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We zitten midden in de herfst, maar door 
Corona gebeurt er weinig in Bargeres. Geen 
evenementen, niks om naar toe te leven. 
Het infopunt is tot nader order gesloten, 
zelfs de intocht van Sinterklaas is in de ge-
meente Emmen al op voorhand afgeblazen. 
Wel zijn er nieuwe plannen om Bargeres 
een facelift te geven, maar dat zal ook nog 
wel even duren.
Wat kun je dan nog doen? Handwerken? Le-
zen? Ja, en waarom dan niet werk lezen van 
auteurs, schrijvers uit Bargeres? Met onze 
nieuwe rubriek ‘Bargeres schrijft’ beginnen 

we deze editie. Loes Masseree, zelf ook 
schrijfster van een kinderboek, heeft weer 
een mooi interview gehad met een lokale 
schrijver, en het toeval wil, dat zijn vrouw 
bezig is met o.a. het maken van quilts. Laat 
u inspireren.
Kent u, of bent u iemand die werk gepu-
bliceerd heeft, en wilt u daarover vertellen 
voor in een volgende editie, neem dan con-
tact op met redactie@bargeres.com
Nu Michel de Bruin zijn taken heeft neer-
gelegd als redactielid, en niet meer onze 
facebookpagina beheert, (deze taak wordt 

overgenomen door wijkbestuurvoorzitterr 
Jaap Bakker), willen wij van de redactie Mi-
chel bedanken voor zijn inzet, en hem suc-
ces wensen met wat hij hierna gaat doen. 

De digitale versie van Wijknieuws is te lezen 
op: www.bargeres.com
Hebt u ideeën, suggesties, vragen, opmer-
kingen? Neem contact op met ons.
redactie@bargeres.com.

We wensen u veel leesplezier,
Vitalina, Loes, Raymond en Romilda
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Zoals u misschien weet, hebben 
de afgelopen maanden drie ont-
werpteams gewerkt aan plan-
nen voor Bargeres. Dit gebeur-
de vanuit het project Panorama 
Lokaal Bargeres. Op donderdag 
24 september is het winnende 
plan bekend gemaakt. Dit plan 
heet ‘Gevonden Landschap’. 

‘Gevonden Landschap’
Hieronder leest u enkele be-
langrijke punten uit het winnen-
de plan ‘Gevonden Landschap’. 
Let op: dit is dus niet precies 
hoe het zal worden. Onderde-
len hiervan worden opgenomen 
in de uiteindelijke visie voor 
Bargeres. Het is nog niet be-
kend welke onderdelen dat zijn.
• Verschillend en aantrekkelij-

ker groen 
• Meer afwisseling in het woning- 

aanbod 
• Voorzieningen dichter bij el-

kaar rond het wijkwinkelcen-
trum 

• Aanpassingen in verband met 
het klimaat, zoals opvang van 
regenwater

• Verbetering en aanpassing van 
wegen, fiets- en voetpaden

• Ideeën om achterkant van  
tuinen mooier te maken 

Het hele plan kunt u lezen op 
panoramalokaal.nl. 

Hoe nu verder?
Onderdelen van het plan ‘Ge-
vonden Landschap’ worden op-
genomen in de woon- en leef-
baarheidsvisie Bargeres. Deze 
visie is een plan om Bargeres 
meer toekomstbestendig en 
nog mooier te maken. We ver-
wachten dat het eerste voorstel 

eind november klaar is. We zoe-
ken vanwege de huidige corona-
maatregelen nog naar een pas-
sende manier om dit voorstel 
met u te bespreken.
Samen met andere partijen be-

kijken we op welke manier we 
(delen van) de visie kunnen uit-
voeren en hoe we dat betalen. 
Gemeente Emmen heeft voor-
lopig helaas minder financiële 
mogelijkheden.

Het infopunt is tot nader be-
richt gesloten vanwege de hui-
dige corona maatregelen.
Het infopunt is telefonisch te 
bereiken op maandag- en vrij-

dagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. 
Greetje Lahuis zal u dan te 
woord staan.
Excuses voor het ongemak.

GEVONDEN LANDSCHAP WINT PRIJSVRAAG PANORAMA LOKAAL BARGERES

INFOPUNT

Foto: Noor Wijkniet



In het Wijknieuws van verleden 
maand vroegen wij auteurs uit 
de Bargeres om te reageren. 
Ik ben op bezoek bij Dick Jan- 
knegt en als we aan de koffie 
zitten wil ik natuurlijk weten 
hoe hij tot schrijven is gekomen 
en of hij, zoals ik, altijd al ge-
schreven heeft. Schrijven heeft 
hij veel gedaan, maar dan in het 
kader van zijn werkzaamheden. 
Aangezien ik zelf korte verhalen 
schrijf en ook een kinderboek 
geschreven heb, is het altijd in-
teressant om te weten wanneer 
iemand is begonnen met crea-
tief schrijven. Dat wil zeggen, 
romans, kinderverhalen etc.
  
Zijn eerste echte roman was 
een reactie op zijn betrokken-
heid bij een reeks zonderlinge 
gebeurtenissen op het gemeen-
tehuis. Die leidden in 1996 tot 
een enorme bestuurscrisis. Bij 
het schrijven koos hij er be-
wust voor om te proberen de 
gebeurtenissen, en dus ook zijn 
eigen rol hierin, te bezien door 
de ogen van een ander.  Af- 
stand nemen wil wel eens hel-
pen. Dit was tevens een van de 
redenen om een pseudoniem te 
gebruiken, namelijk C.J. Tempel-

man. Het boek heet Het Kan-
toor en is voor het eerst uitge-
geven in 2006. 

Zijn tweede roman is van ge-
heel andere aard: Tante Lobelia, 
het is in 2018 uitgegeven, ook 
onder het pseudoniem C.J. Tem-
pelman. Tante Lobelia gaat over 
een Emmens echtpaar, dat nou 
niet direct voldoet aan de gang-
bare normen. Hoewel het fictie 
is, is het -net als Het Kantoor- 
in hoge mate geïnspireerd door 
de werkelijkheid. En die werke-
lijkheid is soms hilarisch, soms 
schrijnend, soms ontroerend. 
Rechtvaardigheid is in het leven 
vaak ver te zoeken.

En nu is dus Thomas en de 
Blauwe tovenaar verschenen. 
Dit boekje bevat een verhaal 
zoals hij dat vroeger aan zijn 
kinderen vertelde. Het bevat 
31 hoofdstukjes, dus voor elke 
dag van de maand een. Eerder 
werden die verhalen veel gele-
zen op de app van StoryTime, 
maar die app wordt niet meer 
onderhouden. Het boek kan 
gelezen worden door kinderen, 
maar zegt Dick, het taalgebruik 
is zodanig dat het ook heel leuk 
is om voor te lezen. Nu weet ik 
uit ervaring hoe leuk en gezel-

lig, vooral nu de winter er weer 
aankomt, er niets zo leuk is dan 
om samen met je kind(eren) op 
de bank uit een boek voor te 
lezen en de tekeningen met ze 
te bekijken.

Nadat vriendin Amber van der 
Leij de verhalen had gelezen, 
bood ze aan om er illustraties bij 
te maken. Hiermee kwamen de 
verhalen pas echt tot leven, en 
het gaf voor Dick de doorslag 
om het gezamenlijk als boek uit 
te gaan brengen. Amber is heel 
bewust voor kinderlijke teke-
ningen gegaan, maar tekent zelf 
realistisch. 

Het was een fijne middag om 

eens door te brengen met 
mensen die ook schrijven. He-
laas woont Dick vanaf volgende 
week niet meer in Bargeres. Hij 
en zijn vrouw gaan verhuizen 
naar Eelde.

Informatie over de boeken is op 
het internet te vinden: 
Het Kantoor op 
b.link/hetkantoor
Tante Lobelia op 
b.link/tantelobelia  
Thomas en de Blauwe Tovenaar 
op b.link/thomas
Het Kantoor en Tante Lobelia 
zijn ook te koop in de boek-
handel en beschikbaar in de bi-
bliotheek, Thomas en de Blauwe 
Tovenaar (nog) niet. 

INTERVIEW MET DICK JANKNEGT EN AMBER VAN DER LEIJ
SCHRIJVER RESP. ILLUSTRATRICE VAN HET KINDERBOEK THOMAS EN DE BLAUWE TOVENAAR. 

Door Loes Masseree

STREEP DOOR ELEKTRISCHE KARRETJES IN EMMEN-ZUID
Stichting Van Huus stopt met de 
pogingen om elektrisch vervoer 
voor ouder, minder ambulante 
inwoners van de wijken in Em-
men-Zuid mogelijk te maken. 
Het bleek voor de stichting fi-
nancieel niet haalbaar.
Het leek zo mooi: twee elek-
trische shuttles door de wijken 

heen die ouderen meenemen 
naar bijvoorbeeld het winkel-
centrum in de wijken of naar 
het station, tegen een kleine 
vergoeding. Uit een enquete 
onder de inwoners bleek er 
genoeg animo te zijn. Kosten: 
75.000 euro.

Van shuttles naar een elek-
trische auto
Het idee kwam in 2016 van Lia 
Kaptein uit de wijk Bargeres. 
Zij zag op YouTube al soortge-
lijke initiatieven in Dordrecht, 
Houten en Utrecht. Samen met 
andere enthousiaste inwoners 
probeerde ze het idee op poten 
te zetten.
De elektrische shuttles bleken 
gaandeweg de rit niet haalbaar 
en het plan was al gewijzigd in 
het leasen van een elektrische 
auto. De kosten hiervoor waren 
15.000 euro, als startbedrag. De 

stichting had een toezegging van 
10.000 euro. De gemeente Em-
men zou de resterende 5.000 
euro op tafel moeten leggen.

Een toezegging hiervoor is er 
tot op heden niet en daarom 
heeft de stichting nu de stekker 
uit het plan getrokken na vier 
jaar. “Het is spijtig om te con-
stateren dat het niet mogelijk is 
om een bijdrage te leveren voor 
een dienstverlening waarover 
potentiële klanten wel enthou-
siast waren”, schrijft de stichting 
in een verklaring.

Schrijvers en schrijftalent uit de Bargeres



Soms kom je mensen op het 
spoor die niet zo op de voor-
grond treden. Nadat ik het in-
terview met Amber van der 
Leij en Dick Janknegt afrondde, 
vroeg ik wie dat prachtige schil-
derij geschilderd had. Dat bleek 
dus de vrouw van Dick te zijn. 
Zij schildert o.a. op zijde, maar 
zij maakt ook prachtige quilts. 
Trudy is vanaf haar vierde/vijf-
de jaar al creatief bezig. Op die 
leeftijd had ze al een kindernaai-
machientje. Zij beperkt zich niet 
tot schilderen, maar heeft ook 
prachtige objecten van glasfu-
sing gemaakt, keramiek en nog 
heel veel andere creatieve tech-
nieken.

Trudy zegt: ‘Wij hebben van 
2009 tot 2012 in Delden ge-
woond waar Dick ging werken 
en ik kwam in een vreemde 
omgeving en dacht: Ik moet wat 

gaan doen. Ik had mij voorgeno-
men om alle dia’s en foto’s te 
gaan digitaliseren, maar toevallig 
kwam er een folder in de bus 
van de Stichting Regenboog-
boom waarin stond dat ze de-
kentjes maakten voor kinderen. 
Dit kunnen zieke kinderen zijn, 
maar ook kinderen met een 
handicap, of in moeilijke thuis-
omstandigheden, in een Blijf 
van mijn lijf-huis…noem maar 
op.Voor alle kinderen dus die 
wel wat extra steun kunnen ge-
bruiken, mag bij de Stichting een 
dekentje worden aangevraagd. 
Het verhaal wat er tijdens de 
ziekenhuis- of thuisbezoeken bij 
verteld wordt is, dat ze onder 
dat dekentje alles kunnen dro-
men wat ze maar willen…zoals 
van de regenboog af glijden en 
in het Regenboogbomen bos 
komen, waar allemaal fantasti-
sche dingen kunnen gebeuren. 
Zo kunnen ze hun eigen kracht 
ontdekken en hun eigen situatie 

beter hanteren. 

Ik dacht: ‘Dat vind ik leuk om te 
doen!’ maar, ik moest wel “even” 
leren quilten. Ik had wel veel ge-
naaid, maar nooit echt gequilt. 
Een tante van Dick logeerde bij 
ons; zij quiltte al jaren en nam 
mij mee naar de quiltwinkel in 
Delden. Zo is het tien jaar gele-
den begonnen. Ik heb inmiddels 
meer dan honderd dekentjes 
gemaakt. Het is fijn om iets te 
doen wat voldoening geeft en 
waar je ook een goed doel mee 
dient. Het heeft voor mij een 
hele nieuwe wereld geopend. 
Ik kwam met andere quilters in 
aanraking en heb er daardoor 
heel veel vriendinnen bij gekre-
gen uit heel Nederland en zelfs 
daarbuiten.
Op heel veel plaatsen in Neder-
land komen groepen (meestal 
maandelijks) bij elkaar om te 
werken aan droomdekentjes. 
Eén keer per jaar organiseert 
Stichting de Regenboogboom 
2 landelijke dagen om alle naai-
sters eens in het zonnetje te 
zetten voor hun mooie werk.
Ook was ik verzendpunt voor 
de Stichting. Met zo’n 250 de-
kentjes van heel veel maaksters 
in huis, verzorgde ik dan aanvra-
gen voor dekentjes uit het hele 
land.
Het dekentje wordt dan in een 

mooie kleurige doos gedaan, 
met een cd met liedjes van 
Stichting de Regenboogboom 
en een persoonlijke brief voor 
het kind. 
In Twente heb ik een Droomde-
kengroep opgericht en toen we 
weer in Emmen kwamen wo-
nen, heb ik dat ook hier gedaan. 
Die groep komt nog steeds een 
keer per maand bij elkaar. 
Ook de dochter (13 jaar) van 
Amber van der Leij wilde 
droomdekentjes maken en is bij 
mij in de leer gegaan. 
Onlangs heb ik ook een werk-
boek geschreven met alle infor-
matie om een Droomdekentje 
te maken: “Droomdekens ma-
ken voor Stichting de Regen-
boogboom”. 
Meer informatie over dit boek 
vind je op internet: b.link/
Droomdekenboek 
Meer informatie over Stich-
ting de Regenboogboom is 
te vinden op hun website:  
www.regenboogboom.nl 

Van Anja Bakker ontvingen wij deze twee mooie collages van onze wijk. Heel erg bedankt voor het delen Anja. 
Heeft u ook mooie foto’s van onze wijk? Stuur ze naar per mail naar redactie@bargeres.nl. 

INTERVIEW MET TRUDY JANKNEGT 

CREATIEF BARGERES

Door Loes Masseree



Infopunt
Bargeres

Openingstijden:
Elke maandag 13.00-15.00 en 
vrijdag van 13.00-15.00 uur

Bereikbaar via:
06-34496708 

infopunt@bargeres.comBalingerbrink 243
(In het winkelcentrum 

naast de bakker!)

 VOORLEESEXPRESS  

NIEUWS UIT DE BLEERINCK 
In het vorige wijknieuws vertel-
de ik dat in dit wijknieuws weer 
gerichte oproepen voor vrijwil-
ligers zouden worden gedaan. 
Maar op dit moment denken 
we dat we hier beter nog even 
mee kunnen wachten. Veel van 
onze oudgediende vrijwilligers 
kiezen er op dit moment ook 
voor om nog even “pas op de 
plaats” te maken. Het risico van 
besmetting is te groot! Momen-
teel hebben we geen besmettin-
gen binnen de Bleerinck, en dit 
hopen we zo te houden. Hier 
doen we alles aan. Alle activitei-
ten vinden plaats in heel kleine 
groepjes. Zo zijn er concertjes 
en workshops voor 3 of 4 per-

sonen om de 1 1/2 meter te 
kunnen garanderen. Deze week 
hadden we harp en pianocon-
certjes, en in het atelier wordt 
met 3 mensen tegelijk kunst ge-
maakt. Er wordt veel gewandeld 
en gefietst, alles in acht neming 
van de regels en met zo min 
mogelijk wisselende contacten.
We houden de moed erin maar 
kunnen niet wachten tot het 
moment daar is waarop we 
weer vol aan de bak mogen. 
Dan meld ik me weer, want dan 
hebben we weer volop hulp no-
dig.
Ida Hidding, Coördinator vrij-
willigerswerk in de Bleerinck.

Niet alle kinderen groeien op 
in een taalrijke thuisomgeving. 
Als kinderen te weinig met boe-
ken en lezen in aanraking ko-
men, beginnen zij vaak met een 
taalachterstand aan school. De 
VoorleesExpress zorgt ervoor 
dat deze kinderen extra aan-
dacht krijgen. Een half jaar lang 
komt er een vrijwilliger (op ge-
paste afstand) bij een gezin thuis 
om voor te lezen en taalspelle-
tjes te doen. Samen met de ou-
ders streven we ernaar dat taal 
en leesplezier een vaste plek in 
het gezin krijgen.

In 2020 gaat de VoorleesExpress 
starten in de gemeente Emmen. 
Het project is bedoeld voor 
kinderen van 2 tot en met 8 jaar. 
Wil je meer weten over de 
VoorleesExpress? 
Lijkt het je leuk om vrijwilliger 
te worden?
Of ken je een gezin dat de hulp 
van de VoorleesExpress goed 
kan gebruiken?
Stuur dan een e-mail naar 
Anouk Haddering en Karlijn 
Geitz, projectleiders: voorlees-
express@bibliotheekemmen.nl

 NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM

NIEUWS VANUIT HOLTINGERHOF

Hoewel.....nieuws? Door het 
opnieuw opleven van het co-
ronavirus is het voor ons nog 
steeds niet mogelijk om activi-
teiten te organiseren. Ook kun-
nen we als vrijwilligers nog niet 
weer vergaderen. We hopen 
toch echt dat er binnenkort een 
vaccin zal komen waardoor de 
situatie weer enigszins normaal 
kan worden.

We kunnen toch wel iets doen. 
Wilt u graag eens even een 
praatje met één van onze vrij-
willigers maken of een bezoek-
je ontvangen, belt u dan gerust 
met één van onderstaande 
nummers. Dan zullen wij ons 
best doen dat iemand van ons 
contact met u opneemt. U kunt 
bellen met Melanie Schievink, 
tel. 06-48356082 of Geb Bril, 
tel. 632106.

Helaas hebben we op dit mo-
ment nog geen reactie ontvan-
gen op onze oproep voor nieu-
we, enthousiaste vrijwilligers.

Namens alle vrijwilligers wen-
sen we u allen een goede ge-
zondheid toe en een hartelijke 
groet.
Het Bestuur van 
De Zonnebloem,
Afd. Bargeres/Noordbarge/
deel Bargermeer.

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:
• Gastdame/ heer receptie: elke 
middag is er een gastdame/ heer 
aanwezig om gasten wegwijs te 
maken, pakketjes in ontvangst 
nemen, kopieën maken en con-
troleren en telefoontjes beant-
woorden. Hebt u nog een paar 
uurtjes per week over, houdt u 
van contacten met mensen, bent 
u representatief dan zoeken wij 
u! Werktijden zijn maandag t/m 
vrijdag van 12:30 uur tot 16:00. 
U mag kiezen welke middag u 
wilt werken.
• Assisteren evenementen 
• Ophalen oud papier
• Koken in een huiskamer of 
eetkamer Bargeres
• Wandelen met een bewoner
• Gastdame voor koffie/thee 

schenken
• Duofiets
• Wandelen
• Maatje / individuele begelei-
ding
Hebt u belangstelling dan kunt 
u mailen naar de vrijwilligers-
coördinator van Holtingerhof: 
a.looijen@treant.nl of bellen: 
0647051418

Eetkamer Bargeres
Vanwege de oplopende besmet-
tingen in gemeente Emmen 
hebben we besloten om tot 01-
01-2021 geen eetkamer Barge-
res te organiseren.

Repaircafé Weggooien? 
Mooi niet! 
Voorlopig vindt het repairca-
fé elke woensdagmiddag niet 
plaats. Wij houden u op de 
hoogte wanneer de heren weer 
aanwezig zijn in Holtingerhof.

Blijf allen gezond en vooral  
Coronavrij!

TIJDELIJK GESLOTEN


