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Jaren achtereen prijkte op onze nieuwsbrief de oude boerderij aan de Baxhoekweg
12 van o.a. de familie Everts. Naast boeren hield de familie Everts zich ook bezig
met onderwijs. In de wintermaanden kwam de jeugd van Noordbarge bij elkaar in
het kleine schooltje naast de bakoven op de brink. Het schooltje was in omvang
vergelijkbaar met het schoolgebouwtje in het Openlucht Museum in Schoonoord.
Hier werd de jeugd de eerste beginselen van het schrijven en het lezen bijgebracht.
Achteraf mogen we daar blij om wezen. Door overlevering op schrift komen we
steeds achter meer informatie over onze voorvaderen. Zo hebben we via de familie
Braam het notulenboek van school III mogen ontvangen. Daarin staat veel
informatie. Maar er is nog steeds een grote leemte in kennis omtrent de periode
voor 1930. We hopen dat er o.a. onder de lezers van deze nieuwsbrief mensen
zijn, die dat zelf weten of ons op anderen kunnen attenderen, zodat we de lezers
van het langverwachte boek ook over die periode niet hoeven teleurstellen.
Bovenstaande foto is bij de overgang naar de 20ste eeuw genomen. Deze
boerderijen stonden aan de noordzijde van de Noordbargerstraat, schuin
tegenover de toen nog nieuwe school van meester Koopman. De achterste
boerderij werd in die tijd bewoond door Geert Jeuring en Hillegien Reinders. Geert
en Hillegien waren op 2 mei 1893 in Emmen getrouwd. Deze boerderij werd in zijn
geheel verwoest bij de bevrijding van Noordbarge op 10 april 1945. In die jaren
woonde zijn zoon Gerrit in dit pand. In het midden stond de boerderij van Harm
Kappe. Deze werd eveneens verwoest. Volgens het kadaster was in 1880 het
eerste pand in eigendom van de wed. Diena Knoops-Lubber(t)s. Dat pand stond
ruim 15 meter achter het daar in 1930 gemetselde transformatiehuisje van het
Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Groningen/Drenthe (de latere EGD). Diena was
op 7 september 1844 in Emmen getrouwd met timmerman Harm Hendrik Knoops
uit Veldhausen in de Grafschaft Bentheim. Ze kregen vier kinderen, waarvan alleen
de oudste Fennegien (1844) haar ouders overleefde. Harm en Diena kwamen op
26 november 1879 respectievelijk 2 januari 1885 uit de tijd. Nog datzelfde jaar op
haar geboortedag (28 juli 1845)) stierf Fennegien op veertig-jarige leeftijd in deze
keuterij. Fennegien was in 1877 getrouwd met Hendrik Lubbers uit Erm. Hendrik
had een dochter (Aaltje) te verzorgen. Haar moeder was 10 dagen na haar
geboorte gestorven. Samen kregen Fennegien en Harm 2 dochters en 1 zoon. Hun
zoon Harm (1878-1917) werd schaapherder. Willemtien stierf binnen twee
maanden. Dochter Diena werd tachtig, zij stierf in 1961. De keuterij werd in de
dertiger jaren afgebroken en bij het huisperceel van de Cloeckshof getrokken.

"60 jaar bevrijding NOORDBARGE"
Dat is de titel van het in 2005 door de Historische Commissie Noordbarge
uitgegeven boek. Vanaf 1 mei 2014 is een tweede druk van dit boek verkrijgbaar.
Centraal in het boek staat het egodocument van Roelie Strating-Garming. Roelie
Garming heeft op een indringende manier haar eigen oorlogservaringen in
Noordbarge opgeschreven. Ook de eigen ervaringen van meester Bosch en Bertus
Masselink spreken tot de verbeelding en geven een beklemmend beeld van een
dorpsbevolking in oorlogstijd. Verder bevat het
boek verhalen en gedichten in het Nederlands en
in de streektaal. Prachtig is het korte oorlogsverhaal van de geboren en getogen Noordbarger
Roel de Lange. Deze in 1959 te vroeg overleden
auteur schreef dit verhaal in het authentieke
dialect van Noordbarge. Ook bekende auteurs als
Marga Kool, Hans Heyting en Grietje IJken
leverden bijdragen aan dit unieke boek.
Het boek is nu voor € 10.00 af te halen of te
bestellen bij Geesje Gerrits, Noordbargerstraat 67,
7812 AA in Emmen. Geesje is bereikbaar onder:
0591 640263 of geesjeenharm@hetnet.nl.
De opbrengst van het boek komt ten goede aan
het vele werk van de Historische Commissie
Noordbarge.

Herdenking bevrijding Emmen
Op 10 april 2014 wordt op een plechtige wijze
herdacht dat het 69 jaren geleden is dat Emmen werd
bevrijd. De herdenkingsceremonie vindt plaats bij het
Poolse monument op de brink aan de Noordbargerstraat in Noordbarge. De organisatie is in handen van
de Bond van Wapenbroeders afdeling Emmen. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd door de showband van de Christelijke Muziekvereniging "Laus
Deo". Vooraf en na afloop van de plechtigheid wordt
u in de gelegenheid gesteld om een kopje koffie te
drinken in de aula van AOC-Terra MBO aan de
Middenstraat. De ceremonie begint om 18.45 uur.

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 en de CD "Noordbarge daor bij
de brug". Denkt u nog even aan het overmaken van de kosten (minimaal 10 euro)

