9. Nog meer grensstreek en Limietweg
Familie Harms

De streek tussen de Limietweg en de grens is vanaf
1875 bewoond.
De eerste huizen zijn ‘kloeten keten’ of huizen, opgetrokken van hout en deels steen met een dak van
stro. Tussen de beide Wereldoorlogen zijn betere
huizen gebouwd.
Bij de grenspaal 162 woont het gezin van Hendrik
Harms en Marie Heidotting.
Hendrik Harms draagt als bijnaam ‘Appel Hinnek’,
hij is zoon van Harm Harms en Anna Helena BruiGrensweg 3, nabij grenspaal 162 (bron; mw A. Heidotning, die in de ‘Maatschappij’ wonen. Zij wonen
ting-Peters).
dicht bij de zus van Helena, Meike Trientje Bruining, die met Hinnek Dijck getrouwd is. De beide
gezusters Bruining, ook wel geschreven als Brüning zijn dochters van een smedenfamilie uit Hemsen (D). Het
is niet toevallig dat een aantal fietsenmakers uit de Zuidoosthoek ook de achternaam Brüning dragen.
De familie Harms stamt uit het Duitse Haren, daar draagt de familie de naam Hermes met huisnaam ‘Appel’,
die ook lange tijd in Nederland nog gebruikt wordt. De familie Harms heeft talrijk nageslacht.
De foto is van na de Tweede Wereldoorlog. Het huis heeft als adres Grensweg 3 en staat tegenover de boerderij in Hebelermeer (D) van Franz Ottens. Op de foto kijkt oma Marie toe hoe één van haar kleinkinderen de
eerste pasjes oefent.

Familie Peters

Vanuit het Verlengde van Echtenskanaal te Zwartemeer is de Krommewijk uitgegraven, eerst in noordelijke richting en dan maakt het een kromming in
oostelijke richting en vervolgens weer in noordelijke
richting. Aan de Krommewijk 20 - het valt onder
Zwartemeer - woont bijenhouder (iemker) Harm Peters.
Dochter Annie Heidotting-Peters van jaargang 1929
kan zich het huis nog herinneren. Links op de foto is
het klompenhok, dan is er een klein halletje met een
tafel en een emmer water erop. Hier wast men zich ’s
morgens. Het volgende vertrek is de woonkeuken
met middenin een klompkachel, een lange pijp loopt
door de ruimte en bij de muur maakt het een bocht
omhoog. In de woonkeuken staat een grote tafel met
stoelen en op het fornuis wordt gekookt.
Krommewijk 20 te Zwartemeer (bron; mw A. HeidottingHet huis heeft ook een melkkamer. Melk wordt er
Peters).
bewaard in een melkbus om later gekarnd te worden
tot boter.
De slaapkamers zijn beneden, de jongens slapen in één kamer en de meiden in een andere kamer. Meerdere
personen slapen in hetzelfde bed. Het huis is enkelsteens en de punt is van hout, terwijl het dak belegd is met
een dakpan, met eronder gaas. De foto is van ongeveer 1961. Kleinzoon Johannes is net twee jaar als hij buiten
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speelt met een bal. In de verte is de grens zichtbaar. De familie heeft kennelijk visite, de fietsen zijn snel even
tegen de muur gezet. Op de plek van het huis is nu de gaslokatie, nabij de Limietweg.

Familie Berend Gustin

Familie Linnemann

Aan de Barrièreweg 14 te Zwartemeer woont het echtpaar
Berend Gustin en Dina Hemme. Gustin draagt als bijnaam ‘Snorre Berend’ (bron; mw M. Koiter-Gustin).

Barrièreweg 27 wordt bewoond door moeder LinnemannDetermann met haar 5 zonen (bron; mw H. LinnemannDrees).

Huis op ’t Hooge achter de Breede Sloot van het gezin van Rudolf Hake (bron; mw L. Berens-Hake).

Familie Hake

Dit huis wordt bewoond door het gezin van Rudolf Hake, diens tweede vrouw Maria Elisabeth Gepken en later
door het gezin van zoon Bernard Lucas en Maria Margaretha Wübben.
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Rudolf Hake, geboren 1857 in Hebelermeer, trouwt daar met Thecla Hüsers, geboren 1853 eveneens in Hebelermeer. Van haar zijn de oudste kinderen. Thecla overlijdt in 1889, een jaar later hertrouwt Hake met Maria
Elisabeth Gepken, in 1865 geboren in Bargeroosterveld.
Maria Margaretha Wübben is dochter van Joseph Wübben, geboren 1867 in Haar (D) en Helena Adelheid
Meijer, geboren ook 1867 in Hebelermeer.
In het Bevolkingsregister van Emmen is het gezin van Rudolf Hake en Tecla Hüsers ingeschreven op 22-41889. Zij gaan aan de grens wonen ‘op hun Compas’. Eerst hebben ze een tijdlang in Schöningsdorf gewoond,
daar zijn de oudste kinderen geboren.
Rudolf Hake moet met zijn gezin eerst pal aan de grens gewoond hebben, later zijn ze halverwege de Breede
Sloot gaan wonen (zie foto). Veel van hun kinderen bouwen in hun naaste omgeving een eigen huis op het
bovenveen, halverwege Limietwegkanaal en de grens. Zoals zoon Bernard Heinrich, afgekort ‘Brinnek’, zoon
Kasper, zoon Rouf, dochter Maria Gesina met Frans Muller en dochter Maria Elisabeth met Berend Tubben.
In 1953 bouwt aannemer Exel voor Bernard Hake en Margaretha Wübben het huis aan de Limietweg.

Op het erf van de familie Hake stond een geubel, ‘gaobel’ in het dialect. Een paard trok dit houten kruis rond en zette
middels een ijzeren staaf een dorsmachine in de schuur in werking. De staaf ging door de zijmuur van de boerderij.
(foto; Pater Bernard van der Meer, 1952).
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Landbouw achter de Breede Sloot.

In het voorjaar wordt het land omgeploegd. Het paard trekt de ploeg en de vrouw gooit elke halve meter een aardappel in
de ‘voor’. In de verte staat een huis, onder bomen verscholen, in de buurt van de landsgrens.

In de nazomer is het koren rijp en wordt het gemaaid. De boer maait het met de zeis. De vrouw bindt de korenhalmen tot
garven. Om zich tegen de zon te beschermen dragen de mannen hoeden en de vrouwen hoofddoeken.

Andere boeren zijn al begonnen met de landbouwmechanisatie. Het koren wordt gemaaid met een maaimachine, voortgetrokken door twee paarden. De garven worden nog handmatig gebonden. Ook hier weer bebossing op de achtergrond,
waarschijnlijk tegen de grens aan (foto’s; Pater Bernard van der Meer, 1952).
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Familie Gepken

In de zijgevel van de boerderij Limietweg 95, net onder het keukenraam zijn twee gevelstenen gemetseld. De
ene met inscriptie JB.G.19 en de andere met AMA.K.26
Kasper Gepken, de huidige bewoner weet wat het betekent; in 1926 is de boerderij gebouwd door zijn grootouders, Johan Bernard Gepken en Anna Maria Adelheid Koop.
Oorspronkelijk wordt er gewoond op dezelfde ‘plaats’, in een huis op het bovenveen, direct aan de grens met
ook de ramen gericht op het oosten, Duitsland dus.
Bernard Gepken, soms ook Gebbeken genoemd is geboren in 1870 in Bargeroosterveld. Hij trouwt in 1898 met
de Hebelermeerse Anna Maria Koop, geboren in 1874. Ze wonen eerst aan de Schoolweg-zuid. In 1911 koopt
hij de plaats met huis van
Herman Jansen uit Ter Apelkanaal, die het weer van
Gerhard Lampen heeft gekocht in 1903. De familie
Lampen, afkomstig uit Hebelermeer is er in 1886 komen wonen. De plaats is aan
deze familie toegewezen, zij
zijn gaan wonen ‘op hun
Compas’. De familie Lampen is teruggekeerd naar
Duitsland, naar Wesuwemoor.
Opvallend aan de boerderij
Limietweg 95 is dat het
stookhok nog intact is.
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Anno 2011 staat dit bos er nog, pal aan de grens. Hier moet het huis gestaan hebben van Geert Wübben. Hij werd RikkenGeert genoemd (foto; eigen).

Familie Wübben

Joseph Wübben, de vader van Margaretha (zie de familie Hake) is van jaargang 1867. Hij heeft als huisnaam
‘Rikken’ en is in Bargercompascuum de eerste kerkorganist. Het gezin woont dicht bij het Zwartemeer op
grond daar waar nu de A37 de weg naar Zwartemeer kruist. Hij is nog voor 1900 met zijn gezin en ouders naar
Hebelermeer verhuisd. Ook daar is hij organist en koster.
Zijn zoon, Geert Wübben is bekend onder de naam Rikken-Geert. Hij heeft lange tijd een huis bewoond pal
aan de grens, noordelijk van de plaats van de familie Hake. Veel oudere bewoners van de buurt kennen het huis
nog, dat centraal staat bij de smokkel. Van hieruit zijn heel wat goederen, koeien en paarden van land verwisseld. Het moet de plaats zijn waar later ook Albert Lubbers, bijnaam ‘Sonnevant’ met Dina Busch woont. Het
is nu nog één van de weinig onafgegraven stukken bovenveen, begroeid met sparren en berkenbomen.

Familie Harm Gustin

Op dezelfde plaats woont Gerardus Hermannus Gustin, geboren 1886 te Emmen met echtgenote Maria
Angela Kappen, geboren 1896 te Emmercompascuum. Zij overlijdt in 1950 op 53-jarige leeftijd. Harm
woont lang alleen maar heeft de kinderen en kleinkinderen in de buurt. Hij overlijdt in 1977. Dochter
Anna Angela, geboren in 1915 in Zwartemeer trouwt
in 1938 met Johan Willem Menzen. De andere dochter Anna Maria Tecla trouwt met Johan Willem Feringa.
Het gezin van Willem Menzen woont vooraan aan de
Limietweg en heeft talrijk nageslacht. Willem Feringa woont met zijn gezin aan de Limietweg-oost,
ook hier zijn veel kinderen geboren.

Harm Gustin, 1886- 1977 en Angela Kappen, 1896-1950
(bron; mw A. Dijck-Feringa).
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Familie Borgmann

Ten noorden van de plaats van de Linnemanns staat
het huis van Otto Borgmann, eveneens op het bovenveen en achter de Breede Sloot. In 1955 bouwt de
familie ‘beneden’ aan de Limietweg. Het huis ‘op ’t
Hooge’ wordt vrij snel erna afgebroken.

De Limietweg ten oosten van de visvijver. Aan dit deel van
de Limietweg woonde de familie Linnemann met huisnaam ‘Sievers’ op het bovenveen en later aan het kanaal
(foto; Hennie Hidding).

Familie Linnemann met huisnaam ‘Sievers’
De eerste grensstreekbewoners

Johann Bernard Linnemann en Helena Adelheid Fischer zijn de eerste bewoners van de grensstreek te
Bargercompascuum.
Ze staan per 18-8-1875 ingeschreven in de gemeente
Emmen. De familie Linnemann heeft als huisnaam
‘Sievers’ en stamt oorspronkelijk uit Gross Dörgen,
behorende tot de parochie Bokeloh (D).
De Linnemans zijn boeren in Hebelermeer en ‘Sievers Berend’ gaat met zijn echtgenote wonen in het
gebied ‘afgestaan aan de Hannoveranen’. Zij vestigen zich ‘op hun Compas’, zoals het beschreven
staat in het Gemeentelijk Bevolkingsregister.
Johann Gerhard Linnemann is een jongere broer van
de bovenbeschreven Berend. Hij laat zich met echtgenote Euphemia Maria Overhoff op 3-10-1881 inschrijven te Bargercompascuum. Ook deze ‘Sievert
Geert’ gaat wonen in ditzelfde gebied ‘op hun Compas’.
Beide gezinnen hebben talrijk nageslacht. Tot na de
Tweede Wereldoorlog wonen zonen en dochters van
het Sievers-geslacht hier op het bovenveen. Enkelen
bouwen in de jaren ‘50 aan de Limietweg.
Willem Arling noemt in zijn kaart ‘Bargercompascuum, omstreeks 1900’ Sievers Harm, Sievers Berend, Sievers Geert en Joop in de Putte, dit is Sievers
Joop.
Het woongebied van deze eerste bewoners van de
grensstreek ligt ter hoogte van de latere visvijver
(bron; J.B. Berens, Bargercompascuum 1873-1900).
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Herman Otto Borgmann en Margaretha Muller (bron;
mw G. Veringa-Borgmann).

Familie Greve
Ten noorden van de familie Borgmann, staat het huis
van Hermann Heinrich Greve. Het huis staat achter
het latere brughuis, bewoond door het gezin van Jans
Heijne, op de plaats waar de Limietweg kruist met
de Postweg.
In ‘klanken uit B.C.’, uitgave van het katholiek
Thuisfront, afdeling Barger-Compascuum wordt op
6 augustus 1949 ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van overgrootmoeder Greve het volgende
geschreven;

Alweer een negentig jarige.
Thans is het Maria Angela Adelheid Greve-Gebbeken, die op 7 Augustus 1859 te
Ter Haar onder Wesuwe in Duitsland is geboren. Haar ouders verhuisden spoedig
daarna via Hebelermeer naar Barger Compascuum, waar het gezin reeds 8 jaar
voor de oprichting van de parochie woonde. (Men ziet het parochiegedenkboek
blz 13). Twee van haar broers trokken naar Amerika, een van haar zusters woont
te Eindhoven en is 75 jaar. Op 1 Juli 1884 huwde zij met Herman Heinrich Greve,
geboortig uit Altenberge (D). Het jonge gezin vestigde zich aan de Rundeboorden,
maar verhuisde later naar de grenskant. Het gezin kreeg vijf kinderen, die allen
een gezin stichtten. Het aantal kleinkinderen bedroeg 33, het aantal kleinkinderen
(thans 21) is nog steeds groeiende. Op 11 Juli 1939 overleed haar man en sedert woont zij bij haar kinderen
in. Grootmoeder Greve voelt zich af en toe wel eens minder goed, maar over het algemeen vindt ze haar doofheid de ergste kwaal. Ze leest nog graag en veel, en zal ongetwijfeld ook dit nummertje van ons krantje lezen
en herlezen. Van ganser harte onze gelukwensen.

Turf wordt per vrachtwagen vervoerd. Deze foto moet gemaakt zijn in de buurt van de Limietweg (foto; Pater Bernard van
der Meer, 1952).

Familie Gebben
Op 20 maart 1948 kopt ‘Klanken uit B.C.’ in de rubriek ‘ditjes en datjes’ het
volgende;
Grootmoeder Gebben 90 jaar!
Opoe Gebben-Rohling, onze oudste parochiane, zal Zondag haar 90ste verjaardag vieren. Zij is er eentje van het oude taaie geslacht, die haar hele leven
practisch niet met een dokter in aanraking kwam en nog nooit een drankje heeft
geslikt! Al is ze af en toe iets hardhorend, van een bril wil ze nog niet weten. Ze
leest Klanken uit B.C. er zelfs nog zonder.
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Geboren te Altharen op 21 Maart 1858, huwde zij op 29-jarige leeftijd met Herman Heinrich Gebben, eveneens uit Altharen, die haar in de gezegende ouderdom van 85 jaar, na een zeer gelukkig echtverbond van 56
jaar, in 1939 ontviel. Sinds 1 Mei 1888 woont ze in Barger Compascuum. Van haar 11 kinderen zijn er nog
zeven in leven. Vijf ervan wonen weer in het Duitse Eemsland, een zoon verwisselde Drente voor Limburg,
terwijl zij vanaf 1939 bij een gehuwde dochter te B.C. inwoont. Ze mag neerzien op 63 kleinkinderen, terwijl
het nog groeiend getal achterkleinkinderen reeds tot 16 is gestegen.
Haar helder verstand, haar goed geheugen, maar vooral haar zonnig karakter is in heel Compas en ver daarbuiten bekend. We weten dan ook wel zeker dat het huis morgen te klein zal zijn!
Opoe Gebben woonde op dat moment in bij de familie H. Kuhl-Gebben, Verlengde Oosterdiep W.Z. 52.

Familie Wielage
Karel Wielage met zijn zoons Herman en Hennie Wielage
aan het aardappelenkrabben (foto; Pater Bernard van der
Meer, 1952).

Familie Feringa

Hermann Heinrich (Minne) Feringa, 1864-1953 en Angela Rolfes, 1873-1946.

Hermann Heinrich, genoemd Minne Feringa is geboren in 1864 te Hebelermeer en is een jaar erop als baby
meeverhuisd met zijn vader naar Bargercompascuum. Ze wonen in de Maatschappij. Hij werkt als boerenknecht in Wesuwe en helpt mee met het graven van
het Süd-Nordkanal. Later is hij boer en vervener.
Hij trouwt met Elisabeth Kramer, die op 26-jarige
leeftijd overlijdt aan TBC. Hij hertrouwt met Angela Rolfes, geboren in 1873 te Rütenbrock. Zij is
dochter van Rudolph Rolfes, bijgenaamd Kras Roulf
en Maria Margaretha Bergmann, die eveneens in die
tijd in Bargercompascuum wonen.
Uit zijn eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren,
beiden zijn nog voor hun vijfde jaar aan TBC gestorven. Uit het tweede huwelijk worden eerst 2 dochters geboren, gevolgd door 8 zonen.
Het eerste huis van Minne Feringa, ongeveer 1902, op het
Mogelijk al voor 1900 is hij verhuisd naar de grensbovenveen. Vlnr; Lize, Meike, Harm, vader Herman Hestreek. Hier bewonen zij een kloeten keet op het boinrich, Roef (bron; mw A. Rolfes-Feringa).
venveen op grond van vervener B. Herder.
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Later wordt de keet afgebroken en een stenen huis
op dezelfde plaats gebouwd. Zoon Hendrik bewoont
dit huis tot ongeveer 1950.
In 1935 wordt aan het Limietwegkanaal een nieuwe
boerderij gezet, later bewoond door jongste zoon
Geert. Rondom de boerderij bouwt de familie Feringa vier huizen. Oudste zoon Rudolph (Roef) komt
te wonen in het huis ten noorden van de boerderij.
Hendrik bouwt aan het Limietweg-oostkanaal de
‘Achterste Wieke’, evenals zoon Willem. De beide
vrijgezelle dames Lies en Meike bewonen het huis
tussen Hendrik en Willem in, dat eerst bewoond is
Het tweede huis van Minne Feringa (bron; mw A. Rolfesdoor Berend Goosevoort.
Feringa).
Anno 2011 staan alle huizen er nog, behalve het huis
van de beide zussen. Zoon Jan Feringa heeft een timmermanssbedrijf in het dorp en zal ongetwijfeld aannemer zijn geweest bij de bouw van de vele huizen.
Er is talrijk nageslacht.
B.L. (Ben) Feringa is geboren in 1951 aan de Limietweg 33 te Bargercompascuum. Hij is kleinzoon
van de hiervoor besproken Hermann Heinrich (Minne) Feringa en Angela Rolfes. Prof. dr. B.L. Feringa
is werkzaam als hoogleraar- chemicus aan de Rijksuniversiteit te Groningen en ontving in 2004 de Spinozapremie. Deze prestigieuze prijs wordt elk jaar
aan enkele Nederlandse onderzoekers toegekend,
die tot de absolute wereldtop van de wetenschap be-

horen. De winnaars zijn internationaal vermaard en
weten jonge onderzoekers te inspireren.
Minister van Onderwijs in het kabinet De Jong in de
jaren zeventig is de KVP-er G.H. Veringa. Hij is
kleinzoon van Gerhard Heinrich (Hendrik) Veringa
en Maria Helena Ottens.
Minne Feringa en Hendrik Veringa waren broers en
beleven hun jeugdjaren in de Maatschappij.

Twee dames op de brug bij Feringa over de ‘Achterste Wieke’, zoals het Limietweg-oostkanaal indertijd heet. In de verte
is de kerktoren van Bargercompascuum te zien. De foto is gemaakt na 1953 (bron; mw A. Rolfes-Feringa).
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Familie Berends
Angela Keuter- Berends en Lies Theijken-Wösten
beschrijven in 2010 de stamboom van de familie Berends, met bijnaam Dekker.
Het gezin van Willem Hendrik Berends en Maria
Elisabeth Heller bewonen een huis – het is meer een
boerderij- dat staat op het bovenveen, achter de
Breede Sloot in het gebied dat Willem Arling op zijn
kaart de Limietweg- noord noemt.
Willem Hendrik Berends is geboren in 1880. Zijn
ouders zijn Jan Hendrik Berends en Wilhelmina Ruten, beiden afkomstig uit Horsten, gemeente Onstwedde. Het echtpaar is in 1873 naar ‘Compascuum’
’t Höffien.
verhuisd om er een bestaan als boekweitboer op te
Het gezin van Willem Berends moet een dergelijke boerbouwen. (Helaas vermelden de schrijvers niet de
derij bewoond hebben in het grensgebied (bron; stamexacte plaats waar het echtpaar Berends-Ruten in
boom van de familie Berends, 2010).
Compascuum gaat wonen, mogelijk is dit in de
Maatschappij, GS). Bij de geboorte van het vierde
kind; Jan-Harm in 1876, overlijdt moeder in het kraambed. Jan Hendrik hertrouwt in 1878 met Elisabeth Pranger. Zij krijgen 8 kinderen, hun tweede kind is Willem Hendrik. Het huis is te klein en aan de Runde wordt een
stuk grond gekocht en een woning gebouwd.
Willem Hendrik Berends trouwt in 1908 met Maria Elisabeth Heller, geboren 1886 en dochter van
Johan Bernard Heller en Anna Margaretha Suelmann.
Zij zijn keuterboer op het bovenveen, verbouwen boekweit, aardappelen en rogge en houden twee koeien, een
paard, geiten en schapen.
In de volksmond heet Willem Hendrik ‘DekkerWilm’ omdat zijn vader Jan Hendrik ‘Dekker Hinnek’ bijverdiende als stro-rietdakdekker. Er worden
in die tijd heel wat huizen gebouwd, waarvan de daken bedekt worden met stro. Voor de daken gebruikt
men hier vooral roggestro en niet riet, omdat dit hier
minder voorhanden is. Dekker-Hinnek is een veel
gevraagde dakdekker. Anno 2011 wordt de bijnaam
Dekker nog steeds gebruikt.
Willem Berends en vrouw Lies krijgen tien kinderen, maar Lies wordt ziek en overlijdt op 39-jarige
leeftijd in 1925. Willem hertrouwt met Margaretha
Santen, maar ook zij overlijdt korte tijd daarna. In
1935 trouwt Willem met Roelofje Hogelink. Willem
is intussen verzekeringsagent geworden en gaat wonen aan de Barrièreweg te Zwartemeer. Later zijn ze
verhuisd naar Bargercompascuuum. Willem had zitting in het bestuur van de Boerenleenbank, later
voortgezet door diens zoon Bernard, ‘Dekker Bernard’. Er is talrijk nageslacht.
‘Böppe’ Elisabeth Pranger, 1854-1946 (bron; stamboom
van de familie Berends, 2010).
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Familie Kuhl

Boven; Catharina Margaretha Wehkamp en haar tweede
man Johan Bernard Kuhl, 1897-1957, zittend in de tuin
voor hun huis aan de Limietweg 26
(bron; mw L. Kuhl-Harms).
Links; Catharina Margaretha Wehkamp, 1897-1971 en
haar eerste man Johan Herman Rolfes, 1896-1920. Johan
Herman overlijdt op jonge leeftijd. Zoon Jan Rolfes groeit
op in het gezin van Kuhl-Wehkamp (bron; Herman Rolfes).

Zoon Geert Kuhl poseert met zijn bromfiets.

Bij het huis van Roele Kuhl staan enige auto’s gestald
(bron; mw L. Kuhl-Harms).
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Het gezin Kuhl bewoont het huis, dat afgebeeld is op de vorige pagina, links beneden. In voorgaande jaren
woont de familie Albert Heine -ouders van Pater Jan- in dit huis (zie ook hoofdstuk 8. ‘De grensstreek, nabij
vonder en grenspaal 163’ onder punt 9 over Mauer Heine).
De Limietweg is zo te zien net bestraat, dus het zal rond 1954 geweest zijn. De walkant heeft nog geen bomen
en het zicht naar rechts, naar Bargercompascuum ziet er erg ‘leeg’ uit. De elektriciteit wordt nog bovengronds
geleid. In het huis verderop woont Geert Arling.
Vrijgezelle zoon Roele Kuhl woont later in het huis. Hij is een begrip in de wijde omtrek, hij handelt in bromfietsen en auto’s en heeft een heus autokerkhof achter zijn huis.

Familie Mulderij

Moeder Jannegie en dochter Griet Mulderij voor hun onderkomen aan de Breede Sloot (bron; Barger-Compascuum in
oude ansichten, F.A. Dijck, 1978).

Achter Berend Kuhl woont bij de Breede Sloot moeder Jannegie en dochter Griet Mulderij.
Ze wonen half onder de grond. De sik, hond en kippen leven in dezelfde ruimte. Dochter Griet draagt altijd
brede rokken, ze komt aan de kost doordat ze bij anderen schoonmaakt. Ze zoekt in de natuur naar planten en
kruiden om dieren te genezen. Wekelijks haalt ze haar ondersteuning bij ‘armenvader’ Lux Lubbers. Later
heeft ze een tijdje ingewoond bij Stiene Kiers en woont in de ‘Boete’ aan de Postweg, vlakbij bakker Kliphuis
(zie ook pagina 46).
In de buurt woont ook de familie Kohnken. Jan Kuhl, de broer van Berend, woont in het huis dat nu verscholen
onder de bomen bij het begin van de Limietweg-oost staat.
Daar waar de Limietweg een bocht naar rechts maakt en een zandpad rechtdoor loopt, stonden voorheen eveneens huizen, bewoond door onder andere Borgmann, Berken-Hüsers, Berends en Kuhl.
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Familie Heine

In het noordelijke deel van het Zwartenberger-Compascuum heeft Rudolf Heine een plaats bovenveen.
Hij is broer van Albert Heine, de vader van Pater Jan
Heine.
Deze Rudolfoom moet hier ook gewoond hebben.
Zijn vrouw Anna Maria Dorothea Bruggenwirth is
een telg van de uit Slagharen afkomstige vervenersfamilie Bruggenwirth. Ze zijn later verhuisd naar
Klazienaveen.
Rudolf Heine, 1878-1957 en Anna Maria Dorothea BrugDaar waar de Limietweg overgaat in de Zwartenbergenwirth, 1878-1967 (bron; familie Heijnen, Klazienagerweg en vervolgens in de Brede Sloot (niet te verveen).
warren met de ‘sloot’ de Breede Sloot) hebben huizen halverwege de grens op het bovenveen en aan de
Limietweg-oostkanaal gestaan. Namen van families, die hier na 1900 wonen zijn; Menzen, Poker, Berken,
Suelmann, Langes, Salomons, Fischer, Knorren, Hüsers, Doek, Meijering, Ensing, Wanningen, Wolters enz.
Helaas is deze opsomming niet compleet.

In de loop der tijd zijn alle bovenveenhuizen verdwenen. Aan de straat bleef een enkel huis staan, onder andere van de familie Dokter. Het veen is er verdwenen en boeren hebben het land in gebruik.
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