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Stoetbakkendag 2014
De Stoetbakkendag vindt dit jaar op zaterdag 14 juni plaats. De HC Noordbarge
doet weer als vanouds mee aan de markt. U kunt daar van allerlei informatie en
ook artikelen krijgen. Ook bieden we een herdruk van het boek "60-jaar bevrijding
Noordbarge" te koop aan. Dit boek kost € 10,00. Daarnaast kunnen mensen bruine
bonen met spek krijgen, om het eens op zijn Drents te zeggen. De commissie is
bezig met het maken van een historische quiz. Hier zijn mooie prijzen mee te
winnen. Een half uur voor het eind van de markt wordt de uitslag bekend gemaakt.

"60 jaar bevrijding NOORDBARGE"
Dat is de titel van het in 2005 door de Historische
Commissie Noordbarge uitgegeven boek. Vanaf 14
juni 2014 is een herdruk 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. 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.

School III
De speciaal voor dit onderwerp opgerichte werkgroep heeft al veel werk verricht.
We weten al precies op welke plekken de scholen hebben gestaan. Ook de hoofden
van scholen zijn bekend. Geconcludeerd kan worden dat het Openbaar Onderwijs
in Noordbarge altijd de beschikking had over lang zittende hoofden, die wisten wat

ze wilden. De namen van alle onderwijzers en
onderwijzeressen zijn nog niet volledig
bekend. We kunnen daarbij veel steun hebben
bij oude schoolfoto's, die in kranten hebben
gestaan. Vaak worden daar de namen bij
genoemd. We vragen u met ons mee te
denken en uit te zien naar dit materiaal. U kunt
de werkgroep en de commissie hier erg blij
mee maken. Vandaag stond in het Dagblad
van het Noorden een artikel over het feest
rond het 100-jarig bestaan van de Mr.
Halmaschool in Oranjedorp een passage over
juf Knegtering. "Ze was geen lieve juf. Ze had het altijd voorzien op mijn zus
Trijntje. Dan kreeg ze ervan langs met zo'n latje. We hadden goed door wanneer
juf Knegtering weer boos werd en dan gingen we allemaal in de benen, zodat
Trijntje ongehinderd kon wegrennen." We zijn benieuwd of er ook zo'n meester of
juf bij school III was.

Het Boek
Deze winter zijn we met hulp van Jantje Steenge en Jan de Vin flink opgeschoten.
Er zijn plekken en families waar je hele novelles mee vol kunt schrijven. We kunnen
ons bedapperen. Dat Noordbarge bijzonder was, dat wisten we al. Maar er komen
steeds meer bijzonderheden boven tafel.

Inloopdag 2014
Op zaterdag 11 oktober is het weer zover. Dan houden we de zevende inloopbijeenkomst. We zijn begonnen in 2008 in de Baxhoek en om het Loo. Er zijn nog
enkele dorpsdelen waar we niet zijn geweest. Dat willen we nu afwerken. We
hebben het dan over de noordzijde van de
Noordbargerstraat. Het gedeelte tussen Rieks
Evenhuis/Geert Olijslager en de Ermerweg. Over
dat dorpsdeel valt veel te vertellen. Vijf afgebrande
panden tegenover school III bij de bevrijding
Noordbarge en niet te vergeten de muntenvondst
achter het pand van Henk Dijkstra. Maar natuurlijk
ook de totstandkoming van het kantorenpark. Aan
weerszijden van de Oude Zuidbargerstraat vanaf
de Noordbargerstraat tot aan de Groene Loo. Tenslotte gaan we aandacht
besteden aan een paar panden aan de zuidzijde van de Huizingsbrinkweg tot aan
de toegang naar het Terra College. Daarbij wordt ook de naoorlogse boerderij van
Geert Jeuring (Melk-Geert) betrokken. Dit deel van Noordbarge kent een oude
historie. Het belooft in meerdere opzichten een fijne inloopdag te worden op
zaterdag 11 oktober 2014.

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".

