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Inloopdag 2012
Het was vanaf 10.00 uur erg gezellig tijdens de inloopdag op 13 oktober in Noordbarge.
Aaltje Uneken en Trees Hake hadden de koffie al vroeg klaar. Op dit tijdstip van de dag
verhoogt een lekkere bak koffie de gezelligheid. De hele dag waren ze druk in de weer met
ons natje en droogje. Er mankeerde niks aan. De complimenten hiervoor. In de loop van de
dag zijn tachtig oude foto's ingebracht. De scanner van Gerrit Brakel draaide vaak op volle
toeren die dag. 's Morgens was er gelegenheid voor ontmoeting en het uitwisselen van
persoonlijke ervaringen. Overal stonden groepjes gebogen over meegenomen foto's. Harrie
Gerrits heeft de fotoalbums van de Historische Commissie Noordbarge van huis gehaald.
Ook deze documenten werden gretig bekeken. In de regel hebben de leden van de HC
Noordbarge geen tijd om met de mensen te praten. Dat was deze morgen anders. Uitvoerig
hebben we met elkaar gesproken. De commissieleden hebben vele nieuwe feiten gehoord en
ze gaven ook antwoorden op vragen. De lunch was prima voor elkaar. Rond 13.00 uur
begonnen de eerste bezoekers van de inloopmiddag binnen te komen. Om half twee was de
zaal goed vol. Ruim tachtig mensen hoorden voor de eerste keer het door Jan de Vin
geschreven, gecomponeerde en gezongen lied "Noordbarge daor bij de brug". Daarna de
fotopresentatie. De toehoorders hingen aan de lippen van Pieter Albers en Henk Jeurink.
Het gebied tussen de Laadweg en een deel van de Ermerweg, de Noordbargerstraat, de
Middenstraat, de Kruisstraat en de Huizingsbrinkweg stond in de schijnwerpers. Ook de
Scheperstraat met het kampie en de Boerhoorn werden niet vergeten. Over dit gebied viel
veel te vertellen. Bijna twee uur nam de presentatie in beslag. Maar als iets boeit dan vliegt
de tijd voorbij. De wandeling. Tijd voor de vrijwilligers van die dag Alie Luurs-Ziengs,
Hendrik Braams, Roelof Haasken, Klaas Harms. Kzn, Willem Staal Gzn. en Harm van der
Werf om in beweging te komen. De meesten van hen waren al de hele dag aanwezig. Harm
kreeg hulp van zijn broer Roelof. Jans Harms hielp zijn neef Klaas. Klaas was als bewoner
van Schoonebeek beducht voor vragen over het huidige Noordbarge. Het was een mooie
nazomermiddag en de deelnemers genoten van dit deel van het mooie Noordbarge. Tijdens
de borrel bedankte Johannes Freriks de commissie voor de mooie dag. Hij deed het voorstel
vanwege de tijdsdruk de presentatie en de wandeling te verdelen over de ochtend en middag.
De commissie neemt dit voorstel niet over. Ze hebben daarvoor twee argumenten. De
huidige opzet van de presentatie/wandeling trekt veel belangstellenden, ook die geen directe
binding
met
Noordbarge
hebben.
Deze
grote
belangstelling heeft vooral te maken met de afwerking
van deze programmaonderdelen in één dagdeel. Het
tweede argument is de 'ontmoeting' tussen Noordbargers
's morgens. Dat moet niet worden verstoord door een
lange presentatie. Om de 'ontmoeting' extra luister bij te
zetten overweegt de commissie het ochtendprogramma
af te sluiten met een borreltje voor het eten. Een ander
hoogtepunt was het tonen van de racemotor van Geert
Keen (nr. 40). Oude tijden herleefden Allen die aan het
welslagen van deze dag hebben meegewerkt willen we
van harte bedanken.

CD-presentatie
In 't zicht van d'Emder toren. Daar is heel veel gebeurd.
Maar ook veel verzwegen. Dat is een van de beelden die
Jan de Vin nodig heeft om zijn dichtader sneller te laten
stromen. Jan is muzikant in hart nieren. Hij heeft jaren als
beroeps bij de Johan Willem Frisokapel in Assen gespeeld.
Ook was hij met Ap Spier en Roelof Post wekelijks te
vinden op feesten en bruiloften. Aan het begin van de
inloopmiddag hebben we het nummer "Noordbarge daor bij
de brug" gespeeld. Het is een ode aan Noordbarge. Refrein:
'Noordbarge daor bij de brug - Ik kom d'r nog hiel vaak
terug - Met zien bos en zien dikke stien - Noordbarge zo is
d'r gien ien. Dat sloeg enorm aan. Spontaan reageerde Jan dat hij nog wel meer nummers
had liggen. Genoeg om een CD uit te brengen. Jan was geregeld thuis in de weer geweest in
zijn eigen studio. De opbrengst moest ten goede komen aan het werk van de HC Noordbarge.
Pieter Albers ging met hem aan de slag. De "Siebrandsbrug" prijkt op voorkant van de CD.
De muziek en de tekst is van Jan P. de Vin. De CD is uitgegeven door de HC Noordbarge.
Onlangs werd de CD op een feestelijke manier gepresenteerd in hotel Ten Cate. De CD is
voor maar zes hele euro's verkrijgbaar bij Geesje Gerrits, Noordbargerstraat 67, 7812AA
Emmen, tel 0591-640263.
Op de veertig minuten durende CD staan 11 lekker in het gehoor liggende nummers. Jan
schuwt gevoelige onderwerpen niet. In het nummer 'Olde Gerrit' beschrijft hij de periode van
het naar het 'bejaordenhoes' gaan van zijn
vader. Het ging niet langer. Jan de Roos uit
Groningen komt eveneens aan de beurt.
Naast de vele poëtische nummers staan er
ook luimige liedjes op de CD, zoals 'Aj maor
bukt op tied, stoot ij de kop ok niet.' Wie
heeft in een verliefde bui niet zijn naam en
die van zijn lief in de bast van de boom
gekerfd. Ook dat gebeurde in Noordbarge.
In het laatste nummer steekt hij een beetje
de draak met 'warken'. Soms krijg je zin om
rond de tafel te gaan dansen. Dit is een CD
die niet in uw collectie mag ontbreken.

De HC gaat ook digitaal
Intussen hebben twaalf donateurs voor de digitale versie van de nieuwsbrief gekozen. Dat is
in orde gemaakt. Mocht u de nieuwsbrief ook digitaal wilt ontvangen, één mailtje aan
henk.jeurink@online.nl is voldoende. U krijgt altijd een bevestiging. Als u die niet hebt
gehad, dan is er iets mis gegaan en moet de aanvraag over worden gedaan.

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 ansichtkaarten, verjaarsdagkalender en de CD "Noordbarge daor bij de brug".

De Historische Commissie Noordbarge wenst u prettige kerstdagen
en een gezond en voorspoedig 2013

