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Inloopdag 10 oktober 2015
Al vele jaren prijkt in de kop van de nieuwsbrief van de HC Noordbarge een foto uit 1905. Op
deze foto staan drie keuterijen, die tegenover de openbare school stonden. De keuterij aan
de rechterkant stond achter het markante transformatorhuisje. Deze keuterrij is in de jaren
dertig afgebroken. De beide andere keuterijen zijn op 10 april 1945 bij de bevrijding van
Noordbarge in vlammen opgegaan. In de middelste woonde de familie Harm Kappe. In het
linker pand huisde de familie Gerrit Jeuring.
Deze foto is één van de velen die wordt gepresenteerd tijdens onze inloopdag. Dit keer staat
het noordelijk deel van de Noordbargerstraat tussen de kerkweg (Raadhuisstraat) en de
Stortweg centraal. In dit deel van Noordbarge hebben tot de verbeelding sprekende
historische gebeurtenissen plaatsgevonden. Ooit stond hier de oorspronkelijke 'Cloeckshof'
(voor 1800). Vermoedelijk een kloosterboerderij. Later werden hier in de buurt 'gouden
munten' gevonden. Is er een historische relatie?? De bebouwing tegenover de school is
grotendeels in vlammen opgegaan. Voor de familie Schnoeiing/Kiers en de familie Meijeringh
werden verkavelingsboerderijen teruggebouwd.
Voor de inloopdag nodigen we in het bijzonder (oud) bewoners van het te bezoeken
dorpsdeel uit. Velen van hen hebben toegezegd te zullen komen. De inloopdag bestaat uit
twee delen. 's Morgens van 10.00-12.00 uur beginnen we met de inbreng van oude foto's. U
begrijpt dat we als Historische Commissie graag onze collectie willen vervolmaken.

Kerkpad

Dus op zoek in kamnetten en kasten naar oude foto's van Noordbargers en dorpskiekjes.
Naast het bekijken van elkaars foto's bestaat er ook gelegenheid de foto's te laten scannen.
Het tweede deel van de inloopdag duurt van 13.00-17.00 uur. Om 13.30 uur beginnen we met
de fotopresentatie. Na de presentatie gaan we in groepjes een wandeling door dit dorpsdeel
maken. Naast de leden van de commissie krijgen we deze middag hulp van oud bewoners. Ze
draaien ook mee in de voorbereiding. Na afloop is er nog tijd voor een gezellig afzakkertje.
Voor een natje en droogje wordt de gehele dag gezorgd. Tussen de middag kunnen tegen
kostprijs broodjes met soep worden gekocht. In verband met de inkoop graag opgeven tot
vrijdag 9 oktober bij Geesje Gerrits (0591-640263 of geesjeenharm@hetnet.nl).
Tot ziens op 10 oktober 2015 in de kantine van het AOC Terra,
Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK Emmen

Klein maar dapper
In Noordbarge had een groep jongens de voetbalclub 'Klein maar Dapper' opgericht. Later
zongen we dat we met zijn allen naar Rome gingen. Of we volgend jaar in Parijs uitkomen is
nog maar de vraag. Dat hangt meer van geluk dan van wijsheid af. Maar in Noordbarge
begonnen we bescheiden 'klein maar dapper' Rekening houdend met het onvermijdelijke dat
er ook verloren kon worden. De foto is gemaakt door Geert Braam. Op de achtergrond staat
de boerderij van Jan Scholten. Daarnaast stond het huis van Berend Christiaan. (Berend Chris)
Hij was in die jaren voor de
volmachten onbezoldigd rijksveldwachter. Later kwam hij bij het
korps in Enkhuizen. Tien jaar
voordat 'Klein maar Dapper'
droomde van een grootse toekomst,
hadden andere jongens een paar
doelpaolen oet 't Loobossie steulen.
Ze waren daarbij door Berend Chris
in vol ornaat betrapt. In optocht ging
het naar Hendrik Huizing. Het was
zijn bos. Die reageerde anders dan
de veldwachter had ingeschat. "Och
Van links naar rechts zittend: Derk Hilbrands [Pielstaart], Hans Heegen, Jan
laot die jongs toch voetballen, ij Zwols; gehurkt: Harm de Lange [Haigie], Geert Lanting, onbekend; staand:
weet maar nooit waor dat nog op
Roelof Hilbrands, Margien Staal, onbekend, onbekend, Ab Lanting, Jantje
Scholten, Hans Koopman, Jacob Meenderman en Herman Staal.
oet dreit."

Donateurs
Ons financiële boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Met ingang van 2016
gaan we over naar een boekjaar dat gelijk loopt met het normale kalenderjaar. Dat heeft
consequenties voor het moment dat u de kosten verbonden aan het donateurschap moet
overmaken. In de eerste nieuwsbrief in 2016 komen we hier op terug.

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".

