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Inloopdag 2016 "Strunen deur de Baxhoek en op 't Loo"
De Historische Commissie is in 2008 begonnen met het organiseren van inIoopdagen. De laatste
jaren is de opzet nogal veranderd. Mensen die in dit deel van Noordbarge hebben gewoond of
wonen worden tegenwoordig rechtstreeks uitgenodigd. In de ochtenduren gaan we als
commissie met deze mensen praten en proberen we de mooie verhalen boven tafel te krijgen.
Ook maken we van de presentatie een boekwerk. De informatie in deze boekwerken helpt ons
enorm bij het schrijven aan het boek.
Dit jaar gaan we 'strunen' (rondscharrelen) door de Baxhoek en op 't Loo. In de Baxhoek heeft
in de negentiende eeuw de familie Baks gewoond. Een eeuw eerder werd deze familie nog Bax
genoemd. Aan de familie Bax heeft de Baxhoek haar naam te danken. De familie Bax/Baks
hebben ter hoogte van het
huis
van
de
familie
Seubers/Dijks gewoond. In
de
Baxhoek
is
de
saamhorigheid nog altijd
groot. De geboorte van de
jaarlijkse Stoetbakkendag
komt eveneens door een
versierde kar met oven uit
de Baxhoek. Deze werd de
eerste stoetbakoven op de
brink. In de Baxhoek is veel
gebeurd. Waar veel gebeurt
is vaak geen gebrek aan
verhalen. De commissie is
vol goede hoop. De andere
Baxhoek 1915 (foto notaris Jan Oosting)
plek waar we gaan 'strunen'
is 't Loo. De Hoge Loo is archeologisch gezien een rijk gebied. Vanaf het midden van de
negentiende eeuw zijn hier spectaculaire vondsten gedaan. Over deze vondsten is rijkelijk
gefantaseerd. In de laatste oorlog werd op basis van een wichelroede vastgesteld dat op deze
plek een Romeinse tempel heeft gestaan. Dat zou meer dan bijzonder zijn geweest, want in zijn
algemeenheid wordt nog steeds met zekerheid door archeologen verondersteld dat de
Romeinen niet boven de Rijn hebben gewoond. Wel werden in 1843/1844 Romeinse beeldjes
gevonden. Dat duidt op 'tijdelijke' aanwezigheid van Romeinen. De historici houden het op de
aanwezigheid van een handelsweg ten zuiden van het Loobosje.

Misschien zou de HC Noordbarge
de Drents Historische Vereniging
eens kunnen vragen een symposium te organiseren over de
historische, maar ook archeologische betekenis van de Hoge Loo.
De belangstelling voor dit gebied
is volgens bijgaande foto van alle
tijden.
Maar de Noordbargers kennen de
Hoge Loo ook als de plaats waar
jaarlijks hun paasbult in de fik
werd gestoken. De wind kwam
omstreeks Pasen vaak uit het
oosten. Dan kwam de brandweer
langs om de rieten daken van de
Mei 1934: Hoog bezoek aan de Hoge Loo met professor A.E. van Giffen,
dichtstbijzijnde boerderijen nat te
burgemeester J.L. Bouma en een onbekende Noordbarger met pet
houden. Het is altijd goed gegaan.
Gebruikelijk was dat de oudste boer uit Noordbarge de paasbult
aanstak. De jongelui vermaakten zich met het zwartmaken van de
meisjes. Ook bijzonder in dit gebied was het bakken van stenen.
De gemeente heeft hiervoor later aan Frieling een hinderwetvergunning afgegeven. De HC heeft nog nooit een steen van de
bakkerij van Frieling in handen gehad. De kleur zal wel geel zijn
geweest, want de restanten van de leemput zijn nog zichtbaar in
de hof van Aol' Pieter Rosies tegen het Loobosje. (Het Groene Loo
10) Frieling cs. woonden in de nog bestaande boerderij aan de
Oude Zuidbargerstraat 9.
De inloopdag bestaat uit twee delen. 's Morgens van 10.00-12.00
uur beginnen we met de inbreng van oude foto's. U begrijpt dat
we als HC graag onze collectie willen vervolmaken. Dus op zoek in
kamnetten en kasten naar oude foto's van Noordbargers en
dorpskiekjes. Naast het bekijken van elkaars foto's bestaat er ook
Een van de gevonden Romeinse
gelegenheid de foto's te laten scannen. Het tweede deel van de
beeldjes
inloopdag duurt van 13.00-17.00 uur. Om 13.30 uur beginnen we
met de fotopresentatie. Na de presentatie gaan we in groepjes een wandeling door dit dorpsdeel
maken. Naast de leden van de commissie krijgen we deze middag hulp van (oud)bewoners. Ze
draaien ook mee in de voorbereiding. Na afloop is er nog tijd voor een gezellig afzakkertje. Voor
een natje en droogje wordt de gehele dag gezorgd. Tussen de middag kunnen tegen kostprijs
broodjes met soep worden gekocht. In verband met de inkoop graag opgeven tot dinsdag 4
oktober bij Geesje Gerrits (0591-640263 of geesjeenharm@hetnet.nl).
Tot ziens op 8 oktober 2016 in de kantine van het AOC Terra,
Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK Emmen

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u
alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje
Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD
"Noordbarge daor bij de brug" en de herdruk van het boek "60 jaar bevrijding Noordbarge".

