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Veurjaor 2013
Het voorjaar laat lang op zich wachten dit jaar. We breken in Nederland op het gebied van
slecht weer allerlei records. Bleef het daar maar bij. In de Atlas van de Gemeenten staat
Emmen voor het derde jaar op de laatste plaats. Gelukkig hebben we wel de gezelligste
markt van heel Nederland. Dat verzacht de pil. Toch is het elkaar de maat nemen niet alleen
van deze tijd. Wel bestaat de indruk dat het tegenwoordig vaker gebeurt.

Noordbarge
Met de braand in 't aole schepershoes
Ontwaakte Emmen oet zien roes
Do metties is er gien historisch stukkien meer
D'r wordt ies weer bouwd veur de zoveulste keer
Het begun met 't umkappen van de ieken op de brink
Toen gung zien veilig dakkien over de klink
D'r mus plaots kommen veur 'n plansoen
Want zunder brink kun Noordbarge 't wal doen
Allèn de aole boerderijen en de straoties
Kunt oes doen denken an vroggere jaorties
Alle jongeluu bent met heur tied metgaon
En woont non in Emmermeer, 'n paar doezend meter hier vandaon
Vrogger was de boerderij veur de aolste zeun
Maor dat is non slechts 'n dreum
Ze moet non leren an de taol of technisch kaant
Want doméé stiet er gien rogge, maor hoezen op heur laand
De weg waor vrogger de scheper langs gung met zien schaopies, hond en breien
Vervangt een teerstraot veur 't moderne verkeer non de vertrouwde keien
Ik weet dat mien gedicht ienteunig is
Maor met de komst van de industrie gung 't met oes darpie mis
Ze hef natuurlijk ok veule goeie dingen bracht
Maar an de undergang van een old darp heb ze niet dacht
Daorum kun we allèn maor hopen of misschien wal vraogen
Of de neije woonwiek de naom Noordbarge mag draogen.
Henk Jeurink

Bovenstaand gedicht is geschreven en voorgedragen door Henk Jeurink op de voordrachtswedstrijd van 't Aol' Volk in december 1965. Twee jaren eerder had de raad besloten dat
tussen Noord- en Zuidbarge drie woonwijken zouden verrijzen. In die jaren woonde Henk
Jeurink nog achter de melkfabriek en ging hij naar de UTS aan de Tweede Bokssloot. Op het
Drents en ook op de feiten valt achteraf het nodige af te dingen. Uit het gedicht spreekt wel
grote bezorgdheid over de teloorgang van Noordbarge. Gelukkig is het niet zo 'zwartgallig'
verlopen. De oude dorpsstructuur is nog steeds goed herkenbaar. De landbouwfunctie is wel
grotendeels verdwenen. Dat is jammer. Maar ook in andere boerendorpen is hetzelfde
gebeurd. Wel geleidelijker en minder abrupt. Ook in die jaren had 't Aol' Volk veel aanhang
in Noordbarge. Die avond won Geertje Meringa-Kamps bij de volwassenen en werd Annie
Ensing tweede bij de jeugdigen. Geertje droeg het gedicht "De zeier" van Jan Naarding voor.
Ze vertelde er bij dat Naarding ook uit Noordsleen kwam. Op visites onderbrak hij ook wel
mensen en vroeg hij dat woord in de streektaal nog eens te herhalen. Ja, je kunt ook teveel
met je werk bezigwezen. "Het Spinnewiefien" heette het gedicht van Annie. Later trouwde ze
met Geert Boels en ze wonen nog graag in Noordbarge. Annie heeft jaren meegedaan. Het
gedicht "De Oel van Klateren" was een geliefd gedicht van haar. Het eigengemaakte gedicht
van Henk Jeurink werd beloond met de derde prijs. Op de vierde plaats eindigde Geertien
Kiers-Boelen. Ook bekende toneelspelers als Johannes en Lien Hilbrands, Geertje Meringa,
Geert Alberts, Frits Kiers, Hillie Schutrups e.a. kwamen uit of wonen nog in Noordbarge.
Binnen maar ook buiten 't Aol' Volk speelden ze de sterren van de hemel. Ook de volksdansgroep heeft sinds jaar en
dag een beroep kunnen
doen op Noordbargers.
Niet te
vergeten de
toneel-bouwers:
Jan
Kiers, Wietse Kuipers,
Hendrik Meringa, Harm
Bos en sinds kort de
gebroeders Klaas en Jans
Harms. De Historische
Commissie juicht het dan
ook toe dat 't Aol' Volk dit
jaar op zondag 9 juni
2013 ter gelegenheid van
de dertigste Stoetbakkendag hun boerenbruiloft
gaat opvoeren. In 1969
vertrok de toenmalige
bruidegom
vanuit
de
boerderij van Jan Kiers
in Noordbarge. Op de foto staan enige bekende deelnemende Noordbargers.

Stoetbakkendag 2013
Er is veel te doen die dag in en rond Emmen. Zonder aanwezigheid van onze nieuwe Koning
Willem Alexander wordt een gedeelte van de nieuwe vaarroute tussen Erica en Ter Apel naar
hem genoemd. Ook dit jaar heeft de Historische Commissie het druk tijdens de
Stoetbakkendag op 8juni 2013. We zorgen ook dit jaar voor de bruine bonen met spek.
Verder zijn we bezig met een fotopresentatie. We richten ons daarbij op tot de verbeelding
sprekende Noordbargers. De presentatie duurt ongeveer tien minuten. Dat betekent dat niet
alle Noordbargers aan de beurt komen. Dat kan ook nog niet want we hebben ook niet van
iedereen een foto. Er zitten karakteristieke persoonlijkheden tussen, die we niet nader aan
de andere Noordbargers hoeven aan te kondigen. Vaak hebben deze mensen ook een
bijnaam. We proberen in de tent elk half uur een voorstelling te geven. De resterende 20
minuten zijn bestemd voor nadere kennismaking en hernieuwd contact.

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".

