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VAN DE REDACTIE
Nu we dit vreemde jaar afsluiten
en iedereen het beste wensen
voor 2021, hopen we met u, dat
het een beter jaar gaat worden.
We danken iedereen die een
bijdrage heeft geleverd in de totstandkoming van het Wijknieuws
in het afgelopen jaar. Dat was vaak
een behoorlijke uitdaging, omdat
er minder kopij binnenkwam dan
we normaal waren gewend. We

waren soms genoodzaakt tot
creatieve oplossingen. Hopelijk
kunnen we spoedig weer activiteiten en evenementen aankondigen.
Ik vestig uw aandacht op het
mooie interview wat Loes had
en maak bekend dat het Infopunt
verhuisd is.Verder wil ik alle mensen bedanken die een mooie foto

van ‘ergens in Bargeres’ hebben
ingestuurd. Tot nu toe zijn er nog
maar weinig foto’s binnen van
plekjes die mooi verlicht zijn. U
kunt een locatie nog insturen tot
6 januari en wij maken dan een
winnaar bekend in het februari
nummer.

boek, en woont u in Bargeres,
dan kan dat nog steeds in onze
rubriek ‘Bargeres schrijft’.
Namens de redactie wens ik u
weer veel leesplezier, en heeft u
ideeën, opmerkingen, suggesties
of informatie, neem dan contact
op: redactie@bargeres.com .

Wilt u tals gepubliceerd schrijver uw aandacht vestigen op uw

Loes, Raymond,Vitalina en
Romilda

VAN DE BESTUURSTAFEL EN AANKONDIGING OPENBARE JAARVERGADERING
Op dinsdag 9 februari 2021
houdt Wijkvereniging Bargeres
haar openbare jaarvergadering.
In verband met de richtlijnen van
het RIVM omtrent de Covid-19
is aanmelden verplicht. Dit kunt
u doen tot 1 februari 2021 door
te mailen naar: voorzitter@
bargeres.com.

U krijgt in de week van 1 februari bericht over de tijd, locatie,
agenda en verplichtingen van
de dan geldende Coronaregels.
U bent van harte welkom, het
bestuur.
VERHUIZING INFOPUNT
Met ingang van januari zijn wij
te vinden in de Rolderbrink 98.

Deze plopop-woning is door
Domesta beschikbaar gesteld
voor inwoners van de wijk. Op
dit adres is tevens het Odensehuis en de buurtcirkel te vinden.

wege de Coronamaatregelen
is geen bezoek mogelijk, maar
het Infopunt blijft bereikbaar op:
06-34496708 en via het emailadres: infopunt@bargeres.com.

Inwoners van de wijk kunnen hier
eigen activiteiten laten plaatsvinden. In de volgende editie van
Wijknieuws meer hierover. Van-

Feestelijke foto(’s) van verlichting
gefotograveerd door Vitalina.
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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 2/2021
verschijnt eind december. Dinsdag 12
januari is de uiterste inleverdatum voor
kopij. Mail naar redactie@bargeres.com
Losse nummers liggen bij Boni, Brinkenhoes,
Holtingerhof en het infopunt.

Schrijvers en schrijftalent uit de Bargeres
INTERVIEW MET HENNY MOES
Door Loes Masseree
In het kader van onze oproep
om auteurs te mogen interviewen ben ik naar Henny Moes
gegaan, geboren en getogen in
Emmen. Het was even moeilijk
om haar huis te vinden, maar als
ik eindelijk bij haar aanbel, gaat
de deur open en staat er een
kleurrijke vrouw voor mij. Tijdens de interviews die ik houd
met de schrijvers gaat het om
de vraag: waarom en wanneer
begon iemand te schrijven? Dus
vraag ik haar: ‘Wanneer ben je
begonnen te schrijven?’
‘Als kind schreef ik al verhaaltjes,’ antwoordt ze. ‘Mijn vader heeft die verhaaltjes die
in schriftjes staan allemaal bewaard. Maar het was op de middelbare school, ik was een jaar
of vijftien, toen ik er de echte
liefde voor kreeg. Wij hadden
een leraar Nederlands, zijn bijnaam was Heggetje naar aanleiding van een televisieserie,
waar ik de naam van vergeten
ben. Heggetje had een voorliefde voor het schrijven van gedichten. Dus wij moesten ook
gedichten schrijven. En dat waren mijn eerste stappen op het
schrijvers pad. Door zo’n geestdriftige leraar die ons stimuleerde, ben ik doorgegaan met

schrijven. Ik ben zestien jaar lid
geweest van Dichtersgroep de
Clique, een dichtersgroep hier
in Emmen die nu niet meer bestaat. ‘
Mijn eerste gedichtenbundel
was ‘Klaprozen in de winter’.
Later ben ik ook gaan schilderen en heb ik kleine aquarellen
bij mijn gedichten gemaakt. Ik
schrijf ook graag over de natuur.
Toen ik klein was liep ik vaak
met mijn opa door de natuur.
Hij is helaas overleden toen
ik tien jaar was. Maar de liefde
voor de natuur is toen wel door
mijn opa geplant.’

Buiten de twee dichtbundels
‘Klaproos in de winter’ en ‘De
kameleon voorbij’, heeft Henny ook het boek: ‘Engel van het
Hoogveen’, geschreven.Wie was
die engel van het Hoogveen? Zij
was non en wijkverpleegster
en woonde in het klooster van
Weiteveen. Regelmatig ging zij
het hoogveen op om mensen te
helpen. Dat was in die tijd niet
eenvoudig. Als er iemand ziek
was dan bond men een luier aan
de boom, zo kon ze zien waar
hulp nodig was. Dan moest ze
weer terug om de dokter te halen en dan weer terug naar de
patiënt. Ze wist heel veel van
ziektes en zalfjes, die ze vaak
zelf maakte en van medicijnen.
Zelfs voor de dieren zorgde ze.
Immers, de bewoners van het
Amsterdamscheveld (nu Weiteveen) waren arm en dan was
een varken het voedsel voor de
winter. Ze heeft veel baby’s en
volwassenen gered van de dood.
Henny heeft haar de laatste drie
jaar van haar leven leren kennen en vrij intensief met haar
opgetrokken. Er bestaan veel
verhalen en anekdoten over het
leven van zuster Engel. Waarvan
in dit boek een groot aantal zijn
opgeschreven. Het mooie van
dit boek, buiten het zeer interessante verhaal, is dat de hele

opbrengst bestemd was voor
het DON BOSCO CHILDREN
FUND. Deze organisatie helpt
Cambodjaanse kinderen bouwen aan een betere toekomst.
Op de valreep zegt Henny: ‘Ik
heb trouwens een primeur! Margreth Eikens belde mij omdat ze
met haar partner een museum
over religie en kunst * heeft geopend in Nieuw-Schoonebeek.
Dat museum is in de oude pastorie waar fantastische kunst,
houtsneden en schilderijen,
opgesteld staan. Ik heb haar de
pop, die ik maakte van zuster
Engel, geschonken. Maar het
mooiste nieuws is dat Margreth
en haar partner André subsidie aangevraagd hebben en gekregen, om het boek Engel van
Hoogveen opnieuw uit te geven.
Er worden 500 exemplaren gedrukt. Mijn nieuwe taak is dus
het boek te herschrijven.’
Ik neem afscheid van Henny en
haar man, maar niet na een kijkje in haat tuin geworpen te hebben. Ik heb een vrouw ontmoet
die ondanks het feit, dat ze momenteel worstelt met ziekte,
doorgaat met dat te doen wat
ze ﬁjn vindt. Het was weer inspirerend.
*https://www.museumjanning.nl/

INGEZONDEN FOTO’S

De stralende verbinding tussen twee mensen, door Judith ter Veer

Foto’s van Jan Verheul

WAARDEVOL ERFGOED IN DE GEMEENTE EMMEN NU VOOR
IEDEREEN TE ZIEN
Alle waardevolle plekken en gebouwen in de gemeente Emmen
zoals boerderijen, bomen, stadsen dorpsgezichten zijn vanaf
vandaag voor iedereen online
te zien. De gebouwen en plekken waar de gemeente Emmen
zorgvuldig en met veel aandacht
mee om wil gaan, zijn verzameld
op de Erfgoedkaart die nu digitaal beschikbaar is. Bijzonder is
dat de kaart gekoppeld is aan de
website hierkomjijweg.nl van
het ErfgoedNetwerk Emmen,
waardoor heel veel achtergrondinformatie over de waardevolle plekken gemakkelijk
vindbaar is.
De Erfgoedkaart is samen met
inwoners ontworpen en in
2017 door de gemeenteraad
vastgesteld.
Op de kaart zijn honderden
bijzondere plekken verzameld.
Wethouder Jisse Otter: “Door
het maken van deze kaart
hebben we al deze mooie en
waardevolle plekken in onze

Voor en door de samenleving,
want samen zijn we trots op
deze plekken en willen we deze
zoveel mogelijk behouden voor
de toekomst. Ze zijn voor iedereen te zien op onze website
gemeente.emmen.nl/erfgoed.”
Samenwerking met
Erfgoednetwerk
De gemeente heeft de samenwerking gezocht met de stichting ErfgoedNetwerk om het
verleden te digitaliseren. Het
ErfgoedNetwerk Emmen heeft
een netwerk opgebouwd van
tientallen erfgoedorganisaties
in de gemeente Emmen. Via het
collectiebeheersysteem dat de
gemeente eerder heeft aangeschaft om haar archieven en
beeldcollecties te ontsluiten,
is dit bij elkaar gebracht. Vanaf
2019 is de beschikbare informatie gedigitaliseerd op de website
hierkomjijweg.nl.
Door het aanklikken van ‘links’
op de erfgoedkaart komt meer
cultuurhistorische informatie
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gemeente bij elkaar gebracht.

Fb: Bibliotheek Bargeres
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u vindt ons in het Brinkenhoes

hierkomjijweg.nl.
Cultuurwethouder Robert Kleine: “We zijn trots op ons cultureel erfgoed. Maar het is zonde
om cultuurhistorie alleen in het
archief te bewaren; het moet
door iedereen beleefd kunnen
worden.
Door deze samenwerking met
het ErfgoedNetwerk is dat op
een fantastische manier gelukt.
Zij hebben achtergrondinformatie en beelden verwerkt
waardoor het verhaal nog levendiger wordt.
Heel bijzonder vind ik dat het
ErfgoedNetwerk ook privé collecties heeft gedigitaliseerd. Iedereen kan daarin nu een kijkje
nemen en we voorkomen dat

ze verloren raken.”
Kaart in beweging
De gegevens op de kaart zijn
in 2017 vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn nieuwe waardevolle plekken door inwoners
en partners aangedragen. Andere elementen zijn verdwenen
door recente - vaak al geplande
– ontwikkelingen. De kaart is
dus nooit af. Er kunnen nieuwe
plekken aa toegevoegd worden. De gemeente is van plan
om wijzigingen te verzamelen
en één keer per jaar door te
voeren. Dat kan alleen samen
met inwoners. Daarom kan iedereen ideeën aandragen bij de
gemeente.
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DE REDACTIE ONTVING ONDERSTAANDE OPROEP
Ik woon met mijn gezin nu een
kleine twee jaar in de Bargeres en hoor sinds die tijd een
bromtoon en voel een trilling.
Mijn gezinsleden horen en voelen dit niet. 10 op de 100 mensen horen/voelen het en 2 van
deze 10 hebben er veel hinder/
gezondheidsklachten van. Ik
ben op zoek gegaan naar wat

het kon zijn en kwam er al snel
achter dat dit een fenomeen is
dat Laagfrequent geluid heet
(LFG). Ondertussen is er eind
vorig jaar ook landelijk veel media-aandacht voor geweest. Zelf
heb ik meldingen gedaan bij de
Gemeente Emmen en die hebben een professioneel technicus
metingen laten verrichten in

FOTO’S UIT DE WIJK

en rond ons huis. Ik ben in afwachting van de resultaten. Ook
heb ik contact met een andere
vrouw uit onze wijk die ook
grote hinder ervaart van LFG.
De website die goede informatie geeft is: www.laagfrequentgeluid.nl

Vriendelijke groet,
Jenneken Jansen
jennekenjansen@gmail.com

Graag zou ik in contact komen

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM

Foto’s door Magda Jagt

Ook deze keer weinig nieuws.
Wel hebben we onze geregistreerde gasten een kerstattentie kunnen aanbieden. Deze zijn
gemaakt door onze vrijwilligers
Jannie en Riny (zie foto hieronder red.).
Zo hebben we toch nog iets
kunnen doen. We hopen echt
dat het volgend jaar op alle

Foto door Daisy Medas

BRINKENHOES

met andere mensen die dit geluid kunnen horen/voelen in
onze wijk. Wie weet komen we
erachter waar dit geluid vandaan komt.

fronten beter mag gaan. Langs
deze weg wensen we iedereen
een voorspoedig maar vooral
gezond2021.
Een hartelijke groet,
Vrijwilligers en Bestuur van
De Zonnebloem,
afd. Bargeres/Noordbarge/deel
Bargermeer

