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Activiteiten 2012
De commissie is druk in de weer met verzamelen en schrijven. Één keer in de 14 dagen
houden we een boekbespreking in de keuken bij Hendrik Garming. Dat Noordbarge geen
gewoon dorp is, wisten we al lang. Dat hier niet alleen veel, maar ook veel bijzondere
mensen woonden, komen we steeds vaker achter. Onlangs hebben Lien Harms-Jeurink,
Lien Weggemans-Hilbrands en Martha Prins-Bos toegezegd dat zij willen helpen de
geschiedenis van het openbaar onderwijs in Noordbarge in beeld te brengen. Jan en Aaltje
Uneken nemen de Lagere Agrarische School voor hun rekening. Dat vinden we fantastisch.
Tijdens de Stoetbakkendag op 9 juni 2012 krijgen we weer een eigen kraam. Ook verzorgen
we als commissie met hulp van andere vrijwilligers de verkoop van 'bruine bonen met spek'.
Dit gebeurt in goed overleg met de vorige uitbaters. Op 13 oktober 2012 houden we onze
traditionele inloopmiddag met aansluitende historische wandeling. We zijn nog op zoek naar
een deel van Noordbarge dat nog niet aan de beurt is geweest. Ook een extra bijeenkomst in
2012 sluiten we niet uit. In deze bijeenkomst kunnen foto's worden ingebracht. Maar we
laten ook foto's zien, waarvan plek en de namen van sommige personen niet allemaal
bekend zijn. Het jaar 2012 is cruciaal voor de totstandkoming van Het Boek over
Noordbarge.

Juweeltjes
Meewerken aan een boek is meer dan uren achter het
beeldscherm zitten. Er moet contact worden gezocht met
oude dorpsgenoten. Daar komen veel leuke maar ook
minder leuke belevenissen bij te voorschijn. Maar ook op
www.schoolbank.nl stuit je op minder leuke dorpscultuur uit Noordbarge. Zo schreef een dochter van Derk
van der Sluis dat ze op school vaak werd gepest. Ze
noemde zelfs de persoon die haar het meest had gepest.
Nu is pesten van alle tijden. En is het een illusie om te
menen dat dit kwaadaardige virus aan Noordbarge
voorbij gaat. Maar bij deze
oud-bewoner leeft Noordbarge op een andere manier
dan bij de meesten van ons.
Ook
met
deze
context
moeten we omgaan. De laatste tijd hebben we de
Huizingsbrinkweg bij de kop. Op Huizingsbrinkweg 47 wonen
momenteel Henk en Geke Hadders. In 2002 is hun nieuwe
woning gebouwd. Vanaf 1935 stond hier een van hardrode
Groninger bakstenen opgetrokken woning. Deze woning was
gebouwd voor Hendrik en Harmtien Fransen-Pepping. In dit
huis werden hun beide zonen Harm en Mans geboren. Het
voetballen zat deze familie in de genen. In de jaren vijftig/zestig
maakte Harm Fransen als linksbuiten furore in het 1e elftal van
v.v. Emmen. Mans was vaste kracht in het tweede elftal.

Vanaf 1951 werd deze woning twee
jaar lang bewoond door Mans Pepping
en zijn vrouw Wemelina Braam. Hun
zoon Geert was al geboren. In dit huis
werd zijn zusje Grietje geboren. Mans
werkte bij de Coöperatie. Wemeliena
Jantiena Braam was het enig overgebleven kind van Geert Braam en
Gerhardina Onrust. Ze was geboren op
de hoek van de Ermerweg/Stroetweg.
Later zijn haar ouders naar de
Prinsenlaan verhuisd. Geert is naar
zijn grootvader van moederszijde
genoemd. Dat gebeurde wel vaker als je
bij je ouders inwoonde. Tijdens het
telefoongesprek met Geert Pepping, hij
woont tegenwoordig in Diever, vertelde
hij mij dat hij nog veel foto's had. Zijn
moeder was een begenadigd fotograaf.
Hij zou wel eens even kijken of er nog
iets over Noordbarge bij zat. Geert had
niets te veel beloofd. Vooral de foto's van
de kleuterschool met juf Truida Nijhof
zijn juweeltjes. Graag horen we of u
Smerig Jeichien links op de foto
herkent? Ze was getrouwd met Harm
Weken. Hun woning stond tegenover het
huis van Hendrik Fransen. Sinds kort
hebben we alle kadastrale gegevens over
dit huis gevonden. Harm en Jeichien zijn
voor de oorlog in de Angelinostichting
opgenomen. Harm stierf daar in 1935 en
Jeichien in 1943. Ons is verzekerd dat
Jeichien regelmatig op viste kwam bij
vrouw Kootstra bij de brug. Zij droeg dan
een oorijzer. Haar bijnaam had blijkbaar
weinig met armoede te maken. Verder
een prachtige zandbakfoto van Geert
Pepping zijn moeder. We herkennen
v.l.n.r. Gea Pool, Roelof Venema, Hans
Braam,
Lammie
Garming,
Lientje
Hilbrands, Geert Pepping, juf Nijhof met
Sientje
Jipping.
Bij
het
klimrek
herkennen we Klaas Harms en Lammie
Garming. Graag reageren naar Henk Jeurink voor meer namen. Geert we zijn jou en je
moeder erg dankbaar voor deze en meerdere mooie foto's.

Herdenkingsplechtigheid
Op dinsdag 10 april 2012 is het 67 jaar geleden dat een deel van Emmen werd bevrijd door
Poolse militairen. Ook dit jaar organiseert de Bond van Wapenbroeders, afdeling Emmen een
plechtigheid bij het Poolse monument op de brink aan de Noordbargerstraat. De
herdenkingsplechtigheid begint om 18.45 uur. Graag nodigen we u uit hieraan deel te
nemen.

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].
U kunt hier ook terecht voor de ansichtkaarten en de verjaarsdagkalender

