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Inloopdag 2014
Na verloop van jaren kunnen we vaststellen dat de inloopdagen in een duidelijke
behoefte voorzien. Ook dit jaar kwamen weer veel liefhebbers van de historie van
Noordbarge op dit gebeuren af. Nu valt er ook veel over Noordbarge te vertellen.
Het was en blijft een dorp dat leeft en
tot de verbeelding spreekt. Pieter Albers
en Henk Jeurink hadden veel werk
gemaakt van hun presentatie. De
toeschouwers hingen aan hun lippen en
op sommige momenten kon je een speld
horen vallen. Ook het programma in de
ochtenduren sloeg goed aan. Men
ontmoette vrienden en bekenden. De
leden van de Historische Commissie
Noordbarge deden allerlei tips en mooie
verhalen op. Het was leerzaam van alle
kanten. De verzorging van de inwendige
mens was deze dag in goede handen bij
gebinten in de schuur van Geert Willem Garming komen uit
de vrijwilligers en enkele leden van de De
de in 1932 afgebroken boerderij van de familie Harmannus
HC Noordbarge. Om het in een paar Schutrups. Deze boerderij stond aan de noordkant van de
woorden samen te vatten: We kunnen Noordbargerstraat, waar later directeur Roelof Nijhoff en thans
terugkijken op een geslaagde inloopdag Jan en Geesje Boer wonen. (foto Jan de Vin)
2014.

Googelen op de brink…
Voor een rubriek over nieuws uit het verleden, 'oud nieuws' kan in dit verband
verkeerd worden opgevat, worden vaak titels als 'Het verleden belicht' of 'De
geschiedenis vertelt' gebruikt. Jan de Vin attendeerde de commissie op
http://www.delpher.nl/ Op deze website kunt u informatie uit ruim 1 miljoen
boeken, tijdschriften en kranten vinden. Gauw het woord 'Noordbarge' in 'zoeken
in alle tekstcollecties' invoeren en allerlei gebeurtenissen uit ons dorp rollen over
uw scherm. Deze terugkerende rubriek krijgt de naam 'Googelen op de brink…'

Priksleeën oorzaak van hilariteit (Nieuwsblad van het Noorden 03-02-1954)
Gistermiddag werd door de ijsvereniging Noordbarge op het Oranjekanaal een wedstrijd
op priksleeën voor dames en heren georganiseerd, waarvoor grote belangstelling bestond
van de zijde van het publiek.
De uitslag van de zeer sportieve
strijd, die de nodige hilariteit verwekte, werd 's avonds in café
Halberstadt te Noordbarge als volgt
bekend
gemaakt:
Priksleeën
dames: 1. Mevr. L. de VriesLubbers, Noordbarge; 2. mevr. M.
Scholten-Meijer, Noordbarge; 3.
mevr. J.M. Kroon-Glas, Noordbarge; 4. mevr. J. JacobsMasselink, Noordbarge. Priksleeën
heren: 1. J. Kiers; 2. M.H. Berends;
3. W. Kuipers; 4. A. Lanting; 5. A.
Post. Allen te Noordbarge.

Terugblik op 2104
2014 loopt op zijn laatste
benen. Dit jaar is weer veel
werk in het boek gestoken.
Wat hebben er veel families
in Noordbarge gewoond.
Gelukkig, het tempo is
hervonden. De werkgroep
van School III schiet ook
aardig op. We weten op
welke plaatsen en in welke
gebouwen
de
openbare
lagere scholen stonden.
Inloopdag 2014 (foto Jan de Vin)
Ook weten we dat de
hoofden van deze school goede meesters en sterke persoonlijkheden waren. Bijna
zonder uitzondering hebben ze allemaal vele jaren achtereen voor de klas gestaan.
Het tegenwoordig gevraagde management deden ze er meestal gewoon bij.
Binnenkort kan dit hoofdstuk worden afgesloten.

Wij wensen u en de uwen Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar!
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, de CD "Noordbarge daor bij de brug" en de
herdruk van het boek "60 jaar bevrijding Noordbarge".

