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Het logo heeft betrekking op het gebied, waarin onze dorpen liggen.
De gegolfde lijnen onderin geven de vele watertjes aan die in dit
gebied stromen en gestroomd hebben. Ook hebben ze betrekking
op Mar-heim, gemeente grenzend aan water. De gebogen lijn is een
Typha latifolia oftewel een Grote Lisdodde, in de volksmond ook wel
tourebout of rietsigaar genoemd. Deze plant komt in ons gebied veel
voor en is kenmerkend. Het woord “riet” van rietsigaar slaat op “Oude
Riet” en “Zwarte Riet”, twee grensriviertjes van ons gebied.
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Voorwoord
Beste lezers van ’t Olde Guet,
bij het verschijnen van dit nummer is een korte terugblik op zijn plaats. Het themanummer van ’t Olde Guet was een succes en heeft veel tongen losgemaakt. Dat moet voor
de redactie een opsteker zijn en een stimulans om door te gaan. Het bijkomend effect
is geweest dat veel Marumers nog eens in hun kasten en laden hebben gekeken op
zoek naar materiaal betreffende de bezetting 1940 -1945. En dan blijkt dat er toch
nog zaken boven tafel komen die interessant zijn voor onze vereniging en bovendien
kunnen worden toegevoegd aan ons archief.
Het is heel erg belangrijk dat alle in onze gemeente aanwezige informatie omtrent
1940-1945 bewaard blijft en toegankelijk gemaakt wordt voor belangstellenden. In het
kielzog van deze zoektocht zijn ook andere zaken boven water gekomen die nadere
bestudering vragen.
Ook andere interessante stukken betreffende de geschiedenis van Marum zijn binnengekomen; wij zijn daar erg content mee. U zult begrijpen dat wij als leden van
Heemkundekring Vredewold-West goed op moeten letten dat zolderopruimingen niet
zomaar aan de kant van de weg worden gezet. Als u aarzelt over het belang van dingen: neem gewoon contact met ons op!
Het oude cultuurhistorische pad van Marum tot de Halbe Wiersmaweg is in ere hersteld. De heemkundekring is blij dat de gemeente het initiatief heeft genomen om dit
pad te bewaren en geschikt te houden voor gebruik. Landschap en cultuurhistorische
kenmerken zijn het handschrift van het verleden waar wij de geschiedenis van onze
gemeente in kunnen lezen en van kunnen genieten.
Wij zijn blij dat de Stichting Oudheidkamer Fredewalda te Tolbert het initiatief
heeft genomen het Holmerpad, het gedeelte tussen de Halbe Wiersmaweg en de
Tolbertervaart in kaart te brengen en in overleg met de bewoners en eigenaren van het
pad tot herstel van het Holmerpad te komen, waardoor het gehele kerkenpad tussen
Marum en Tolbert in ere wordt hersteld.
Het vergaderseizoen staat weer voor de deur. U kunt ook van ons de nodige activiteiten verwachten. Wij hebben ons voorgenomen om de activiteiten te spreiden
over de gemeente. In het voorjaar van 2006 gaan wij een bijeenkomst organiseren in
De Wilp. Op deze manier hopen wij alle inwoners van Marum te betrekken bij onze
activiteiten.
Namens het bestuur,
B. Kingma, voorzitter
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Van de Redactie
Wie had dat gedacht! Wat een reacties! Verbouwereerd waren wij door de vele, leuke
reacties die wij hebben ontvangen op het tweede nummer van ‘t Olde Guet over het
thema 60 jaar bevrijding. Deze reacties hebben ons laten zien dat de extra inspanningen om dit nummer uit te geven niet voor niets zijn geweest. Dank u wel! Het succes van dit themanummer was zo groot dat de extra grote oplage van dit nummer
uitverkocht is.
Ook de combinatie van een themanummer over 60 jaar bevrijding en een herden-kingsavond in het Romaanse kerkje is door velen zeer gewaardeerd.
En dan hier alweer het derde nummer waarin, naast een aantal van de vaste rubrieken,
artikelen zijn opgenomen over verschillende onderwerpen.
Allereerst zijn dat de reacties op het vorige nummer. De heer Klaassens vertelt zíjn
persoonlijke verhaal over de gebeurtenissen rond de moord op Andries Sikkenga.
Van Harm Bekkema kregen wij de reacties die hij op zijn verhaal over Mechels heeft
ontvangen.
In dit nummer lossen wij ook de belofte in die wij eerder aan u hebben gedaan; op
verzoek van enkele leden besteden wij aandacht aan de onafhankelijkheidsstrijd van
Nederlands-Indië. De heer Weit Heuker, die van 1947 – 1950 als soldaat naar dit
gebied was gestuurd, is bereid gevonden zijn ervaringen te vertellen.
Verder danken wij de heer Sietse Dijk voor zijn spontane bijdrage aan dit nummer. Hij
heeft een zeer uitvoerig artikel geschreven over zijn onderzoek naar het Vredewoldse
geslacht Dijk/Dijck. U vindt dit artikel hier in verkorte vorm terug. Wij hopen dat dit
initiatief meer leden aanzet om ons het verhaal van hun familie(naam) toe te zenden.
Heel lange verhalen willen wij graag voor ons blad bewerken.
Graag attenderen wij u op de in dit nummer opgenomen uitnodiging van het Regionaal
Historisch Centrum Groninger Archieven voor een besloten informatieavond op 16
november. Deze avond is alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging.
Daarnaast vindt u in deze ‘t Olde Guet informatie over een cursus Grunneger Toal in
Marum.
Het volgende nummer van ‘t Olde Guet verschijnt in april 2006. Tevens wordt, zoals
u verderop in dit nummer kunt lezen, in deze maand een avond georganiseerd over
De Wilp. In ons volgende nummer willen wij dan ook extra aandacht besteden aan
dit dorp. Heeft u oude foto’s, artikelen of persoonlijke verhalen over de geschiedenis
van De Wilp? Dan zouden wij daar graag gebruik van maken. Wilt u dan in de maand
november contact met een van ons opnemen?
Wat dit nummer betreft: wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Trees Mars-Belderok en Joke de Boer-Jager
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Publicaties over Marum en omgeving (3)
Samengesteld door N.J.I. Mars
In deze rubriek wordt telkens een aantal publicaties die iets over het werkterrein
van de historische vereniging Heemkundekring Vredewold-West vertellen, kort
besproken. Dat zullen meestal boeken zijn, maar ook tijdschriftartikelen zullen
soms worden genoemd. De meeste boeken zijn alleen nog antiquarisch verkrijgbaar; sla uw slag op een van de vele boekenmarkten die in onze omgeving worden gehouden.
Bij de boeken die niet meer in de gewone boekhandel verkrijgbaar zijn, wordt
aangegeven in welke bibliotheek in onze omgeving een exemplaar aanwezig is.
De publicaties zijn doorlopend genummerd sinds de start van deze rubriek.
Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom, liefst per e-mail aan nmars@
xs4all.nl

In dit nummer van ‘t Olde Guet besteden we aandacht aan publicaties over
onderwijs in de gemeente Marum.
Van verschillende scholen in de
gemeente zijn herdenkingsboeken uitgegeven bij jubilea. Alle hieronder vermelde boeken zijn rijkelijk geïllustreerd,
met vele klassenfoto’s waarop zo goed
mogelijk de leerlingen en leraren zijn
geïdentificeerd.
Op 15 maart 1876 werd in Marum een
Christelijke lagere school geopend. Het
is interessant in het gedenkboekje dat
100 jaar later verscheen, te lezen dat de
eerste vergadering hierover op 11 maart
1875 plaats vond. In één jaar werd alles
geregeld en ook een schoolgebouw
met woning voor het hoofd der school
gebouwd!
9. J. Muller (samensteller): 1876-1976.
100 jaar Christelijk Onderwijs in Marum
(Gr.). Uitgave: niet vermeld, 1976. 16 x
22 cm, 84 blz. Niet aanwezig in open4

bare collecties.
Als enige van de acht kernen in de
gemeente Marum, heeft het dorp Marum
ook voortgezet onderwijs geboden.
Helaas moest in 1989 worden besloten
tot opheffing van de MAVO. Het gedenkboek sluit dan ook een periode af.
10. W. Visser, R. Bijstra: Christelijke
MULO en MAVO te Marum. 1916-1989
een herinnering. Uitgave: niet vermeld
(Gedrukt bij Drukkerij Marwo, Opende),
1989. 21 x 30 cm, 141 blz. Aanwezig in
de Openbare bibliotheek te Marum en
Groningen.
Over het openbaar onderwijs in Marum
zijn mij geen boeken bekend, maar wel
over openbaar onderwijs in andere dorpen van de gemeente. In De Wilp werd
al in 1835 een openbare lagere school
opgericht. In 1883 werd daarvoor een
nieuw schoolgebouw gebouwd. Weer
100 jaar later was dat aanleiding voor
een gedenkboek.

.De vroege geschiedenis van
het openbaar lager onderwijs
in Nuis is in nevelen gehuld.
Er zijn aanwijzingen dat er
al in 1540 onderwijs werd
gegeven, en meer concrete
bewijzen uit 1721. Heel veel
is er uit die vroege jaren
niet bekend. Het boek van
Boerema en Boerema vermeldt alles wat in archieven
te vinden is, maar pas vanaf
de bouw van een schoolgebouw in 1883 is er sprake
van een enigszins volledige documentatie van de
geschiedenis.
13. J. Boerema, H.J. Boerema:
Een dorpsschool in woord
en beeld. Openbare basisschool “De Coepel” Nuis.
Uitgave: Drukkerij Marwo,
Opende, 2e druk, 1993. 21 x
30 cm, 111 blz. Aanwezig in
de Openbare bibliotheek te
Marum en Groningen en de
Universiteitsbibliotheek
Groningen.
11. K. Jalvingh: 150 jaar openbaar
onderwijs De Wilp. Uitgave: Profiel,
Bedum, 1985. 21 x 29 cm, 63 blz.
ISBN 90-70287-28-5. Aanwezig in de
Openbare bibliotheek te Marum, De
Wilp en Groningen.
Het Christelijk onderwijs in De Wilp
begon in 1913; hieraan werd in 1988
een gedenkboek gewijd.
12. School met de Bijbel 1913-1988:
75 jaar Christelijk Onderwijs. Uitgave:
Vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs, De Wilp, 1988. 21 x 30 cm,
90 blz. Aanwezig in de Openbare bibliotheek te De Wilp.

Jonkersvaart is veel jonger dan Nuis.
Pas in 1860 werden er plannen gemaakt
om tot een lagere school daar te komen.
In 1896 leidden die plannen tot de bouw
van een schoolgebouw.
14. K. Bies: Jonkersvaart: 100 jaar openbaar onderwijs van arme veenkolonie tot
welvarend streekdorp. Uitgave: Profiel
Uitgeverij, Bedum, 1996. 21 x 30 cm,
127 blz. ISBN 90-5294-138-6.
Aanwezig in de Openbare bibliotheek
te Marum, De Wilp en Groningen en de
Universiteitsbibliotheek Groningen.
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De moord op Andries Sikkenga; een ooggetuigenverslag
S. Klaassens
Met voldoening kijken wij, de redactie, terug op de grote belangstelling die er was
voor de in het vorige nummer gepubliceerde verhalen over de oorlogservaringen van
de inzenders, persoonlijke herinneringen van nabestaanden en ooggetuigen.
Hieronder volgt nog een aanvulling die wij u niet willen onthouden. Sietse Klaassens
uit Marum vertelt hier zijn persoonlijke verhaal over de moord op Andries Sikkenga.

De moord
Het is maandag 3 mei 1943. Er is verzet
gerezen tegen de Duitse bezetting na het
door de bezetter uitgevaardigde bevel,
dat alle Nederlandse militairen zich
weer in krijgsgevangenschap moesten
begeven. Het verzet bestond uit stakingen en hier in het Westerkwartier vooral
in het voorkomen van het leveren van
melk aan de fabriek in Marum-West. Die
morgen hadden een aantal personen
melkrijders tegengehouden, melkwagens onklaar gemaakt en melkbussen,
die door de boeren aan de weg waren
gezet geleegd. Een groep kwam terug
in Marum, waaronder Andries Sikkenga
en bleef staan praten met Jan Metzlar,
de toenmalige bewoner van het pand
waar nu loodgieter/installateur Nijboer
woont.
Die zelfde morgen was ik met mijn
vader naar onze groentetuin gegaan,
tussen het vroegere dorpshuis en
het Boereveld. Terwijl we daar bezig
waren, zei ik tegen mijn vader: “Er
wordt tweemaal geschoten”. Terwijl ik
in de richting van het geluid keek, zag ik
plotseling Andries Sikkenga aan komen
rennen door de tuin van de toenmalige
bewoner De Vries (nu Poelman). Precies
tegenover het Boereveld had De Vries
een hekje met een vlonder over de daar
achterliggende sloot. Andries sprong
in volle ren boven op het hekje, sprong
over de sloot, rende het Boereveld op
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en verdween achter de witte woning
(staat er nu nog).
Waar hij toen heengegaan was, heb
ik toen niet gezien, omdat ik op dat
moment zag hoe drie Duitsers de
tuin van De Vries aan het doorzoeken
waren. Ze openden het hekje. Twee
Duitsers bleven staan op het kruispunt
Malijksepad en Boereveld. Ze konden
dus een gedeelte Malijksepad overzien
en het Boereveld. De Duitser met platte
pet, Mechels, liep het Boereveld op en
ging zoeken achter de witte woning.
Daarachter was een erf van ongeveer
30 meter diep. In oostelijke richting
was een meidoornhaag en aan de kant
van het Boereveld een landhek, dat
toegang gaf tot het daar achterliggend
bouwland.
Mechels kwam met het zoeken bij het
landhek terecht. Terwijl hij daar stond
en over het bouwland keek, waar de
rogge 30 tot 40 centimeter hoog was,
sprong plotseling Andries voor hem
omhoog op een afstand van circa 40
meter en vluchtte in de richting van het
huisje Braam (zie foto 1).
Mechels schoot zeker driemaal op
Andries. Die liep echter door en stapte
aan het einde van het bouwland over
het prikkeldraad het Boereveld op. Toen
had de Duitser met lichte mitrailleur vrij
schootsveld. Een kort salvo en ik zag
Andries vallen (zie x op foto 1). Hij stond
echter weer op, liep naar de zwarte
voordeur, stak zijn handen omhoog

1. Huisje Braam langs het Boereveld; het kruisje geeft de plaats aan waar Andries Sikkenga
werd vermoord.

en riep: “Ik geef mij over”. Gelijk ging
hij de woning binnen, waar hij daarna
achter de woning door de drie Duitsers
is vermoord. Men heeft toen drie maal
geschoten.
De ‘heren’ kwamen lachend en pratend
terug, bleven tussen ons en de witte
woning staan en staken een sigaretje
op. Daarna liepen ze weer door de tuin
van De Vries terug naar de overvalwagen en reden richting Trimunt, met
de bekende fatale afloop voor de 16
bewoners van de Haarsterweg.
Dit alles zag ik op een afstand van 50
tot 100 meter.
Waar was Andries heen gevlucht?
Naast de showroom van Nijboer
woonde toen commies De Goede, die
de post zat door te nemen, toen plotseling een van de Duitsers met een
geweer naast hem stond. De Duitser
schreeuwde iets tegen De Goede en
deze schreeuwde uit verbouwereerdheid en schrik even hard terug, waarop
de Duitser de woning verliet. Kwam je
de woning via de achterdeur binnen
dan had je direct links de vroeger altijd
tegen de buitenmuur gelegen WC. Daar
heeft Andries met aan zekerheid gren-

zende waarschijnlijkheid gezeten. Zijn
klompen stonden later namelijk op de
stoep van de achteringang van woning ‘De Goede’. Hij had natuurlijk de
Duitser gehoord, verliet daarop de WC
en vluchtte achter onze naastliggende
woning langs. Echter, op dat moment
stond Mechels bij ons in de achtertuin,
zag Andries en schoot tweemaal. Dat

2. Het rijtje huizen waar het in dit verhaal om gaat; v.l.n.r. rijwielzaak Hiemstra,
Klaassens, De Goede, Metzlar (nu Nijboer).

waren de beide schoten die ik hoorde.
Andries rende tussen onze woning en
rijwielzaak door de weg over naar de
tuin van De Vries naar het Boereveld,
met de daar door mij omschreven fatale
afloop. Later vond ik bij ons in de
achtertuin de twee lege patroonhulzen.
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Uitnodiging
Het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven nodigt alle leden van
Heemkundekring Vredewold-West uit voor een besloten informatiebijeenkomst. Deze
bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 16 november 2005.
Programma
Mevrouw Jona van Keulen, hoofd Publiekseducatie en Geert Braam, medewerker
familiegeschiedenis, zullen ons graag om 19.30 uur ontvangen.
Na ontvangst met koffie volgt een korte inleiding, waarin zij ons o.a. laten zien hoe
de studiezaal werkt. Daarna mag iedereen vrij rondkijken, zoeken (in de computer) of
materiaal inzien (bijvoorbeeld over stamboomonderzoek, de fotocollectie etc.).
Voor kleine groepjes belangstellenden geeft Jona van Keulen een korte rondleiding in
de depôts.
Aan het eind van de avond komen wij nog even samen voor de officiële afsluiting van
de avond met een verfrissing en iets lekkers.
Tijdens deze avond liggen originele stukken zoals oude boeken, kaarten, archief-stukken over het gebied van de gemeente Marum ter inzage. Als het mogelijk is worden
ook oude filmbeelden vertoond.
De avond eindigt om 21.30 uur. Aan deze avond zijn voor de leden geen kosten
verbonden.
Enige zakelijke informatie
Het adres van RHC Groninger Archieven: Cascadeplein 4 in Groningen.
De parkeerplaatst bevindt zich voor de deur op het parkeerdek; het Cascadeplein is
de afslag aan de Eeldersingel bij het grote vrouwenbeeld. Het parkeerdek is dan aan
de linkerkant.
De slagboom werkt ‘s avonds niet automatisch. Daarom is daar van 19.15 uur – 19.30
uur iemand aanwezig om de slagboom te bedienen; daarna is de slagboom gesloten.
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, zodat het verstandig is zoveel mogelijk met
volle auto’s naar Groningen te rijden.
Het minimum aantal deelnemers is 20.
U kunt u aanmelden bij de secretaris van de vereniging, (De Ackeren 16, 9363 HD
Marum) tel. 0594 646137 of per e-mail: tcmars@xs4all.nl
De sluitingsdatum voor aanmelden is donderdag 10 november. In verband met de
inzet van personeel voor die avond is aanmelding na 10 november niet meer mogelijk.
Leden die zich niet hebben aangemeld worden helaas niet toegelaten.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst op 16 november. Laat deze unieke kans niet
voorbij gaan!
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Verhaal van een oud-Indiëganger; interview met Weit Heuker
Op verzoek van een aantal leden van Heemkundekring Vredewold-West besteden
wij in ’t Olde Guet ditmaal aandacht aan de Marumer jongens die in de periode
1947-1950 als militair in Nederlands Indië zijn geweest. Jan Helder en Joke de
Boer spraken hierover met de heer Weit Heuker, wonend aan de Noorderweg in
Marum. De heer Heuker is geboren in 1925 te De Wilp. Op 24 mei 1947 vertrok hij
met de Kota Baroe uit Rotterdam. Hij maakte deel uit van de Palmboomdivisie,
de tweede lichting die naar Indië ging. Vier weken later zat hij op Sumatra.

Weit Heuker was toen 21 jaar. Tot dan
had zijn leven zich voornamelijk in en
om Marum afgespeeld, waar hij kort
na zijn geboorte vanuit De Wilp naartoe verhuisde. Hij doorliep de lagere
school en haalde aan de openbare
Muloschool te Marum zijn Mulo-diploma. Daarna bezocht hij de Middelbare
Landbouwschool in Groningen en werkte bij zijn vader op het boerenbedrijf. Hij
had eigenlijk graag willen doorleren
voor veearts, maar daar is het, mede
door de 3 jaren die hij in Indië doorbracht, niet meer van gekomen. Het
idee om dienst te weigeren is nooit bij
hem opgekomen. Hoewel hij in die tijd
absoluut niet politiek bewust was, heeft
hij daar zoals hij zegt, geen moment
over geprakkiseerd. “Je ging gewoon,
uit plichtsbesef”.
Toen hij naar Indië vertrok had de jonge
Heuker nog nooit in een trein gezeten
en was hij nog nooit in het buitenland
geweest. Over zijn eerste indrukken
zegt hij: “We werden gelukkig goed
voorbereid op wat ons te wachten
stond. Er werd informatie gegeven over
de omstandigheden daar, er werden
films vertoond en het leger zorgde zelfs
voor Maleise les. Toch vergeet ik nooit
hoe indrukwekkend het was om daar
voet op vreemde bodem te zetten,

zo van het Groninger platteland in de
rimboe. Dat was geen kleinigheid. We
moesten de eerste nacht direct op
wacht; onbekende geluiden, vreemde
geuren, de warmte en honderden vuurvliegjes. Iedere oud-Indiëganger heeft
die herinnering en menigeen is toen
bang geweest.”
Het peloton van de heer Heuker, waarin
veel noorderlingen zaten, was gestationeerd in Pakar Goedoeng op ZuidSumatra. Hun taak was het beveiligen
van de bevolking tegen revolutionairen,
maar vooral tegen rondzwervende benden en het bieden van geneeskundige
hulp aan burgers. Nederlandse hospikken hebben hier goed werk gedaan.
Hoewel het er dus relatief rustig was
en de contacten met de bevolking
goed waren, konden er toch volkomen
onverwacht levensgevaarlijke situaties
ontstaan vanwege het guerillakarakter
van de strijd. De heer Heuker benadrukt diverse malen dat er op Sumatra
veel meer problemen waren met allerlei ongeregelde groepjes guerillastrijders dan met het officiële leger, de
Tantara National Indonesia (TNI). Op
Java bijvoorbeeld was de TNI veel beter
georganiseerd en bewapend.
Dat je je leven nooit helemaal zeker
was heeft hij ervaren toen zijn peloton
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in één middag 3 mensen kwijt raakte
en er velen werden gewond doordat
hun vrachtauto op een trekbom reed
en ontplofte. Infanterist Heuker en zijn
collega Bosma moesten onder zware
omstandigheden te voet op weg om
hulp te halen. “Bosma raakte uitgeput en ik moest alleen verder”, vertelt
Heuker. “Ik werd onderweg in mijn been
geschoten en raakte gewond, maar
bereikte toch uiteindelijk de kampong.
’s Avonds kwam er eindelijk versterking en werd ik naar het hospitaal
gebracht. Ook mijn maat Bosma heeft
via de sawa’s de kampong bereikt. Voor
één van de gewonden, een jongen uit
Nieuweschans, kwam de hulp te laat.
Hij overleed. Een sergeant en een soldaat die na ons op pad zijn gegaan om
hulp te halen, zijn nooit aangekomen.
Later zijn ze teruggevonden, mishandeld en doodgeschoten.”
Na deze afschuwelijke gebeurtenissen
dient de heer Heuker zijn tijd uit als

De heer Heuker met enkele uit Indië meegebrachte souvernirs, waaronder prachtig
houtsnijwerk, zilver en een originele kris.
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schrijver. Pas in februari 1950 wordt
de thuisreis aanvaard. Hij is dan 3 jaar
in Indië geweest, een jaar langer dan
de bedoeling was. Hij keert terug in de
rang van soldaat eerste klas.
Uit het verhaal van de heer Heuker
wordt wel duidelijk dat de periode in
Indië een onuitwisbare indruk heeft
gemaakt. Hij heeft puur geluk gehad
dat hij het er levend heeft afgebracht.
Zelfs nu, bijna 60 jaar later, droomt hij
er nog wel eens over. “Het zijn ervaringen die je eigenlijk alleen met elkaar
kunt delen en die de basis vormen
voor vriendschappen voor het leven.
Jammer genoeg heeft de buitenwereld
niet veel begrip en interesse.”
Hier komt de heer Heuker op een punt
dat steeds weer naar voren komt in
de verhalen van de oud-Indiëgangers.
De betrokkenen ervaren weinig interesse en sympathie voor wat zij hebben meegemaakt. Niet bij de thuisblijvers, maar ook niet bij de overheid.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de
reden voor deze oorlog, die uiteindelijk
toch voortkwam uit de wens van een
kolonie om onafhankelijk te worden.
Toch mag dit geen afbreuk doen aan
de inzet en offers die gebracht zijn door
de Nederlandse soldaten die er hebben
gevochten. De grote financiële en politieke belangen die er speelden en het
verloop van de oorlog, waren bij deze
soldaten nauwelijks bekend. Ook de
heer Heuker wist absoluut niet hoe het
er voor stond. “Er waren commandanten die er wel eens iets over vertelden,
maar officieel hoorde je helemaal niets.
Je vocht voor ‘de goede zaak’ en verder
wist je er niet veel van af.”
Uit Marum zijn zo’n 30 jongens naar
Indië geweest. Een enkeling als vrijwilliger, maar verreweg de meeste als
dienstplichtige. Uit de familie Heuker

waren drie neven in Indië: ook de zoon
van bakker Heuker en neef Weit Heuker
uit Niebert moesten vertrekken.
Uit Marum zijn in Indië twee jongens
gesneuveld en begraven, Koenes en
Veenstra.
Na zijn terugkomst in Marum kreeg Weit
Heuker van zijn vader overigens nog
een schokkende mededeling. Achteraf
had hij misschien helemaal niet hoeven
gaan! Veel boerenzonen konden namelijk vrijstelling krijgen omdat zij werkzaam
waren in de voedselvoorziening. Ook
voor Weit Heuker was in verband hiermee vrijstelling of uitstel aangevraagd.
Uitstel had hij ook gekregen, maar toen
hij al ruim twee jaar in Indië verbleef,
kreeg zijn vader er ‘toevallig’ lucht van
dat er een vrij-stelling voor zijn zoon op
het gemeentehuis zou liggen. Door een
misverstand was dit echter niet bekend
geworden bij de familie Heuker en was
zoon Weit dus gewoon vertrokken. Toen
deze zaak eindelijk aan het licht kwam,
was Weit Heuker al weer in Batavia om
in te schepen voor de terugreis. Het
goede nieuws kwam dus te laat, véél
te laat. Een bittere pil voor de familie
Heuker. Want ook voor de ouders was
het natuurlijk een moeilijke tijd. De
heer Heuker vertelde dat hij regelmatig
brieven naar huis schreef, maar daarin
nooit sprak over ‘erge dingen’, om
ze niet te ongerust te maken. Dat hij
gewond raakte schreef hij wel, maar
vooral om ter geruststelling te kunnen
melden dat hij voorlopig ‘veilig’ in het
hospitaal lag.
De heer Heuker weet dat er jongens
zijn die echt traumatische ervaringen
hebben opgedaan, waarover zij later
ook nooit hebben kunnen praten. Voor
hemzelf geldt dit niet. Hij vertelt er
graag over. Wel vindt hij het frustrerend
dat er zo weinig bekend is over deze
oorlog. Er zijn tussen 1947 en eind 1950
150.000 Nederlandse militairen uitge-

zonden naar Indië. Daarvan zijn 6000 er
gesneuveld, waaronder 143 uit de provincie Groningen en ongeveer evenveel
uit Friesland. Twee jongens uit Marum
kwamen niet terug, maar voor hen is er
zelfs geen gedenksteentje op het kerkhof. Het is al weer jaren geleden dat een
poging is gedaan om dit te realiseren.
Dat is helaas niet gelukt.
In de jaren negentig heeft de heer
Heuker twee keer een vakantiereis naar
Indonesië gemaakt. Hij heeft nog altijd
veel interesse voor dit ontzettend mooie
land, volgt de ontwikkelingen daar met
meer dan gemiddelde belangstelling en
eet nog steeds graag chinees.
Dat er in zijn woonplaats Marum sinds
het begin van de vijftiger jaren ook een
groot aantal Molukkers woont is wel
bijzonder. In Indië maakte hij al kennis
met de Molukkers – of Ambonezen toen hij in een tentenkamp bij het vliegveld Talangbetoetoe van Palembang
verbleef. Er was daar vlakbij ook een
detachement Ambonezen gelegerd. De
heer Heuker herinnert zich dat de jongens al op heel jonge leeftijd vertrouwd
werden gemaakt met militaire zaken.
Op officiersniveau waren er goede contacten met de Ambonezen en het was
uiteraard bij iedereen bekend dat deze
aan de kant van Nederland stonden.
Dit Ambonese detachement had de
naam Gatjah Mirrah (Rode Olifant). Op
hun uniform droegen zij dan ook een
afbeelding van een rode olifant. De heer
Heuker weet dat er later ook mannen uit
dit detachement in Marum zijn komen
wonen. Hij heeft veel sympathie voor
de Molukkers en voor hun idealen. Toch
zijn er, bij zijn weten, in al die jaren nooit
speciale contacten ontstaan tussen
de oud-Indiëgangers en de Molukse
inwoners, terwijl ze toch zo’n bijzonder
stuk gezamenlijk verleden hebben, al
deze strijders uit Marum!
11

Het Vredewoldse geslacht Dijk/Dijck
S. Dijk
Van de heer Sietse Dijk ontvingen wij een zeer uitvoerig artikel, naar aanleiding
van zijn onderzoek naar het Vredewoldse geslacht Dijk of Dijck. Een samenvatting hiervan nemen wij op in dit blad. Aan lezers die geïnteresseerd zijn in het
gehele artikel stelt de redactie dit graag beschikbaar.
De geslachtsnaam Dijck/Dijk komt voor
het eerst voor in 1693 als Jan Jans
Dijck/Dijk, zijn zoon Hendrick ten doop
houdt, in april 1693 te Tolbert.
Deze Jan Jans Dijck/Dijk is in 1718
stemhebbend ingezetene van de
Kerspel Marum. Dit blijkt uit een in dat
jaar opgemaakte akte, waarin de stemhebbende ingezetenen van de kerspelen Noordwijk, Nuis, Niebert en Marum
tijdens een plegtelijcke vergadering in
de kerk van Nuis een nieuwe Zielvester
Grietman kiezen. Dit hoge ambt, dat
gewoonlijk werd vervuld door de heren
van Nienoord was vacant vanwege het
ontijdigh en smertelijck verlies en afsterven van Carel Ferdinand, Graaf von
Inn- und Kniphausen. Tot zijn opvolger werd verkozen zijn 8 maanden (!)
oude kleinzoontje Baron Johan Carel
Ferdinand von Inn- und Kniphausen,
heer van Nienoord.
De ondertekening van deze akte is interessant, aangezien hieruit kan worden
opgemaakt welke ingezetenen van het
Westelijk Vredewold destijds stemgerechtigd waren.
Hieronder de ondertekening van de
akte:
Act?m Nûijs den 10 Januari 1718. Was
onderteijckent als volght:
Noortwijck Onne Ûwes, Hendrick Lebbes
Boeregter, Esge Hindrick
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Nûijs Iwe Jansen, Tijerdt Jannes, Jan
Hemkes
Niebert Jan Tieerts, Jan Heddes,
Focke Sappema, Geert ijannes,
Dit X is Heijne Hindriks selfs getogen
merk mae praesent (in mijn aanwezigheid) Jacob Hindrick.
Marûm Lammert Wolters, IJan Wolters,
Leuwe Wolters, Focke Poûwels,
Foppe Andries, Jan Jakoobs,
Jan Jans Dijck, Itske Miendts,
Jacob Fockes, wegens mijn vader
Jan Jans Dijck hoort dus bij de kleine groep invloedrijke ingezetenen die
stemgerechtigd waren.
Enkele generaties later is er dan sprake
van een Marten Lubberts Dijk, gedoopt te Marum in 1733, gehuwd met
Frouke Wybes (1734). Ook deze Marten
Lubberts Dijk is blijkbaar een man van
aanzien, want hij wordt in 1795 door
de ingezetenen van het kerspel Marum
gekozen tot zijl- en buurrechter.
Behalve rechter is deze Marten
Lubberts Dijk stadsmeijer op een voormalige kloosterboerderij in de Haar. De
landerijen van deze boerderij omvatten een gebied van ongeveer 650 ha.
Uit een stadsrekening van de stad
Groningen uit 1807 blijkt dat de familie
in dat jaar het eigendom verkrijgt van
de behuizing en het beklemrecht op de
landerijen. Er staat letterlijk dat zij:

in eigendom bekomen hunne gebruikende behuizinge met bomen en
Plantagiën en het regt van altoos
durende beklemminge1.

In het jaar 1810 verkoopt de Stad
Groningen de landerijen waarvan de
familie Dijk het beklemrecht bezit aan
mejuffrouw Hyma van Teyens, wonende
te Beetsterzwaag, ook eigenaar van de

De boerderij van de familie Dijk aan de Haarsterweg 34; de personen op de foto zijn ons niet
bekend.

De namen van Marten Lubbers Dijk
en Frouke Wybes zijn in diverse oude
akten en geschriften terug te vinden.
Zo is bijvoorbeeld over hen bekend dat
zij in 1775 hun bezittingen uitbreidden
door de aankoop van het beklemrecht
op eenige landerijen, op de Haar onder
Marum gelegen en in het jaar daarop
één mat hooi- en grasland (1/2 ha)
verkochten. Men krijgt uit alles wat over
hen bekend is beslist de indruk dat
Marten Lubberts Dijk en zijn echtgenote, voor hun tijd, ondernemende lieden
waren en goed bekend stonden bij hun
dorpsgenoten.

Coendersborg te Nuis. De familie is dan
dus geen beklemde stadsmeijer meer,
maar beklemde meijer van de familie
Van Teyens.
Marten Lubbers Dijk overlijdt op 75
jarige leeftijd in 1808, hij is dan al vele
jaren weduwnaar. Er leven nog zeven
van zijn kinderen, namelijk: 1. Wybe,
2. Lubbert, 3. Fedje, 4. Ate, 5. Grietje,
6. Berend en 7. Rink. Over deze kin1 Beklemrecht lijkt op erfpacht. Deze rechtsvorm komt bijna uitsluitend voor in de provincie Groningen.
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deren is veel noemenswaardigs bekend. Vooral over de zoon Berend en zijn
nageslacht.
1. Wybe Martens Dijk, (1761-1790),
is van beroep landbouwer. Hij trouwt
in 1781 met Grietje Wijtzes, uit welk
huwelijk twee kinderen worden geboren:
2. Lubbert Martens Dijk, (1763-1837)
trouwt met Anje Gerrits uit Lucaswolde.
In 1798 huren zij een gedeelte van de
boerderij Oosterlinde van Jan de Grijs
en Johanna Maria van Alserda. In de
huurovereenkomst wordt zeer minutieus omschreven wat wel en niet onder
het verhuurde goed valt. Zo staat er letterlijk in de akte:
de Eigenaaren behouden an haar de
drie agter kamers en zolder en de kelder
als
meede de grond van het midden pad beginnende bij de haage tot
an de graffte toe als meede behouden
de eijgenaaren alle de appel boomen
vrugtboomen en peereboomen en twee
pruimen boomen voor staande Exemt
(uitgezonderd): een groote appelboom
in het vruithof en drie appel boomen bij
het secreet: die voor de huurder zullen
zijn2.
Lubbert Martens Dijk, Anje Gerrits
en hun kinderen zijn begraven op het
kerkhof te Noordwijk. Opmerkelijk
zijn de grafschriften van deze familie,
opgetekend door Wiebe Martens Dijk
uit Lucaswolde, (1882)
Rustplaats van Lubbert M. Dijk overl.
27 Maart 1837 oud 73 jaren en 9 maanden in leven landbouwer (Lucaswolde)
onder Noordwijk (Marum).Nu rust hij
van den arbeid uit, Bevrijd van strijd
en zorgen. En wacht als Jezus’t graf
ontsluit, Een blijden goeden morgen.
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Rustplaats van Anje Gerrits overl. 24
augustus 1850 oud bijna 88 jaren in
leven echtgenoot van Lubbert M.
Dijk. O mensch ! gij die hier staat, Om
van mijn dood te lezen. Gedenk toch eer
gij gaat, Dit zal mijn lot ook wezen.*
Rustplaats van Frouktje L. Dijk geboren: 30 aug. 1794., overleden: 23 sept.
1865 onder Noordwijk. Mijn Lichaam
moest deze aarde af, En dalen in dit
sombre graf, ‘k Vertrouwde eens weder
op te staan, Bij Jezus in zijn rijk te
gaan,
Rustplaats van Gerrit L. Dijk overl.
2 maart 1869 oud 71 jaren 6 mnd. In
leven Landbouwer onder Noordwijk.
Ten leven was ik vast en sterk, Het was
den dood maar weinig werk, Om mij hier
neer te vellen, Gij, die nog leeft, gelooft
het vrij, Het zal u ook eens gaan als
mij; Leer uwe dagen tellen
Rustplaats van Marten L. Dijk geb.
15 februari 1801 overl: 23 mei 1865 in
leven landbouwer onder Noordwijk.
Hier rust mijn gebeent, Ontrukt aan
kroost en gade. O wandelaar! denkt
toch, Gij volgt mij, vroeg of spade.
De schrijver van het artikel, Sietse Dijk,
is uit deze bovenstaande tak van de
familie afkomstig.
3. Fedje Martens Dijk, (1765-1812)
huwt in 1791 met Jacob Hendrikz
Westerhuis en woont gedurende vele
jaren op het Zethuis te Marum. Het echtpaar krijgt 7 kinderen.
4. Ate Martens Dijk, (1769-1844) is van
beroep landbouwer. Deze zoon trekt, na
zijn huwelijk met Jetske Jilts Muntstra
in 1798, naar Opende en brengt het tot
raadslid en wethouder van de gemeente Grootegast. Zij krijgen vier kinderen.
Eén van hun kinderen draagt de naam
Jilt Ates Dijk. Een naam die heden ten
dage die nog voortleeft in het natuurgebied, de Jilt Dijk’s heide. Jetske Jilts

Muntstra overlijdt pas in 1860; zij wordt
dus maar liefst 90 jaar!

lande-rijen reiken tot aan de rivier de
Lauwers.

5. Grietje Martens Dijk, (1773-1836)
trouwt in 1799 met Popke Wijtze
Boers(e)ma. Het echtpaar is landbouwer te Marum en krijgt 6 kinderen.

Berend Martens Dijk en Ebeltje Edsges
Siersema krijgen 6 kinderen, Marten,
nogmaals een Marten, Edsge, Impkje,
Wybe en Rink.

6. Berent Martens Dijk, (1776-1842),
huwt met Ebeltje Edsges Siersema
(1788-1876), dochter van de kerkvoogd
van Noordwijk. Berent Martens Dijk
is, evenals zijn vader, beklemde meijer op de Haar, op een voormalige
kloosterboerderij. Van zijn vrouw Ebeltje
Siersema is bekend dat zij een sociaal
voelend mens was, die gewoonte had
familieleden die in moeilijkheden waren
gekomen in haar huis op te nemen.
Dit echtpaar koopt in 1816 een aantal
erfgenamen uit en wordt zo eigenaar
van (het beklemrecht op) uitgestrekte
landerijen. In de verkoopakte staat het
als volgt omschreven:

De oudste zoon Marten overlijdt als
baby. De tweede Marten, overlijdt ongehuwd, op 27 jarige leeftijd.

De voorschreven landerijen hebben
tot naaste swetten(grens) ten Noorden
het Trimunsterveld, ten Oosten Willem
Wijtzes, ten Zuiden de Grensscheiding
tusschen de Proventiën Groningen
en Friesland en ten Westen dezelve
Grensscheiding tusschen de Proventiën
Groningen en Friesland.
De koopsom bedraagt 500 gulden.
Er is echter nog steeds sprake van een
beklemrecht. Eigenaren van de landerijen zijn inmiddels de erfgenamen van
Mejuffer Hyma van Teyens, aan wie
jaarlijks op midwinter een huursom van
75 gulden verschuldigd is.
In latere jaren is Ebeltje Siersema ook
eigenares van de Sellema Heerd in
Opende. Zij is dan met recht grootgrondbezitster te noemen. Haar

De derde zoon, Edsge Berends Dijk,
geboren in 1819, trouwt op 58 (!) jarige
leeftijd met de 32 jarige Jeltje Jans
Hulshoff. Deze Jeltje is dan al zes jaar
weduwe van Berend Tjibbes Idsingh, de
zoon van Edsge’s zus Imkje (en kleinzoon van de toenmalige burgemeester
van Marum). Jeltje Hulshoff hertrouwt
dus met de oom van haar overleden
man.
Edsge Berends Dijk en zijn jonge
vrouw Jeltje Hulshoff krijgen twee kinderen, Berend en Jantje. Het dochtertje
overlijdt als baby. Zoon Berend Edges
Dijk (1879-1943) trouwt met Cornelia
Sophia Weering uit Midwolde. Zij krijgen geen kinderen, waardoor deze tak
van de familie Dijk dus uitsterft.
Na het overlijden van Berend’s weduwe
Cornelia in 1966, wordt de boerderij van
de familie, gelegen aan de Haarsterweg
34, geërfd door Jonkheer Meester
Jacob Willem Alberda van Ekenstein,
burgemeester van Marum en zijn broer
Jonkheer Pieter Bunno Alberda van
Ekenstein, dierenarts te Ter Apel. Zij
erfden tevens de rentenierswoning aan
de Kruisweg, waar Jeltje Hulshoff op
latere leeftijd woonde en de daarnaast
gelegen boerderij. Deze broers Alberda
van Ekenstein zijn kinderen van Jeltje
Pieters Poppinga, een volle nicht van
Berend Edsges Dijk, die getrouwd
15

Hij trouwde met Jantje
Kornelis Muntstra (17911873). Van deze zoon is
bekend dat hij in 1818, op
de Drachtser markt een
kalf stal van landbouwer
Hesder Arends Holtrop uit
Midwolde. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf
van één jaar en moet de
kosten van de procedure,
zijnde zes en dertig guldens zeven en dertig en
een halve cents aan de
staat betalen.
Rink Martens Dijk en zijn
vrouw kregen 7 kinderen.
De oudste dochter, Janke
Rinks Dijk (1814-1897) is
ongehuwd en woont als
dienstmeid op de Haar, bij
haar tante Ebeltje Edsges
Dijk-Siersma. In 1857, zij
is dan 43 (!) jaar, krijgt zij
een dochtertje, Knelske
Dijk. Dit kindje overlijdt al
op tweejarige leeftijd.

Edsge Berends Dijk, zijn vrouw Jeltje Jans Hulshoff en hun
zoon Berend (ca. 1890).

was met jonkheer Willem Alberda van
Ekenstein, rijksveearts.
7. Rink Martens Dijk, (1779-1829)
was landbouwer op een boerderij van
ongeveer 80 grasen (40 ha) te Tolbert.

De jongste zoon, Rienkje
Rinks Dijk, wordt geboren in november 1829, 2
maanden na het overlijden van zijn vader Rink
Martens Dijk.

Opmerkelijk is tenslotte, dat de weduwe
van Rink Martens Dijk, Jantje Kornelis
Muntstra in 1834 nogmaals moeder
wordt, van een zoon, genaamd Jan
Derks Muntstra.

Tot zover de samenvatting van het artikel van de heer Sietse Dijk. Graag ontvangen wij reacties van lezers die in dit artikel hun voorouders herkennen. Ook
reacties, vragen en opmerkingen van andere lezers zijn bij de redactie van harte
welkom. Weet u bijvoorbeeld iets over de personen op de foto van de boerderij,
laat u het ons dan weten.
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Reacties op het verhaal over Mechels
Harm Bekkema
De eerste reactie was van Wieger van
der Wier. Volgens hem waren er die dag
twéé overvalwagens in Marum. Dit leek
mij in eerste instantie niet juist, want
ik heb bij ons op Trimunt geen tweede
overvalwagen gezien. Nadere informatie bracht het volgende naar voren: een
familielid van mij werkte op de zui-velfabriek en wist dat er bij de melkontvangst van ’s morgens vroeg tot laat in de
middag een overvalwagen gepost heeft
gestaan, met het geschut in de aanslag.
Dus de tweede overvalwagen waarover
Van der Wier spreekt is wel juist.
Dan zat er in mijn verhaal een leemte
van ongeveer een half uur. In deze periode is Mechels met zijn kornuiten naar
de Keuningsweg geweest waar n.l. een
melkwagen was gedumpt in het Ronde
Meer. Dus dit is ook opgelost.
Verder werd ik gebeld door Janny de

Boer uit Leek. Zij woonde destijds aan
de Haarsterweg (thans de boerderij aan
de Verlengde Wilpsterweg). Samen met
haar broer zat zij achterop haar vader’s
wagen die de melk naar de Hoornweg
bracht. Terwijl deze werd overgeladen
op de wagen van de melkfabriek stopte
Mechels om te vragen wat er aan de
hand was; zijn kornuiten hadden geweren in de aanslag. Gelukkig was er niets
bijzonders. Dat was even over twaalf
uur. Janny was wel bang geweest.
Nog een noot tot slot. Mechels had een
tolk en gids bij zich. De naam van deze
persoon is bij mij bekend. Het was een
jonge NSB-er van 21 jaar. Trouwens,
die hele familie was NSB-er en ook de
fa-milie van zijn latere vrouw. Hij was
toen jong en boordevol energie. Hij is
later wel veroordeeld wegens oorlogshandelingen.”

Bericht uit het archief
Froukje Boekema en Cobi Olijve zijn druk in de weer
om het archief van de vereniging, waarin ook de
schenking van de heer Boerema is opgenomen, op
orde te krijgen. Zo wordt het materiaal steeds toegankelijker
voor leden die stukken uit het archief willen inzien of
informatie willen hebben over bepaalde onderwerpen.
In principe is er op elke tweede dinsdagochtend van de
maand iemand in het archief aanwezig. Als u iets wilt
inzien kunt u ook telefonisch contact opnemen met
Froukje (tel. 648000) en Cobi (tel. 643543).
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Ik bin hier geboren, ik proat din ook plat
Mor t lezen en schrieven, ja dat is mie ja wat.-Ik heb dat noeit leerd, dus dat is niks veur mie.
Ie waiten hou t gaait, ja din blift t ter voak bie.
(uit: Ede Staal: ‘Grunnegers veur begunners’)

Cursus Grunneger Toal in Marum
Inleiding
In september 2005 is Stichting Grunneger Toal in samenwerking met het Huis van
de Groninger Cultuur gestart met het geven van een cursus Grunneger Toal voor
beginners. De cursus wordt gegeven door gediplomeerde docenten die de opleiding
Groninger taal- en letterkunde met succes hebben afgesloten. In het cursusjaar 2006
–2007 zal gestart worden met een vervolgcursus.
De organisatoren hopen met deze cursussen de bewustwording van de Groninger
streektaal bij Groningers en niet-Groningers te vergroten.
De cursus Grunneger Toal
De cursus bestaat uit 15 lessen van elk twee uur. In deze cursus worden de spelling,
de grammatica en de literatuur behandeld. Er wordt niet alleen ingegaan op het foutloos Gronings schrijven en de verschillen in spelling met het Nederlands, maar ook
worden de cursisten ingewijd in de zeer uitgebreide, Groningse literatuur van vroeger
en nu.
Uitstapjes naar muziek, geschiedenis en andere cultuurvormen behoren tot de
mogelijkheden. Afhankelijk van de cursusplaats wordt de cursus gegeven in een van
de drie Groningse streekvarianten: Noord-, Oost-, en West-Gronings.
De cursus wordt afgesloten met het behalen van een certificaat. Dit certificaat is een
voorwaarde om toegelaten te worden tot de vervolgcursus.
Grunneger Toal in Marum
Bij voldoende belangstelling (minimaal 15 deelnemers) start de cursus West-Gronings
op donderdag 12 januari 2006 ook in Marum. De lestijden zijn van 19.30 uur – 21.30
uur. Docent is Aly de Vries.
De kosten voor deze cursus bedragen e 115,=. Hierbij zijn de kosten voor de boeken
niet inbegrepen. Voor zover nu bekend zijn dat een zakwoordenboek Gronings (kosten
niet bekend) en een taalboek (kosten e 65,=).
Belangstellenden voor de cursus kunnen zich aanmelden bij Ciska Smits, MFC ‘t
Marheem, tel. 0594 641890. Meer informatie over de cursus kunt u lezen op www.
marheem.nl.
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Weet u het? Oproep aan leden
De redactie kreeg de volgende vraag van W.U.A. Alberda van Ekenstein:
Op pag. 134 in het boek Militair gezag in Groningen; Stad en Provincie
na de bevrijding; April – Oktober 1945 (J. de Boer & W. Jonkman) lees
ik over twee interne-ringskampen. Het NAD-kamp in Nuis, waarvan het
bestaan mij bekend is, en een groter kamp in Marum. Dat laatste kamp
ken ik niet. Zijn er publicaties over? Moet dit nog worden uitgezocht of
is er in het archief van de gemeente al eens naar gekeken?
Wie weet er meer over dit tweede kamp, publicaties daarover etc.?
Graag een reactie naar de redactie van ‘t Olde Guet.

Enkele data om vast te noteren:
16 november 2005:

bezoek RHC Groninger Archieven (zie blz. 8)

15 maart 2006:

jaarlijkse algemene ledenvergadering

april 2006:

avond in De Wilp over De Wilp
(in samenwerking met de Vereniging voor
plaatselijk belang “Vooruitgang”, De Wilp)
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Oud en Nieuw (2)

Bovenstaande foto van het Dorpshuis kregen wij van de heer Klaassens bij zijn artikel.
Dit pand (rechts) stond naast de dubbele gemeentewoning (geheel links op de foto
zichtbaar) die er nu nog staat, op de plek waar nu de drogist is en de daar achtergelegen parkeerplaats. De foto hieronder laat zien hoe het historische karakter van de
oude situatie compleet verdwenen is door deze nieuwbouw.
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