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Voor u ligt het juni nummer. Bij-
na zomer. Tijd om naar buiten te 
gaan en om te genieten van het 
mooie weer en van elkaar, zij het 
op gepaste afstand. Spannende 
tijden. Ook bij ons op de redac-
tie was het spannend. Omdat 
activiteiten en evenementen ook 
nu nog niet doorgaan, was het 
de vraag of we deze editie wel 

konden vullen met interessante 
artikelen en informatie. Gelukkig 
is dat toch weer gelukt. Zo is o.a. 
de uitslag van de fotowedstrijd 
bekend, klom Loes weer in de 
pen voor een verhaal, en dankzij 
een reactie op een paar foto’s in 
een vorige editie, kreeg ‘herinne-
ringen aan Bargeres’, een vervolg 
en is er speciale aandacht voor de 

maker van het hart op het plein in 
het winkelcentrum van een aan-
tal weken geleden. Verder vraag 
ik uw aandacht voor onze Face-
bookpagina, met o.a. informatie 
en een poll voor Lefi er huurders. 
We bedanken weer iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd aan 
deze editie, en met name Elly van 
de Wijkvereniging over de jonge 

aanplant in onze wijk.

 Op naar de volgende editie! Uw re-
acties, bijdrage, vragen en opmer-
kingen kunnen naar redactie@
bargeres.com

We wensen u veel leesplezier. De 
redactie: Loes, Raymond, Vitalina, 
Michel en Romilda.
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Woensdagavond 4 maart zijn de 
winnaars van de fotowedstrijd 
die eind vorig jaar werd uitge-
schreven, bekend gemaakt. Tij-
dens een inloopavond konden 
wijkbewoners de winnende fo-
to’s kiezen. Vervolgens werd om 
20.00 uur bekend gemaakt wel-
ke van de circa 100 ingestuurde 
foto’s de meeste stemmen heb-
ben gekregen. 

De winnaars zijn: 
Jan Verheul
Magda Jagt-Visser
Frans Groenewegen

Daarnaast zijn er drie taarten 

van de BONI verloot onder de 
inzenders. Die gaan naar Remco 
Kuipers, Riena Addicks en Frans 
Homan. 

De fotowedstrijd is onderdeel 
van het project Bargeres Ver-
rast; een samenwerking tussen 
gemeente Emmen, Domesta, 
Lefi er, Sedna en Wijkvereniging 
Bargeres om tot een woon- en 
leefbaarheidsvisie te komen. De 
woon- en leefbaarheidsvisie 
helpt bij het maken van keuzes 
om Bargeres nu en in de toe-
komst een plek te laten zijn 
waar inwoners fi jn kunnen wo-
nen, werken en recreëren. 

Aan de inwoners van Bargeres 
werd gevraagd foto’s te maken 
van hun wijk; foto’s van plekken 
waar verbetering mogelijk is, 
maar ook plekken waar we bij-
voorbeeld trots op mogen zijn. 
Het was de bedoeling om de 
prijzen eind maart bij BONI te 
overhandigen, maar door het 
Corona virus is dit uitgesteld. 

We hopen, samen met de be-
drijfsleider van de BONI, de 
prijzen binnenkort alsnog te 
overhandigen aan de winnaars.
Kijk voor meer informatie over 
de fotowedstrijd en de Woon- 
en leefbaarheidsvisie op ge-
meente.emmen.nl/bargeresver-
rast 

PRIJSWINNAARS FOTOWEDSTRIJD BARGERES BEKEND

Eerste prijs foto van Jan Verheul
Links: tweede prijs foto van Magda Jagt-Visser, rechts: Derde prijs van 
Frans Groenewegen



In onze vorige editie stond een 
foto van een groot hart. Ge-
tekend met krijt, op het plein 
van het winkelcentrum. Daarbij 
stond een naam van de maker, 
maar helaas niet de juiste. De ma-
ker en bedenker was Dafi  Struik. 
Deze dappere jongeman had 
op tv gezien, hoe er door het 
hele land mooie wensen gete-
kend werden en vroeg zich af 
of hij ook zoiets mocht en kon 
tekenen. Dat kon en mocht! U 

hebt het vast gezien of u bent 
er overheen gelopen. Samen 
met zijn moeder Evelien Struik 
en buurvrouw /vriendin Guda 
Elswijk heeft hij dit uitgevoerd. 
Dafi  ontving tijdens het maken 
positieve reacties, en daar was 
het hem om te doen. Gewoon 
om iedereen blij te maken. Dat 
is gelukt Dafi . Bedankt!
Helaas is het hart door een re-
genbui verdwenen, maar geluk-
kig hebben we de foto nog.

IK WOU ALLEEN MAAR IEDEREEN BLIJ MAKEN

Ik durf tegenwoordig haast niet 
meer het woord Corona in mijn 
mond te nemen. Het lijkt alsof 
de wereld alleen daar om draait. 
En het is natuurlijk ook zo. We 
zijn zeer beperkt in onze nor-
male bezigheden. We werken 
thuis, gaan niet meer uit, be-
zoeken onze ouders niet meer. 
Het begint zo langzamerhand 
te benauwen. Maar er zijn ook 
tekenen dat het de goede kant 
uit gaat. Er zijn steeds minder 
doden te betreuren ten gevolge 
van het virus. 
April en mei zijn normaal maan-
den van vreugde. Immers de 
lente laat zich weer zien en 
onze koning is jarig. Dat konden 
wij niet uitbundig vieren al de-
den veel mensen hun best om 
er wat van te maken. 
Twee jaar geleden kocht ik voor 
het eerst in mijn leven een vlag. 
Aan de buitenmuur, naast de 
voordeur zat al een houder. 
Met een vrolijk gevoel plaats-
te ik daar mijn rood-wit-blauw 
in. Maar in plaats van dat hij 
gezellig in de wind waaide, viel 
hij met een klap naar beneden. 
De houder zat nog half aan de 
muur en de rest lag in stukjes 
op de grond.  Ook verleden jaar 
heb ik niet gevlagd, tot dit jaar. Ik 
liep in een van onze bouwmark-
ten en zag opeens houders voor 
vlaggen liggen. Ik kocht er een 
en thuis gekomen klom ik op 
een trapje met een schroeven-
draaier in aanslag en probeerde 
de oude gebroken houder los te 
schroeven. Helaas ik kreeg hem 
met geen mogelijkheid los. Ge-
lukkig heb ik een buurman, die 
heel handig is én een boorma-

chine bezit die alles kan: boren 
en schroeven in- en uitdraaien 
en misschien nog wel meer en 
zijn hand er niet voor omdraait. 
Dus binnen een mum van tijd 
hing er een nieuwe houder! 
Op Koninginnedag vlagde ik. 
Trots keek ik onze brink over 
en had het gevoel dat onze 
driekleur bij meer huizen wap-
perde dan in voorgaande jaren. 
Een van mijn buurvrouwen 
heeft zelfs het rood-wit-blauw 
gehaakt! Maar verder bleef het 
rustig. Geen Uitmarkt en geen 
hossende mensen op straat. 
De avond viel en ik haalde mijn 
vlag binnen en liet hem in het 
halletje staan tot 4 mei, de do-
denherdenking en 5 mei bevrij-
dingsdag. 
Ik ben in 1951 geboren dus heb 
de oorlog niet meegemaakt. 
Maar op 4 mei houd ik om acht 
uur twee minuten stilte in acht. 
Ik denk dan aan mijn ouders. 
Mijn vader werkte op vlieg-
veld Ockenburg bij Den Haag. 
In de nacht van 9 op 10 mei 
1940 bestookten Duitse jagers 
het vliegveld. Mijn vader werd 
daarbij zwaargewond en meer 
dood dan levend naar het Rode 
Kruisziekenhuis gebracht. Mijn 
moeder die hoorde van de bu-
ren dat er hevig gevochten was 
op het vliegveld heeft heel veel 
dode soldaten omgedraaid om 
te kijken of het mijn vader was.  
Jaren later, ik denk dat ik een 
jaar of acht was, kreeg hij een 
blauwe plek op zijn knie. Er zat 
nog een kogel in die door zijn 
lichaam was gaan zwerven. 
Oorlog is een vreselijk iets. 
Ik denk niet alleen aan mijn 
ouders, maar ook aan de on-
derduikers in het Valtherbos, 

beschreven in het boekje van 
Ab van Dien: ‘De opgejaagden, 
herinneringen van een joodse 
onderduiker in het Valtherbos.’ 
Of aan alle Joden en anderen 
die gefusilleerd zijn en waar in 
Emmen op het plaveisel rond de 
Grote Kerk en op trottoirs in 
koper hun namen zijn geschre-
ven opdat wij ze niet vergeten. 
Of zoals een goede vriend mij 
vertelde van zijn vader, die aan 
het begin van de oorlog te werk 
gesteld werd in een werkkamp 
net over de grens in Duitsland. 
Hij ontvluchtte het kamp sa-
men met een Rus en een Pool. 
Zij hielden zich tot aan de be-
vrijding schuil in het veen.  Zijn 
vader kwam alleen ’s avonds, in 
het donker als de kinderen slie-
pen, even naar huis om eten te 
halen. Na de oorlog, mijn vriend 
was inmiddels zes jaar, vroeg hij 
aan zijn moeder wie die man 
was die plotseling bij hen woon-
de. Ik denk ook aan de vluchte-
lingen die de laatste jaren vanuit 
het Midden-Oosten een veilige 
haven zochten en nu in asielzoe-

kerscentra zitten of in Turkije 
en Griekenland in kampen. Het 
is net alsof, nu ik zoveel ouder 
ben, de oorlog van mijn ouders 
dieper op mij inwerkt en het mij 
steeds meer raakt.  
En dan is de avond van de do-
denherdenking weer voorbij en 
mag de volgende dag de vlag 
weer vrolijk wapperen en zien 
we op de televisie de aloude 
beelden van juichende mensen 
die lang geleden de bevrijding 
vierden. 
En gedurende deze weken, 
waarin we zoveel mogelijk bin-
nenblijven, komt bij mij ook het 
besef dat we in een mooi land 
leven. Ik geniet van de vogels 
die nog steeds vetbollen van mij 
krijgen. Gewoon omdat ik het 
heerlijk vind naar ze te kijken. 
En omdat vakantie er dit jaar 
niet in zit, heb ik vast een deel 
van mijn vakantiegeld uitgege-
ven aan planten voor de tuin, 
want die tuin maakt mij gelukkig.
Ik hoop dat u ook iets heeft wat 
u gelukkig maakt en dat u af en 
toe een beetje blij bent.

VREEMDE TEGENSTRIJDIGE TIJDEN
Door Loes Masseree

Op de foto Dafi  Struik, 5,5, met 
rechts zijn moeder Evelien Struik 
en achter hen buurvrouw/vriendin 
Guda Elswijk



Ondanks dat het deze winter 
heel veel geregend heeft, lijden 
de jonge bomen en nieuwe aan-
plant onder de nu heersende 
droogte. Een lid van de Wijkver-
eniging attendeerde ons erop 
dat er regelmatig mensen door 
de wijk fi etsen en op de jonge 
recent aangeplante bomen en 
struiken letten. Bijvoorbeeld 
de bomen en struiken bij de 
nieuwe rotonde. Zij geven met 
jerrycans water aan het jonge 
gewas zodat het niet afsterft. 

Hieronder een gietplan dat ook 
voor uw tuin geldt:
Pas aangeplante vaste planten: 
ca. 10 liter of 1 gieter per 10 
plantjes.
Pas aangeplante struiken en 
heesters: ca. 5 liter of een 1/2 
gieter per plant.
Pas aangeplante bomen en gro-
te struiken: ca. 10 liter of 1 gie-
ter per boom.

De vraag is:  wilt U de jonge aan-
plant gezond houden, kijk dan 

of er een noodlijdende struik 
of boom in uw brink staat. Geef 
ze dan bij deze temperaturen 
en droogte ’s avonds water. Als 
het ondertussen voldoende ge-
regend heeft hoeft u uiteraard 
niet te begieten.

Voor de mensen die al regelma-
tig water geven, een applaus!

Door Romilda Wijkniet 

Kunt u zich nog de foto’s her-
inneren uit de december 2019 
editie met die spelende kinde-
ren in een bult zand in de Rui-
nerbrink in aanbouw in 1974? 
Ik ben dat meisje met het gele 
shirtje, en mijn broer Mark 
is die jongen met die cow-
boyhoed. Verder op de foto is 
ons voormalig buurmeisje Jean-
nette te zien. Maar wie waren 
toch die andere twee kinderen? 
Mijn moeder maakte die foto 
in 1974, maar kon het zich niet 
meer herinneren.

Enkele weken geleden ont-
ving ik een mail van ene Roul 
Meijer met het verzoek of hij 
die foto’s mocht hebben. Zijn 
moeder had hem en zijn zus 
op de foto herkend. Wat een 
verrassing! Diny (bijna 80) en 
Gerard Meijer (82), de ouders 
van Roul en Lieke, wonen nog 
steeds op hetzelfde adres in de 
Rolderbrink.  Zij wonen daar al 
van af oktober 1974, toen Ge-
rard voor zijn werk via de Hei-
demij werd overgeplaatst naar 
Emmen. Zij herkenden twee van 
hun drie kinderen op die foto’s. 
Hun oudste dochter (niet op 
de foto) Marie-Jeanne woont in 
Zwolle, Lieke in Dalfsen en Roul 
in Amsterdam. 
De ouders van het drietal kun-
nen zich de begin jaren van Bar-
geres nog goed de fl inke mod-
derpoelen herinneren, die na 
een regenbui ontstonden, om-

dat er nog geen bestrating was. 
Nadat de Kardinaal Alfrink 
school gebouwd was, gingen de 
kinderen daar op school. Behal-
ve de oudste, zij ging al naar het 
voortgezet onderwijs. Roul en 
Lieke hebben leuke herinnerin-
gen aan onder andere meester 

Metz en de schoolreisjes naar 
Ameland. De kinderen gingen in 
hun vrije tijd paardrijden bij Ma-
nege de Eekwal, van de helaas te 
vroeg overleden Ben Haak. 

Moeder Diny en Roul heel erg 
bedankt voor deze informatie.

FIJN DIE ZON, MAAR HET IS TE DROOG! 

HERINNERING AAN BEGIN JAREN VAN BARGERES 

Roul Meijer, Rolderbrink 1974

Jonge geadopteerde boom in 
Druwerbrink



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!)

Door Petra Jongman, Bloem&Zo

De teelt van bloemen en plan-
ten kan behoorlijk belastend 
zijn voor het milieu. Het kost 
veel energie en het kweken gaat 
nog vaak gepaard met het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen 
en kunstmatige bemesting. Dit 
is schadelijk voor mens, dier en 

milieu.
De bloementeelt heeft een re-
latief hoge milieubelasting door-
dat veel (fossiele) energie wordt 
gebruikt, wat nadelige effecten 
heeft op het klimaat. Steeds 
meer bloemisten kiezen, mede 
daardoor voor duurzamer in-
kopen van bloemen en planten. 
Minder schade ontstaat aan het 

milieu en bloemisten kunnen 
zich beter verantwoorden naar 
hun medemens. Bloemisten die 
deze maatschappelijke verant-
woording nemen, kunnen zich 
certifi ceren voor de Barometer 
Duurzame Bloemist.
De keuze vóór het kopen van 
bloemen en planten bij een ge-
certifi ceerd duurzame bloemist 

draagt ook bij aan vermindering 
van de milieubelasting. Koopt u 
al bij een gecertifi ceerd bloe-
mist? Een betere wereld begint 
bij ons zelf daarom hebben wij 
hiervoor gekozen.

In locatie Holtingerhof wer-
ken twee wijkverpleegkundi-
gen, Marloes ter Veen en Saskia 
Witteveen.  

Marloes (links) is 25 jaar en 
woont in Coevorden en is sinds 
1 juli 2019 werkzaam als wijk-
verpleegkundige in de Holtin-
gerhof. 
Saskia Witteveen (r echts) is 58 
jaar en werkt sinds 4 jaar in 
locatie Holtingerhof. Vanaf sep-
tember 2019 als wijkverpleeg-

kundige in het Team Zorg aan 
Huis. 

Wij vinden het belangrijk dat u 
zolang mogelijk in uw eigen ver-
trouwde omgeving kan blijven 
wonen. Dit kan met hulp van 
mantelzorg, thuiszorg, eventuele 
andere hulpverleners en daar-
voor bestemde hulpmiddelen.
Elke vrijdag van 14:00 uur tot 
15:00 uur houden de twee wijk-
verpleegkundigen van locatie 
Holtingerhof een spreekuur 

in het kantoor van de wijkver-
pleegkundigen. Of u meldt zich 
even bij de receptie.
U kunt bij de wijkverpleegkun-

digen terecht met vragen over 
zorg, andere benodigde hulp of 
aanschaffen van hulpmiddelen. 
Wij zullen samen met u zoeken 
naar mogelijke oplossingen en 
antwoorden of u doorverwijzen 
naar andere organisaties. 
Kom gerust eens langs op het 
wijkverpleegkundig spreek-
uur, elke vrijdag van 14:00 uur 
tot 15:00 uur. U kunt ons ook 
bellen: 0620156483 of mailen: 
s.witteveen@treant.nl of met 
m.terveen@treant.nl

De bewoners van locatie Hol-
tingerhof kregen op allerlei 
manieren een hart onder de 
riem gestoken. We hebben 

kaarten, bloemen, chocola en 
allerlei eigengemaakte dingen 
ontvangen en ook artiesten die 
belangeloos voor de bewoners 

hebben gezongen.

Namens de bewoners van lo-
catie Holtingerhof; HARTELIJK 

DANK voor alle hartverwar-
mende reacties!

HELP: WAAR KAN IK TERECHT MET MIJN ZORGVRAGEN?

HART ONDER DE RIEM VOOR BEWONERS HOLTINGERHOF

WAAROM DUURZAME BLOEMEN?


