil
Aanvang:14:00 / de Kuil
Vrijdag 7 juni 2019
Borrel & Babbel ( gezellig met elkaar borrelen)
Aanvang:19:00 / de Brink
Kosten: € 3,00

Zaal gaat open om 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur.
Kosten per boekje van 10 rondes is € 8.00 (Elk opvolgend boekje € 1.00

goedkoper)

Donderdag 13 juni 2019
Bingo, Aanvang: 14:30 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

Er zijn per ronde 3 prijzen te winnen en er is 1 grote superronde.
Het 1e kopje koffie of thee is gratis.

Dinsdag 18 juni 2019
Broodmaaltijd, Aanvang: 17:00 uur / de Brink
Kosten: € 4,00

Er zijn zoals altijd weer prachtige prijzen te winnen.
Tot ziens in het Brinkenhoes
Mantingerbrink 140 Emmen.

Maandag 24 juni 2019
Bingo, Aanvang: 19:00 uur / de Brink
Kosten: € 5,00

BRIDGE LEREN?

Dinsdag 25 juni 2019
Workshop stempelen georganiseerd door Liesbeth Fidder
Aanvang:10:30 uur / de Brink of centrale hal, Kosten: € 3,00

Wist u dat er maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag in het Brinkenhoes wordt gebridged?
Bridge: gezellig, training van uw geheugen, boeiend,
leerzaam en spannend. U leert veel nieuwe leuke mensen
kennen en komt vast bekenden van vroeger tegen.

Datum volgt
Meezingmiddag met accordeonistenduo Anneke en Peter
Aanvang:15:00 uur / de Brink, Kosten: € 1,50
Bridge beginnerscursussen starten altijd in september en
in januari in Emmen. Woensdagmiddag 25 september in de
Gasterij te Zuidbarge en donderdagavond 23 januari 2020
in Parc Sandur starten de eerstvolgende
beginnerscursussen.
U kunt gratis een proefles volgen om te kijken of bridge u
aanspreekt! Voor mensen met een laag inkomen komt u
mogelijk in aanmerking voor subsidie via de gemeente
Emmen voor wat betreft de kosten.
Meer informatie: www.bridgeschooldrenthe.nl
Jan Derks 06-4020988

Balingerbrink 243

Infopunt
Bargeres

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!

