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Beste bewoners van Bargeres, sommige din-
gen veranderen snel, maar ook in deze rare 
tijd presenteren we u als vanouds een editie 
van het Wijknieuws Bargeres. De totstandko-
ming is iets anders gegaan. Normaal komen 
we als redactie maandelijks bij elkaar, samen 
met Elly van de Wijkvereniging en hebben we 
een ouderwetse vergadering over de inhoud. 
Deze keer ging het over de mail en voerden 
we discussies via WhatsApp. Toch is het ook 

nu weer gelukt.
Houdt onze Facebookpagina in de gaten. Daar 
plaatsen we aanvullende informatie en kopij 
wat, om wat voor reden dan ook, deze pa-
pieren versie niet haalt. En dat medium gaat 
natuurlijk een stuk sneller. U kunt de redactie 
bereiken via redactie@bargeres.com voor uw 
verhalen, aankondigingen en vragen, ook als u 
iets wilt laten plaatsen op de Facebookpagina 
van dit Wijknieuws.

U zult begrijpen dat activiteiten tot nader 
orde niet doorgaan, desalniettemin hebben 
we deze editie toch weten te vullen met een 
interview, leuk verhaal en verdere informatie 
die voor u als bewoner van Bargeres interes-
sant zou kunnen zijn. Namens de redactie be-
danken we iedereen voor zijn/haar bijdrage en 
wensen we u veel leesplezier.
Loes, Michel, Raymond, Vitalina en Romilda 

VAN DE REDACTIE

EEN HANDIGE APP:  “BUITEN BETER “
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Bestuur Wijkvereniging:
Jaap Bakker (voorzitter@bargeres.com), 
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Klachten:
Heeft u een klacht omtrent niet, of te laat 
bezorgen van het Wijknieuws Bargeres, meldt 
dit dan op redactie@bargeres.com o.v.v. 
Bezorgd. Vergeet u niet uw adres of straat 
te noemen? Dan kunnen we hier beter op 
handelen.

Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 6/2020 
verschijnt eind mei. Woensdag 6 mei 
is de uiterste inleverdatum voor kopij. 
Mail naar redactie@bargeres.com
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Holtingerhof.
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B uiten beter is een applicatie 
voor smartphones waarmee je 
snel en gemakkelijk een pro-
bleem meldt bij de gemeente.

BuitenBeter
BuitenBeter is een initiatief van 

Yucat en ontwikkeld vanuit het 
perspectief van zowel inwoner 
als gemeente, zodat meldingen 
makkelijk gedaan en opgelost 
kunnen worden. Zo kun je zelf 
bijdragen aan een prettige leef-
omgeving en daarnaast kan de 

gemeente alle hulp gebruiken 
om de buitenruimte schoon, 
heel en veilig te houden.
Buiten beter is te downloaden 
via de Google Play Store  en 
de iTunes App Store. Kijk op 
www.buitenbeter.nl voor meer 

informatie over de app. 

U hoort iedere dag dat de eco-
nomie zeer te lijden heeft onder 
de Corona crisis. Het mag dus 
duidelijk zijn dat ook de win-
keliers in ons winkelcentrum 
Bargeres het heel moeilijk heb-
ben. Daarom is het te prijzen 
dat de winkels er alles aan doen 
om het voor u zo veilig en toch 
makkelijk te maken om inkopen 
te doen. Van Petra van Bloem&-
zo kregen wij een email om u te 
informeren over de winkeliers 
in het winkelcentrum. Ter Stal, 
Primera en Bloem &Zo hebben 
hun openingstijden aangepast. 
Ter Stal is nu open van 10.00 – 
17.00 uur. Primera sluit de win-
kel om zes uur. Klaas-Jan van de 
Rijwielzaak is gewoon geopend 
en Vers bakkerij Van Veen idem 
dito. Bloem&zo is geopend van 
ma 12.00 – 16.30 uur en dins-
dag tot zaterdag van 10 – 16.30 

uur. Kwalitaria heeft haar deur 
gesloten maar loketten geo-
pend. Hier kunt u dus gewoon 
uw lekkere hap ophalen. Ook 
de andere winkels zoals Domi-
no’s Pizza werken gewoon door 
en ook Mister Hu is gewoon 
open vanaf 16.00uur; als u van 
tevoren uw bestelling doorbelt, 
staat uw bestelling klaar als u 
het afhaalt bij het loket. 0591-
617303.
Er wordt verder strikt gehou-
den aan de regels die de rege-
ring opgelegd heeft.

Omdat er nu veel mensen niet 
naar de winkel kunnen komen 
en niet op visite mogen gaan 
bij ouders, opa’s en oma’s meldt 
Petra van Bloem & Zo, dat ge-
durende de Corona crisis in 
heel Bargeres gratis bezorgd 
wordt. Begrijpelijk dat Bloem & 

Zo vraagt om op tijd te bestel-
len om teleurstelling te voor-
komen. Zeker nu Moederdag 
op 10 mei voor de deur staat. 
Tel. 0591 642 902. Maar een 
mailtje sturen kan ook naar 
info@bloemenzobargeres.nl

Op het plein voor de rijwielwin-
kel is gisteren een groot kleurig 
hart getekend door mevrouw 

Reijinga en haar zoon, met de 
woorden: BLIJF HAPPY. Aange-
zien wij haar niet kunnen be-
reiken, vermoeden wij dat dit 
te maken heeft met de drone 
uitzendingen op TV. 
Wij als redactie willen beslui-
ten met de woorden die Petra 
schreef: Zorg goed voor jezelf 
en voor elkaar en zeg het met 
bloemen.

WINKELCENTRUM BARGERES



Vanwege de maatregelen rond-
om het coronavirus wordt de 
Woon- en leefbaarheidsvisie la-
ter opgeleverd. Op dit moment 
worden gegevens verzameld 
over de wijk. Deze gegevens 
worden samen met de informa-
tie die u als inwoner van de wijk 
hebt gedeeld verwerkt tot een 
analyse van de wijk. Normaal 

gesproken wordt het beeld 
dat na deze analyse is ontstaan 
tijdens een bijeenkomst met 
inwoners getoetst. Vanwege 
de maatregelen van het RIVM 
gaat dat op dit moment niet. 
Op dit moment wordt gezocht 
naar andere manieren om het 
proces in te vullen. Via onze 
website leest u hier de laatste 
informatie over: gemeente.em-
men.nl/bargeresverrast. Net als 
de woon- en leefbaarheidsvisie 
hebben de maatregelen die nu 
getroffen worden rondom het 
coronavirus ook gevolgen voor 
de prijsvraag ‘Panorama Lokaal’. 
Volgens de nieuwe planning 
wordt op 24 september 2020 

het winnende ontwerpteam 
van deze prijsvraag bekend ge-
maakt. Dit winnende ontwerp 
wordt verwerkt in de woon- en 
leefbaarheidsvisie. Wat nu kan, 
wordt nu gerealiseerd. Inmid-
dels is al veel informatie over 
de wijk verzameld. Als inwoner 
heeft u hier een belangrijke bij-
drage aan geleverd. Niet alle din-
gen die aangedragen zijn hoeven 
opgenomen te worden in de 
visie. Sommige onderwerpen 
kunnen nu al opgepakt worden. 
Dit doen we daarom dan ook. 
Een voorbeeld is de overlast 
van de eikenprocessierups. De 
Wijkvereniging en de gemeente 
hebben gezamenlijk voor extra 

nestkastjes voor koolmezen 
gezorgd. De koolmees is een 
natuurlijke vijand van de eiken-
processierups. Door nestkastjes 
op te hangen hopen we meer 
koolmezen te krijgen, waardoor 
de overlast van de eikenpro-
cessierups minder wordt. De 
nestkastjes zijn inmiddels door 
vrijwilligers opgehangen. Meer 
informatie over onderwerpen 
die nu al opgepakt worden zoals 
deze, zijn regelmatig te lezen via 
onze website.

Marco Kamp, Beleidsmedewer-
ker Wonen, Gemeente Emmen, 
Beleid Leefomgeving

Ook wij van Het Brinkenhoes 
werden overvallen door de in-
dringende maatregelen die door 
het kabinet genomen zijn. Hier-
door hebben wij vorige maand 

onze bijdage aan het wijkblad 
niet kunnen plaatsen. 
De maatregelen hebben ervoor 
gezorgd dat Het Brinkenhoes 
gesloten is tot 1 juni. 

Wij hebben wel een positief be-
richt om mee af te sluiten. WAT 
DE POT SCHAFT gaat door. Wij 
attenderen u erop dat de menu’s 
alleen afgehaald kunnen worden.  

Op maan-, dins- woens- en vrij-
dag kunt u een 3-gangen menu 
afhalen voor € 5,- pp, van 12.00 
tot 13.00 uur. Opgeven is ver-
plicht via 0591-855280.

Op een woensdagmiddag, eind 
maart, besloten mijn moeder 
en ik een wandeling te maken 
rond de vijver in de Borger/As-
serbrink. Door het Coronavirus 
zaten we al dagenlang binnen, 
dus we moesten er nodig uit. 

Ik heb als hobby foto´s ne-
men van de natuur en nam 
mijn camera mee. Toen we bij 
de vijver aankwamen zagen 
we een eenden familie met 10 
kleintjes. Ik maakte daar na-
tuurlijk een paar foto´s van. 
Ik was nieuwsgierig wat voor 

soort eenden het zijn en zocht 
het later op het internet op. 
Het blijken Nijlganzen te zijn, 
een eenden soort die in de jaren 
60 van Afrika naar Nederland is 
gekomen en tegenwoordig niet 
meer uit onze Nederlandse-na-
tuur weg te denken. Je kunt ze 
vaak in de buurt van water vin-
den, maar je kunt ze ook in het 
bos vinden waar ze hun eieren 
in oude nesten van roofvogels 
neerleggen. Ze kunnen het hele 
jaar door broeden en normaal 
krijgen ze tussen de 6-9 eieren.
Toen we verder liepen kwa-
men we een klein wit bordje 
tegen waarop stond: Stiltetuin. 

Nieuwsgierig volgden we een 
zandpaadje en kwamen we uit 
op een prachtige tuin met een 
klein vijvertje, een klein stukje 
bos en een plek waar je met el-
kaar kunt zitten. Het zag er alle-

maal heel gezellig uit. Niet alle-
maal tegelijk daar naartoe gaan 
hoor, het is tenslotte een stilte 
tuin. En bovendien moeten we 
toch allemaal zo veel mogelijk 
binnen blijven.

WOON- EN LEEFBAARHEIDSVISIE BARGERES

WAT DE POT SCHAFT GAAT DOOR

LENTE IN DE BARGERES
Door Noor Wijkniet 

Nog maar weer eens een op-
roep aan de honden en-katten-
bezitters.

Elke week krijgen wij wel klach-
ten over hondenpoep, met daar-
bij het verzoek of wij daar wat 
aan kunnen doen d.m.v. bordjes 
te plaatsen. Dit is echter voor 
ons niet te doen, want dan staat 
de wijk zo vol met deze bordjes. 

DAAROM HET VERZOEK 

RUIM A.U.B. DE POEP OP.

Het stinkt en voor de bewoners 
die aan de aangrenzende velden 
wonen is het zomers niet meer 
te harden. Maak eens een wan-
deling door de Brinken, dan zult 
u zelf merken waarom wij dit 
verzoek steeds krijgen.

Nu zeggen de hondenbezitters 
al gauw; “en de katten dan?“ ja 
die geven ook overlast. Ze poe-

pen in het speel-
zand en in de tui-
nen van de buren. 
Toch maar een 
kattenbak in huis?!

Een hond en/of kat 
is leuk, lief en een 
vriendje. Maar la-
ten we er samen 
voor zorgen dat 
het voor iedereen 
leuk blijft.

HONDEN- EN KATTENPOEP, OPRUIMEN AUB



Ik zit, net als de meesten van 
u, vanwege de Corona-crisis 
thuis. Ik heb meer dan genoeg 
te doen dus ik hoef mij niet te 
vervelen. Maar weet u wat ik nu 
het meeste doe? Schoonmaken. 
Ik ben normaal niet zo van het 
huishouden. Bij mij is het netjes, 
maar niet zo schoon als het huis 
van mijn moeder. Zij gaf mij bij 
mijn trouwen de serie Baedeker 
voor de vrouw, een serie na-
slagwerken voor de huisvrouw 
in 25 delen uit het midden van 
de 20e eeuw. Ik kreeg niet de 
hele serie, maar wel hoe ik vlek-
ken uit kleding kon halen en 
hoe de plinten met een kwastje 
(ook de hoekjes) schoon ge-
maakt moesten worden en hoe 
je behoort te strijken - wat ik 
alleen doe als ik iets naai – en 
een kookboek. Dat kookboek 
heb ik nog. Daarin staat allerlei 
sauzen beschreven. Dan hoef je 
niets kant en klaar uit de winkel 
te kopen. Dus leerde ik onder 
andere tomaten- en kaassaus 
maken. Ik werd een kei in het 
maken van sauzen, die klontert 
nooit bij mij. Ik weet ook hoe ik 
met de hand, zachtjes roerend, 
mayonaise kan maken. Zonder 
allerlei toevoegingen. 

Nu ik thuis zit, zie ik allerlei vie-
zigheid op de plinten, de deuren 
en op de ramen. Die ramen heb 
ik al gelapt, maar nu met die 
wind zien ze er alweer stoffi g 
uit. Ik bedwing me om opnieuw 
te gaan lappen, want eind van de 
week wordt het weer slechter. 
Ik heb ook de hele bovenver-
dieping schoongemaakt. Mijn 
bed verschoven naar de andere 
kant van de kamer en alle hoe-
ken en gaten en ja, ook achter 
het kastje, gestofzuigd. Boven 

ligt laminaat en die vloeren stof-
zuig ik altijd. Als er eens een 
vlek was, dan haalde ik dat met 
een doekje weg. Nu bedacht ik, 
dat ik de vloeren wel eens zou 
kunnen dweilen. Ik woon hier 
bijna vijf jaar en heb nog nooit 
boven gedweild. Beste mensen, 
ik kan u vertellen dat mijn sopje 
bijzonder donker werd en dat 
het laminaat nu veel lichter is.   
Wat ik ook jammer vind, is dat 
ik niet naar de sportschool kan. 
Ik doe twee keer per week aan 
therapie zwemmen en twee 
keer per week seniorensport. 
Dat kan nu dus niet. Ik heb op 
de logeerkamer een loopband, 
dus daar loop ik wel op. Maar 
opeens bedacht ik mij dat ik de 
Nintendo Wii * nog heb. Die 
doet het dus nog en nu sport ik 
met een virtuele sportleraar en 
fi ets ik virtueel door een dorp 
en haal al fi etsend torens om-
laag of doe steps.

Ik had nog bijna een kilo katoen 
in de kast liggen en nu brei ik 
dus. Ik brei als een idioot cen-
timeters lang. Het wordt een 
soort omslagdoek/vest met 
mouwen. Het bestaat uit rechte 
lappen. Vroeger kon ik redelijk 
goed breien, maar de laatste 
paar jaar mislukte het breisel 
altijd. Van de week heb ik onder 
de overkapping in het zonnetje, 
uit de wind, zitten breien. Af en 
toe keek ik de tuin in en heb 
nu besloten dat het kleine lapje 
gras van ongeveer tien vierkan-
te meter, weg moet. Ik ga een 
pad aanleggen van schors vanaf 
mijn overkapping naar het ter-
ras achter in mijn tuin – de tuin 
is ook maar gewoon een Barge-
res rijtjeshuis-tuin hoor-. Ik heb 
dus wel nieuwe planten, wortel-
doek en van die zakken schors 
nodig. Maar daarvoor moet ik 

naar een tuincentrum. Een paar 
dagen geleden ben ik begonnen 
met het gras te verwijderen. 
Schepje diep in het gras steken, 
pol omhooghalen, klei eraf en 
de graspol alleen met de wor-
teltjes nog in een oude Jum-
bo tas en weer in een graspol 
steken. Het lijkt een heel werk, 
maar dat was niet zo want de 
zon scheen een beetje en ik liet 
mijn gedachten de vrije loop. 
Eigenlijk voelde het als medite-
ren, ware het niet, dat toen ik 
er mee stopte, ik opeens voel-
de dat ik volgend jaar zeventig 
wordt. Allemachtig wat deden 
mijn spieren zeer. Maar goed, 
behalve de paden die ik zeven 
centimeter uit moet graven, is 
de border klaar. Er komen nog 
meer planten in, maar ik verze-
ker u dat het mooi gaat worden 
en fi jn voor alle bijen en vlin-
ders. 

Het patroon van mijn breiwerk 
is gewoon één naald recht en 
één naald recht/averecht. Dus 
niet zo moeilijk. Terwijl ik brei, 
gaan mijn gedachten regelmatig 
naar de toestand waarin we zit-
ten. Ik vind het een soort oor-
log. We zijn in oorlog met het 
Corona-virus. Ons wapen is 
onze hygiëne en de afstand die 
we van elkaar moeten houden: 
1.5 meter. 

Wassen we niet onze handen 
heel regelmatig en houden we 
ons niet aan de voorschriften 
van het RIVM dan verliezen we 
de strijd. Ik heb de patiënten 
zien liggen op TV. Op hun buik 
aan de beademing. Daarom blijf 
ik zo veel mogelijk thuis, sta 
ik om acht uur voor de deur 
van de BONI en koop voor de 
hele week mijn boodschappen 
in. Ik maak keurig het karretje 

schoon met het desinfecteer-
middel dat voor ons klaar staat 
en ja, ik desinfecteer het karre-
tje ook weer als ik het terugzet. 
Precies zoals de BONI het wil.  
Maar vanochtend zijn deze zo 
belangrijke regels voor hygiëne 
mislukt. De tuinman kwam om 
de conifeer te snoeien. Hij gaf 
mij zijn pen en papier om mijn 
adres en naam op te schrijven 
voor de rekening. Ik nam het 
gewoon aan, schreef mijn naam 
erop en gaf het terug (wel hield 
ik een meter afstand). Zodra hij 
weg was heb ik twee keer mijn 
handen gewassen terwijl ik lang 
zal ik leven, zong. Want als je 
dat twee keer zing, heb je lang 
genoeg je handen gewassen is 
mij verteld. Ik heb daarna met 
het restje desinfecterende gel 
nog een keer mijn handen ge-
reinigd en met keukenpapier 
afgedroogd.  De conifeer ziet er 
heel mooi strak uit, dat wel. 
Ik schrijf dit epistel, omdat u van 
mij gewend bent een interview 
te krijgen, maar dat kan nu niet. 
Daarom is dit een interview dat 
ik met mijzelf hield. En omdat 
ik graag de mensen hier in Bar-
geres wil vertellen dat we met 
elkaar deze oorlog moeten gaan 
winnen. Dat kan, want het blijkt 
dat we heel aardig voor elkaar 
zijn in deze moeilijke tijd. Ik ben 
blij met elke glimlach die ik krijg 
of iemand die langs mijn huis 
loopt en naar me zwaait of op 
afstand een praatje maakt. En 
ik ben dankbaar voor mijn lie-
ve buurmeisje die voor mij een 
pompon maakte met een briefje 
dat ze mij lief vindt. En ik hoop 
dat u niet ziek wordt en dat u 
zich niet te eenzaam gaat voelen 
en…dat we dit gaan winnen. 

HET CORONA VIRUS, HET BEGIN EN NOG NIET AAN HET EIND
Door Loes Masseree

Na ruim drie jaar van onder-
zoeken, praten, overleggen, 
heeft het bestuur van stichting 
VanHuus op 12 maart besloten 
te stoppen met haar activiteiten. 
Voor het bewonersinitiatief, om 
in Emmen-Zuid oudere minder 
ambulante bewoners met elek-
trisch vervoer uit hun isolement 
te halen, bleek weinig tot geen 

steun in het Wijkteam. 
Het is jammer te moeten con-
stateren dat de behoefte die 
duidelijk leefde onder de in-
woners van Emmen-Zuid, on-
dersteund door een enquête, 
niet kon worden ondersteund 
door de partijen die er voor 
deze bewoners zijn. Deze steun 
was noodzakelijk, niet alleen in 

fi nanciële zin, voor het eerste 
jaar en daarna. Wellicht dat er in 
de toekomst nieuwe mogelijk-
heden komen, maar dat zal voor 
stichting VanHuus te laat komen: 
deze is inmiddels opgeheven.
We willen de leden van het 
Wijkteam (want hun besluit 
ging ook niet over één nacht 
ijs), wethouder Guido Rink, het 

stafteam WMO, de betrokken 
wijkverenigingen, de brandweer 
en Auto Palace danken voor 
hun meedenken.

Lia Kaptein, Coby Broersen, 
Marten Kooi en Marcel Eder-
veen, geadviseerd door Jaap 
Bakker. 
m.ederveen1@kpnplanet.nl

VANHUUS STOPT: GEEN ELEKTRISCH VERVOER VOOR OUDEREN



Infopunt
Bargeres

Openingstijden:
Elke maandag, woensdag 

10.00-12.00 uur
en vrijdag van 

13.00-15.00 uur
Bereikbaar via:

06-34496708
infopunt@bargeres.com

Balingerbrink 243
(In het winkelcentrum 

naast de bakker!)

Hierbij een kleine bijdrage van 
de Zonnebloem. Helaas geen 
leuk verhaal en/of een foto. 
We hopen een volgende keer 
wat nieuws te kunnen brengen. 
Maar vooral: Blijf gezond en let 
op elkaar! In deze Wijknieuws 
maar een kort berichtje van 
De Zonnebloem. Door het Co-

ronavirus hebben we al onze 
activiteiten moeten staken. Ook 
onze vergaderingen konden niet 
doorgaan. Het zal duidelijk zijn 
dat we zullen moeten wachten 
tot alles weer een beetje nor-
maal is. We denken dat we hier-
door pas na de grote vakantie, 
dus zo ongeveer in september, 

weer actief kunnen worden. 
Alle vrijwilligers van De Zon-
nebloem, afd. Bargeres wensen 
jullie heel veel goeds toe, maar 
vooral gezondheid. En: let een 
beetje op elkaar

Met vriendelijke groet,
De Zonnebloem, 

afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM

BUURTCIRKEL

We hebben de belangrijkste in-
formatie op een rijtje gezet. 

Mijn inkomen daalt en ik kan 
de huur niet meer betalen
Wij adviseren huurders die het 
fi nancieel lastig hebben door de 
coronacrisis en hun huur niet 
meer kunnen betalen contact 
op te nemen met de verhuur-
der. Veel woningcorporaties zijn 
bereid om met de huurder een 
passende oplossing te zoeken.

Geen huisuitzettingen voor 
huurders 
Vanwege de coronacrisis mag 

niemand in Nederland uit huis 
worden gezet. Hier heeft Stien-
tje van Veldhoven, de minister 
van Wonen afspraken over ge-
maakt met verschillende bran-
cheorganisaties en verhuur-
dersorganisaties. Uitgezonderd 
van deze afspraken zijn situaties 
met bijvoorbeeld wietkwekerij-
en of overlast van buren waar-
bij er nog wel opgetreden gaat 
worden. Het gaat dan om crimi-
nele activiteiten of overlast.  

Wat kan ik doen bij bu-
renoverlast?
Wij adviseren u om contact op 

te nemen met Buurtbemidde-
ling Emmen in dit soort gevallen. 
U kunt ze tijdens kantoortijden 
bereiken door te bellen naar 
06-128 132 61. De medewer-
kers geven u dan telefonisch 
advies over wat u het beste kan 
doen in een dergelijke situatie.

Wat doet de Huurdersfede-
ratie voor u?
De Huurdersfederatie blijft zich 
inzetten voor voldoende, goe-
de en betaalbare huurwonin-
gen. Voor de komende periode 
zal de consulent vooral huur-
ders helpen die problemen heb-

ben waarbij het een noodzaak is 
dat deze zo snel mogelijk wor-
den opgelost.

Gewijzigde openingstijden
Het kantoor van de Huurders-
federatie is gedurende coron-
acrisis gesloten voor huurders. 
We zijn op maandag, dinsdag, 
donderdag telefonisch bereik-
baar op 0591- 62 22 26. Daar-
naast kunt u ons altijd een 
e-mail (info@huurdersfedera-
tie.nl) of een bericht op Face-
book (facebook.com/Huurders-
federatie) sturen.

WELKE MAATREGELEN NEEMT DE HUURDERSFEDERATIE?

12 maart is de eerste bijeen-
komst van de Buurtcirkel ge-
weest. De eerste keer hebben 
we kennis met elkaar gemaakt 
onder het genot van een kopje 
koffi e/thee. Wegens de corona 
maatregelen kon de volgende 
samenkomst niet doorgaan.
Ondertussen houdt de groep 
mensen contact via digitale 
hulpmiddelen. Er worden appjes 
naar elkaar verstuurd. Een aan-
tal mensen maakt een wande-
ling op gepaste afstand.
Het is geweldig om te zien dat 
de groep contact met elkaar 
blijft zoeken in deze tijden.
Mocht de Buurtcirkel ook iets 
voor jou kunnen betekenen 
neem dan contact op met de 
Buurtcirkelcoach Suzanne Nie-
meijer via tel: 06 11924886 of 
s.niemeijer-tenhoff@cosis.nu


