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Het nieuwe boek is uit …
Van de oplage van 1000 boeken 'Noordbarge, het
verhaal van zien bewoners' zijn in Hotel Ten Cate ruim
450 exemplaren via de Historische Commissie
Noordbarge verkocht en uitgedeeld. Bij de boekhandel waren er binnen een maand ook 450 boeken
over de toonbank gegaan. Mocht u nog belangstelling
hebben, dan is er haast geboden. De commissie is blij
met de vele complimenten die we hebben ontvangen
over het boek. In Noordbarge en ver er buiten is men
meer dan tevreden.
De huidige HC Noordbarge v.l.n.r. Harm en
Geesje Gerrits; Henk Jeurink; Pieter Albers;
Lien Harms; Ab Engbers en Jan de Vin.

Geslaagde boekpresentatie…
De bezoekers werden muzikaal verwelkomd door
Dinges. Er kwamen maar liefst 360 bezoekers,
zodat een deel van het publiek ergens anders in het
gebouw het gebeuren heeft moeten volgen. De
commissie had deze opkomst niet voorzien. In zijn
openingswoord deed voorzitter Ab Engbers verslag
van de totstandkoming van het boek.

Dweilorkest Dinges uit Emmen

In 2020 komt ons boek over OLS III op de markt. Nu
was er geen plek meer voor. Daarna zong de
historische commissie met solozang van Jan de Vin
het door hemzelf geschreven openingslied 't Aole
Darp. Muziek: Koos Salomons (accordeon) en Bert
Beudeker (gitaar). Daarna volgde een toespraak
door uitgever Gerben Dijkstra.
Openingslied

Gerben gaf de aanwezige Noordbargers geregeld een pluim
op de hoed. Noordbarge begon niet bij het begin van de
Zandsteeg. Eigenlijk had het boek nog dikker moeten worden.
Hij ging zelfs zover dat de Grote Kerk op het grondgebied van
Noordbarge stond. Toen was de beurt aan de eerste eregast
burgemeester Eric van Oosterhout. Met verve wist hij de
aanwezigen duidelijk te maken dat het opschrijven van lokale
geschiedenis bijdraagt aan een grotere saamhorigheid onder
mensen. Onze tweede eregast Jantje Jonkers-Derks knikte
welwillend mee en dan heb je het gemaakt in Noordbarge.
Jantje mocht deze middag naast de burgemeester zitten en zij
kreeg het eerste exemplaar van het boek door hem uitgereikt.
De burgemeester had nog een verrassing bij zich. Tussen de
Noordbargerstraat en de Binnenweg ligt een naamloos
straatje. Een aanknopingspunt voor een naam was een brief
van Tina Engelage-Zwols, die aan de Binnenweg was geboren.
In de bief stond o.a. het volgende.

De beide eregasten hebben er zin in

Wij as kinder speulden altied op het kleine brinkie. Het gres had gien tied om te gruien.
Wij huppelden naor schoel over het kinderkoppenstraotie dat wij aait 'Ome Luut zien
Steegie' nuumden. Ome Luut had een mooie lange witte baord. Hij leup daags enkele
maolen het straotie op en neer. Wij as kinder reupen dan, veur een dubbeltie ma'j in
Ome Luut zien baord klimmen.

Ome Luut

Aan dit steegie woonde de familie van Harm Reinder de Jong. In Noordbarge noemden ze hem Rooie
Reinder. Bij deze familie woonde voor de oorlog zijn Oom Luut in huis. Hij was in 1853 geboren te
Veenhuizen. Luut de Jong was pakagent te Amsterdam geweest. In 1940 kwam er in Noordbarge een
einde aan zijn leven. De naamgeving is een initiatief van de HC Noordbarge en PB Noordbarge. Als
laatste werd traditiegetrouw door alle aanwezigen het lied "Het zonnetje gaat van ons scheiden"
gezongen. Daarna werd het heel gezellig.

Donateurs
Namens Geesje en Lien delen we u mee dat alle donateurs dit jaar aan hun verplichtingen hebben
voldaan. Geesje Gerrits (0591-640263) en Lien Harms (0591-611799)

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, stelt u zich dan gerust in verbinding met onze
commissieleden Geesje Gerrits [0591 640263] of Henk Jeurink [o591-626728]. Bij Geesje kunt U ook
terecht voor ansichtkaarten, verjaardagskalenders, de CD "Noordbarge daor bij
de brug" en de herdruk van het boek "60 jaar bevrijding Noordbarge".

Wij wensen u een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar

