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Inloopmiddag 2010
De geschiedenis van het Tienkamp en
omgeving laat ons niet koud. Ruim zestig
belangstellenden
namen
aan
de
inloopmiddag op 10 oktober deel. Naast
de fotopresentatie werd er volop genoten
van de wandeling. Het bezoek aan het
Centrum voor Beeldende Kunst [CBK] in
de oude melkfabriek overtrof onze
stoutste verwachtingen. De presentatie
van Fried en Carola Rappard hebben daar
ook in ruime mate aan bijgedragen. We
hebben veel leuke reacties en foto's
ontvangen. Iedereen die aan deze
geslaagde activiteit heeft meegeholpen,
willen we nogmaals van harte bedanken.
Tijdens de presentatie werd een van het
internet afgehaalde foto van de Piep -het
beeldmerk van Noordbarge- getoond. Het
bijzondere aan deze foto is de verbeelding
van het begrip 'steeds hoger'. Het scherpe
contrast tussen de rode baksteen van de
piep en de blauwe hemel versterkt dit beeld.
Noordbarge heeft iets met 'steeds hoger'.
Het Latijnse woord voor 'steeds hoger' is
'excelsior', de naam van de voormalige
gemengde zangvereniging uit Noordbarge.
Onze hoffotograaf Jan de Vin uit
Noordbarge voelde de uitdaging in zich
opkomen. Vele morgens tussen 11.00 en
12.00 uur was hij onder de piep te vinden. En ja hoor, het is hem gelukt. Een strakblauwe
en bovenal wolkenloze lucht. Zo zie je maar weer, voor het maken van een fotogeniek
hoogstandje hoef je niet ver van huis te gaan. De beide foto's bij dit artikeltje zijn ook van
Jan de Vin.

Ansichtkaarten
Ter ondersteuning van het werk van de Historische Commissie Noordbarge verkopen we
sinds de jaarvergadering van PB Noordbarge een set van vijf recente ansichtkaarten van
Noordbarge. De foto's zijn van Jan de Vin. De prachtige foto van de piep zit er ook tussen.
De set is voor 3 euro te koop bij Geesje Gerrits, Noordbargerstraat 67 [0591 640263].

In de set ansichtkaarten zit o.a. een
winterse foto van de boerderij van
Berend Betting. [zie foto] Binnenkort
zal de schuur op de voorgrond
verbouwd worden tot woning. Ook zit
er een foto bij van het Jeudenveentien
en Dikstien in het Noordbargerbos. De
vijfde foto is een herfstfoto van de
boerderij van Paas, ooit door de
familie Huizing neergezet in 1878. Al
met al unieke foto's en een genot om
ze in bezit te hebben of een ander er
gelukkig mee te maken.
Ook hebben we nog voldoende verjaardagskalenders à 7,50 euro in
voorraad.

Zwemplekkie
Van Hennie Holties van de Scheperstraat kregen we een mooie foto van het zwemplekkie in
het Oranjekanaal tussen Noordbarge en Westenesch. Rechts op de foto staat haar vader
Jan Harm Holties van de Stortweg. We weten niet wie verder op deze foto staan. We nemen
aan dat het allemaal Noordbargers zijn. Wie herkent ze, graag doorgeven aan Henk Jeurink
[0591 626728]

Voortgang
De commissie is bezig met de laatste loodjes bij het verzamelen van de bewonersgeschiedenis van Noordbarge. De vele bijzondere plaatjes tijdens de inloopmiddagen zijn
een rechtstreeks gevolg van dit monnikenwerk. In 2011 beginnen we met het schrijven van
het boek. We hebben oriënterende gesprekken over het uitgeven van het boek gevoerd. Wat
komt daar veel bij kijken. Naar we aannemen bent u het met ons eens dat het in alle
opzichten een prima boek moet worden. Niet alleen een goed naslagwerk maar ook een
sierraad in uw huis.

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge 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].

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2011

