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Inleiding
Het jaar 2015 loopt op zijn einde. Er zijn jaren die meer geluk hebben gebracht. Wel heeft
Nederland weer een wereldkampioene sprint. Maar we hebben ook 140 doden en ruim 300
gewonden te betreuren na de terreuraanslag in Parijs. Met beide zullen we moeten leven. We
houden altijd precies bij welke Noordbarger ons is ontvallen. Ook dat gaat altijd door. Voor
het schrijven van een historisch boek over Noordbarge is het bijhouden van gegevens,
tegenwoordig heet dat data, van levensbelang. Veel kunnen we op het internet vinden. Maar
de enige juiste gegevens vind je in de archieven en hoor je van de mensen zelf. Er moet dus
meer gebeuren dan het schrijven van teksten.

Inloopdag 10 oktober 2015
Dit jaar werd een ontbrekende stukje van de Noordbargerstraat tussen de Stortweg en het
kerkpad onder de loep genomen, met als hoogtepunt de powerpointpresentatie Rond de
Cloeckshof'. Er waren ruim tachtig belangstellenden. In het oog springende onderwerpen
waren de historische achtergronden van de voormalige en huidige 'Cloeckshof' en de vele
muntvondsten in die omgeving. Voor wat betreft de omvang
van de familie vielen de Kiersen en Jeurings op. In het huis waar
Hendrik Kiers jaren heeft gewoond, legde Dina Alberts,
echtgenote van Jans Jeuring, rond 1900 de basis voor 'Winkel
Jan Jeuring'. Een kruidenierswinkel die later grote bekendheid
zou krijgen in Noordbarge. Ook bleek dat de Jeurings met een
G op het eind bijna allemaal tot één stam behoren. Een van de
Jeurings maakte de opmerking waar het toch aan lag dat er
zoveel Jeurings zijn. Hij werd op zijn wenken bediend door een
vrouwelijke nazaat van deze familie. "Dat komt omdat Jeurings
zo hitsig bint!" Met deze formule hebben we gehele dorp in
acht jaar behandeld. Welk onderwerp in 2016 bij de kop wordt
genomen weten we nog niet. We kunnen 'verenigingen' of
'landbouw' aan de beurt laten komen. Maar ook de
Jans Jeuring en Dina Alberts
ontwikkeling binnen de middenstand is een interessant
25 jaar getrouwd op 1 mei 1921
gegeven. We houden u op de hoogte.

De Cavalerist
De voetbalclub WKE staat momenteel bovenaan de ranglijst. Het
eerste elftal wordt getraind door Paul Weerman. Paul is een zoon van
Harry Weerman. Zijn grootvader Albert (Ab) Weerman woonde
vroeger aan de Dordsestraat in één van de veertien woningen. Hij liep
met petroleum bij de weg. Het merk dat Ab verkocht was: 'De
Automaat'. Die gaven het stripverhaal 'De lotgevallen van Pijpje Drop'
van P. Koenen uit. Het negertje Pijpje Drop beleefde zijn avonturen
begin jaren dertig in De automaat, een reclameblad van de
Maatschappij tot detailverkoop van petroleum. De reeks was zó
populair, dat de laatste zin van elke aflevering: 'Hoe 't verder 'Pijpje Drop'
vergaat, staat in de volgende 'Automaat'', in die jaren een staande
Ab Weerman 1890-1971 uitdrukking werd.
Ab Weerman kwam uit Noordbarge. Hij was de oudste zoon van Jan Weerman en Margien
Walkotte. Zijn geboortehuis staat op de hoek van de Stortweg/Ermerweg. Daar werd hij op
15 december 1890 geboren. Ab was niet uitgeloot en hij moest gewoon zijn dienstplicht
vervullen. Hij kwam bij de cavalerie terecht. In 1910 begon zijn volgens vele Noordbargers
veel te lange loopbaan in het leger. Dat lag aan zijn natuur en zijn politieke opvattingen. Hij
had een gloeiende hekel aan goudkleurige knopen. Hij belandde dan ook gereld in het cachot.
Maar zo nu en dan liep hij tijdens zijn verlof ook in vol ornaat door Noordbarge.
Bij de grote brink stond in die jaren de boerderij van Gerrit Diedering. Het woonstraatje
Diederingswal in Emmen is naar hem genoemd. Gerrit was getrouwd met Berentien
Haasken. Dat huwelijk was tegen het zere been van de familie Haasken. In die jaren waren
Jan Kiers (Jan Oot) en Nies Warrink (later gehuwd met Harm Kappe) op deze boerderij knecht
en meid. Toen Ab Weerman bij de boerderij van Diedering kwam, was daar een klein
oploopje. Er was een kidde die
weigerde naar binnen te gaan. De
onderdeur stond al uitnodigend
open. Cavalerist Weerman voelde
zich als geroepen. Hij zei: "Laat
mij dat varkentje maar even
wassen!" Hij sprong op de kidde
en gaf het dier de sporen. De
kidde bedacht zich niet en stoof in
galop via 'het underdeurtien
zunder Ab hèn binnen'. Ab was in
uniform tegen de baander blijven
hangen. Nog jaren is er over dit op
de lachspieren werkende voorval
Boerderij van Gerrit Diedering en Berentien Haasken
in Noordbarge gesproken.
In de jaren dertig van de vorige eeuw afgebroken

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".

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

