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Hoewel de toekomst misschien wel belangrijker is dan het verleden, is een jubileum bij uitstek een geschikt
moment om terug te kijken. Terugkijken op 75 jaar Katholiek Onderwijs in Ter Apel is met behulp van dit
jubileumboek geen opgaaf. Integendeel, het maakt het boeiend en interessant, mede omdat de tekst doorspekt
is met talloze documenten, illustraties en foto's.
In het voorliggend boek, geschreven door de directeur van de Bonifatiusschool, Hein Blanke, wordt niet alleen
de geschiedenis van het katholiek onderwijs in Ter Apel beschreven. Het boek gaat naast de historie van de
Rooms Katholieke scholen in Ter Apel tevens in op het ontstaan en de achtergronden van de plaats Ter Apel.
Dat hierbij het zwaartepunt ligt bij de geschiedenis van de plaatselijke Katholieke (school)gemeenschap
spreekt voor zich.
Dat het boek is geschreven door Hein Blanke, de huidige directeur van de Bonifatiusschool, is op zich niet zo
verbazingwekkend.
Hein Blanke en het Katholiek Onderwijs in Ter A pel zijn al veertig jaar een niet te scheiden eenheid. Een persoon met recht van spreken dus, die meer dan de helft van de door hem beschreven periode zelf actief als leerkracht en directeur heeft meegemaakt. In de zomer van 1959 begon hij als onderwijzer aan de R.K.
Jongensschool "Sint Gerhardus" in Ter Apel. In 1960 verhuisde hij naar Barnflair maar keerde in 1965 terug
naar Ter Apel waar hij sedert 1971 directeur is van de Bonifatiusschool.
Dat Hein bij het schrijven van dit boek veel steun heeft gehad van zijn vrouw Rosa is voor mij vanzelfsprekend. Ook zij kan putten uit een ruime ervaring als leerkracht binnen het Katholiek Onderwijs in Ter Apel.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt met steun van:
Rabobank "De Aa-Landen"

Hein Blanke heeft door het schrijven van dit jubileumboek, dat door mij als "meesterwerk" wordt betiteld, de
Katholieke Gemeenschap in Ter Apel een onvergetelijk cadeau gegeven.
Het boek kan als een persoonlijk afscheidsgeschenk van Hein Blanke worden beschouwd. Na 40 jaar het
Katholiek Onderwijs in Ter Apel te hebben gediend neemt hij in juli 1999 afscheid als directeur van de
Bonifatiusschool.
Al met al kan worden gesteld dat dit jubileumboek voor velen een historisch en waardevol bezit zal zijn. Niet
alleen voor oud-leerlingen maar ook voor een ieder die zich interesseert voor Ter Apel in het algemeen en het
Katholiek Onderwijs daar in het bijzonder.
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voorzitter Stichting Katholiek Ondenvijs Provincie Groningen.

CIP gegevens

Uitgave

R.K. Onderwijs Stichting Ter Apel
- Jubileumboek "Bonifatius" Boslaan I, 9561 LH Ter A pel
telefoon 0599 581963

Trefwoorden

Onderwijs I Geschiedenis I Bonifatiusschooll Ter Apel

Copyright

©

ISBN nummer

H. Blanke
90-9012830-1

Niet~ uit deze uitgave mag worden verveelvoudigdenlof openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie
of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

2

3

EEN WOORD VOORAF

INHOUDSOPGAVE

Toen enkele mensen op 2 september 1997 voor de eerste keer bij elkaar kwamen vonden ze dat het 75-jarig
bestaan van het R.K. Onderwijs in Ter Apel belangrijk was om te vieren.
Ook leek het hun de moeite waard om, als het ook maar enigszins mogelijk zou zijn, een jubileumboek te
schrijven (en niemand heeft zich toen gerealiseerd wat men zich allemaal op de hals haalde).
Toch ligt, na veel noeste arbeid, het boek voor U.

Hoofdstuk

Ik had wel zin om die klus op te pakken.
Daarbij wist ik dat, dank zij veel bewaren, dank zij de hoge muren met boekenplanken van de woning "Bos laan
I" en dank zij een grote zolder op hetzelfde adres, er nog veel materiaal aanwezig was .
Leg daarnaast het feit dat ik vroeger veel fotografeerde en dat Rosa vanaf 1964 de gewoonte had om bijna altijd
de namen van personen van groepsfoto's te noteren, dan weetje dat er een aardig aantalmogelijkheden voorhanden waren.
Gelukkig was de organisatie en het schrijven van het boek ingebed in de totaalactiviteit van de jubileumcommissie. Daar kon ik altijd terecht voor adviezen en samen met die commissie zijn de belangrijkste keuzes
gemaakt. Het was buitengewoon prettig dat de commissie veel vrijheid gaf met betrekking tot het aantal bladzijden en het aantal illustraties dat in het boek kon worden verwerkt (want. .. weet je, alles heeft zijn prijs).
De opdracht was om er een lees- en kijkboek van te maken.
De jubileumcommissie wilde graag een boek waarin veel dingen die nu nog in de herinnering van mensen
leven, voor de toekomst konden worden bewaard. Daarnaast wilde ze een scala van foto's invoegen waarbij
het streven was om zoveel mogelijk namen van mensen die op de foto's staan, te noemen.
Ik heb gemerkt dat het opzoeken van die namen veel plezier maar ook veel energie en veel inzet heeft gevraagd
van de velen die daarmee bezig zijn geweest.
Tja die namen! Bij het noteren ervan is als uitgangspunt de naam genomen zoals die destijds op school bekend
was. Ik ben ervan overtuigd dat er best fouten kunnen zitten in de aanduiding van de namen en dat ze soms
foutief kunnen zijn geschreven. Samen met de velen die aan het zoeken zijn geweest hoop ik dat U ons <;lat niet
kwalijk neemt. U mag er van uitgaan dat we ons best hebben gedaan.
Ik heb geprobeerd uit elke periode foto's te publiceren. Daarbij moet ik wel de opmerking maken dat niet in
elke periode evenveel foto's zijn gemaakt. Sterker nog; in de periode tussen 1940 en 1950 b.v. zijn er nauwelijks groepsfoto's gemaakt. Het spijt me als oud-leerlingen uit die periode tevergeefs zoeken.
In het boek is de Bonifatiusschool geplaatst in het kader van historische, religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat de historische achtergrond van Ter Apel slechts in fragmenten is beschreven is bij de
opzet van het boek ook een rondje geschiedenis van Westerwolde en van Ter Apel meegenomen. Ter verduidelijking is bovendien een historische schets van de Willibrordusparochie en de katholieke bevolkingsgroep
opgenomen. Daarbij heb ik niet de pretentie een volledig overzicht te geven; wel heb ik geprobeerd de belangrijkste gebeurtenissen, data en een aantal anekdotes in herinnering te brengen.
Tenslotte; het was een hele klus, een leuke klus! Telkens weer ontvouwde zich een hele wereld; veel namen
kwamen weer tot leven, veel dingen kwamen weer tot bewustzijn.
Je staat nog eens stil bij al die jaren waarin op de "Bonifatius" veel leerkrachten en veel ouders energiek bezig
zijn geweest om aan hun kinderen een goede opvoeding en goed onderwijs te geven.
We mogen dankbaar zijn dat dat allemaal mogelijk is geweest en ik ben overtuigd dat er met Gods zegen nog
een goede toekomst ligt voor het katholiek onderwijs in Ter Apel.
Ik hoop geslaagd te zijn in de opdracht en heb het vertrouwen dat met interesse in het boek wordt gekeken en
gelezen.
Hopelijk roepen de vele gezichten, voorvallen en gebeurtenissen evenzoveel goede herinneringen op.
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Een verhaal dat begint met niets; Ter Apel!
WESTERWOLDE IN LANG VERVLOGEN TIJDEN

zandrug in een uiterst moerassige omgeving.
Die zandrug loopt van oudsher, vanaf het tegenwoordige
Barnflair via Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde en Wedde
naar Winschoten.

D egenen die tegenwoordig Westerwolde bezoeken zien
een vriendelijk, soms ietwat glooiende streek. Het landschap
doet weldadig aan. Men ziet een prettige afwisseling van
bossen en akkers, van dorpen en dorpjes met hier en daar
nog (bijna) ongerept natuurschoon rond riviertjes en meertjes.

Omdat het land aan weerskanten van deze zandrug lager is
dan de zandrug zelf en er bovendien een ondoordringbare
zandlaag in de ondergrond zit, kon het water vroeger niet
wegzakken in de bodem. Geen wonder dat in deze streek
bijna altijd water bleef staan. Het was een ideale omstandigheid voor het ontstaan van hoogveen.

Als we praten over Westerwolde, dan zien we in gedachten
de kaart van Nederland, met daarop in het Zuid-Oostelijke
deel van de provincie Groningen het betreffende gebied.
Velen herinneren zich ongetwijfeld de streek die ligt binnen
de lijnen Winschoten, Stadskanaal, Ter Apel en de Duitse
grens.

In de loop van duizenden en duizenden jaren bleef dat hoogveen groeien. Het werd tenslotte zo hoog dat het overtollige
water niet meer naar zee afvloeide via het moerassige veen
maar een weg zocht via de zandrug.
Zo is het riviertje de Ruiten A ontstaan. Zo zijn ook de
Musset A en de vele kleinere zijriviertjes die we nu nog kennen als de Oldensloot en Moersloot bij Ter Apel; de Oude
Gracht bij Vlagtwedde en het Pagediep en Oosterholdsdiep
bij Stadskanaal en Onstwedde, ontstaan.
Die langgerekte zandrug werd in het oosten en westen,
evenals in het zuiden, steeds meer afgesloten door praktisch
ondoordringbare veenmoerassen. In het noorden was er de
zee.
Geen wonder dat de zandrug, het tegenwoordige Westerwolde, van oudsher nauwelijks of niet bewoonbaar was.
De mensen die vele eeuwen voor het begin van onze jaartelling in Noord Nederland rondzwierven zochten bij voortduring een droge, goed bewoonbare plek. Van daaruit konden
ze op jacht gaan en eetbare producten zoeken in de omgeving.
Dat dede!'J de Hunebedbouwers, die in Drenthe en in Noord
Duitsland hun hunebedden bouwden. Dat deden de Kelten
die hun doden begroeven in koepelgraven. Ook de Germaanse stammen, die in onze streken rondzwierven deden
niet anders.

Nederln11d in de ij.,rijd ( ± 50.000 juor l'oor Christus).

Hoe, in lang vervlogen tijden, de eerste bewoners in Westerwolde terecht zijn gekomen, is niet met zekerheid vast te
stellen. Waarschijnlijk zijn ze met boten uit andere streken
vertrokken en min of meer toevallig in het noorden van de
landtong -Westerwolde- geland.
We gaan er van uit dat Westerwolde vanuit het noorden bewoond is geraakt.

Vroeger bestond dat We terwolde, waarin ook het huidige
Ter Apel li gt, uit een. voor mensen onvriendelijke omgeving.
Pas in de loop der tijden is dat Westerwolde, zoals zoveel streken in on land, geworden tot het tegenwoordige landschap.
Heel langzamerhand i het gebied, beetje bij beetje, door de
mensen in cultuur gebracht en ontwikkeld. Met veel moeite
en energie is het gemaakt tot datgene wat wij tegenwoordig
kennen . Grote veranderingen hebben plaatsgevonden.

Er is heel weinig bekend over de vroegste bewoning. In het
begin hadden de mensen waarschijnlijk geen vaste woonplaats. Ze trokken rond en bouwden zo nodig een eenvoudige schuilplaats. Pas later zijn ze op vaste plaatsen blijven
wonen.

Daarbij moeten we bedenken dat Westerwolde vroeger veel
kleiner is geweest. Het betrof toen slechts een hoger gelegen
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HET KLOOSTER" DOMUS NOVAE LUCIS"

We weten pas iets meer over de bewoning als er geschreven
berichten ontstaan die in de archieven van edelen of in
kloosters werden bewaard. Dit is het geval rond 800 - 900.

A Is we op zoek gaan naar de allereerste berichten over
mensen die in Ter Apel woonden, komen we terecht bij het
Oude Klooster.
Maar ook over het begin van het Oude Klooster is niet veel
bekend. Allerlei wetenschappers hebben geprobeerd dat uit
te zoeken, maar de meningen lopen nogal ver uiteen. Men
was het ook lang niet altijd eens over datgene wat er in
bepaalde teksten van vroegere geschriften stond. Zo ontstonden er in de loop van de tijd allerlei verhalen en kwamen
er snel misverstanden.
In een van die verhalen wordt gezegd dat er in het jaar 1216
een klein boerderijtje staat aan de oever van de -Ruiten A-,
vlak bij het tegenwoordige Ter Apel. Maar of dat verhaal
waar is?

Ook weten we dat in de jaren 700 - 800 de geloofsverkondigers Bonifatius, Willibrordus, Lebuïnus en enige tijd later
ook Ludgerus en Willehadus in onze noordelijke streken zijn
rondgetrokken om de mensen tot het Christendom te bekeren .

Ste11e11 potteil (ume11) zoals : e gel'Oil{lell :ij11 i11 Laudermarke
1000 jaar voor Clzristlls).

(±

We weten dat na verloop van tijd, aan de kust, het dorp
Vriescheloo ontstond. De dorpen Wedde, Vlagtwedde en
Onstwedde waren de eerste bewoonde plaatsen in het centrum van de landstreek. Pas daarna volgt bewoning verder
naar het zuiden n.l. in Sellingen en in zekere zin rond Ter
Apel en RoswinkeL
Als de mensen de kans kregen bouwden ze, vaak op plaatsen
waar de leefomstandigheden gunstig waren, een klein boerderijtje. Daar woonden ze dan meestal vrij eenzaam.
De meesten wilden echter liever in een dorp wonen.
In zo'n dorp werden de huizen altijd rond de kerk gebouwd.
Alle huizen, ook in de gehuchtjes rondom het dorp, hoorden
bij de kerk. Zo' n gemeenschap noemde men vroeger een
kerspel. De Kerspels die in de 14e eeuw in Westerwolde
lagen waren Vlagtwedde, Onstwedde, Vriescheloo, Wedde
en Sellingen. Vlagtwedde en Onstwedde werden duidelijk
de belangrijkste plaatsen. Daar woonden wel I 00 mensen.

Het klooster i11 Ter Apel, zoals /zet gesclzilderd is door sclzilder E11si11gs.

Hij kwam in contact met Peregrinus, het hoofd van de orde
der Kruisheren. Peregrinus voelde wel iets voor het idee en
overlegde met de prior van het kruisherenklooster dat het
dichtste in de buurt lag. Dat was het klooster in Bentlage,
een plaatsje vlak bij Rheine in Duitsland.
De paters van het klooster in Bentlage keurden het plan, om
een klooster in "Apell" te bouwen, goed. Samen met Jacob
Wiltingh gingen ze daarna op stap om te kijken waar de
bouwmaterialen vandaan moesten komen . Toen dat bekend
was kon de bouw in "Tho Apell" beginnen.
Het werk vorderde daarna snel en in 1465 kon Coenraad van
Diepholt, de bisschop van Osnabrück, het nieuwe klooster
inwijden. Hij noemde het "Domus Novae Lucis" (Huis van
het Nieuwe Licht).
Henriek van den Berghe, het eerste hoofd van de kloostergemeenschap, was een goed prior.
Door zijn beleid werden de bezittingen van het klooster steeds
uitgebreid. Ook gaven allerlei mensen giften en schenkingen
aan het klooster.
Bovendien vond Egge Addinga, Heer van Westerwolde, het
goed dat de paters van het klooster twee watermolens gingen
bouwen in het riviertje de Ruiten A. Daar moest de kloosterorde trouwens wel flink voor betalen.

Het :egel \'all /zet klooster "Domus Novae Lucis ".

Westerwolde werd door de Staten Generaal in Holland aangewezen als generaliteitsland. Het betekende dat Westerwalde geen eigen bestuur mocht hebben. Bestuurders uit het
verre Holland legden de mensen in Westerwolde allerlei
vreemde verplichtingen op. Meestal waren die in het voordeel van Holland, maar tegelijkertijd in het nadeel van
Westerwolde.

In het klooster werd gezorgd voor mensen die op reis waren .
Ze konden in het klooster eten en er de nacht doorbrengen.
Ook werd, zoals in alle kloosters, onderwezen. Ongetwijfeld
was in het klooster "Domus Novae Lucis" een primitieve
kloosterschool.

Door de overwinning van het protestantse Holland op het
katholieke Spanje, werd overal waar Holland de baas was,
de katholieke godsdienst verboden . Dat was ook in Ter Apel
het geval.
Het kloostergebouw heeft een maatschappelijke functie en
mag daarom blijven bestaan, maar in en rond het klooster is
alleen het belijden van de gereformeerde godsdienst geoorloofd. Er mogen geen nieuwe monniken in het klooster komen en alle besluiten moeten door de Staatsregering in Holland worden goedgekeurd.
Daarnaast verliest het klooster veel van haar bezittingen en
dalen de inkomsten tot een minimum.
Het valt Johannes Emmen niet mee om de exploitatie van
het klooster gaande te houden.

Het eerste oftïciële bericht waarbij met zekerheid wordt
gesproken over het klooster in Ter Apel stamt uit 1464.
Daaruit blijkt dat landerijen in de omgeving van Ter Apel in
het bezit waren van een zusterklooster in Schildwolde. De
zusters vonden hun bezittingen in Westerwolde vrij waardeloos en verkochten ze daarom aan Jacob Wiltingh, pastoor
van Garrelsweer en Loppersum. Beide plaatsen lagen niet
ver van Schildwolde. Jacob Wiltingh vond die landerijen1in
Westerwolde wel de moeite waard, want hij stamde zelf uit
die streek.
Jacob Wiltingh was pastoor. Hij woonde in Garrelsweer.
Hij wilde graag ergens in Westerwolde een klooster stichten.
Door het stichten van zo'n klooster kon hij misschien een
goede plaats in de -hemel- verdienen .
Jacob Wiltingh had zijn oog laten vallen op een plaats waar
het riviertje de Ruiten A door een laagte stroomde. Op die
plaats mondden enkele kleine riviertjes in de grote A uit.
Omdat de rivier hier vaak buiten zijn oevers trad was het
weliswaar drassig maar ook buitengewoon vruchtbaar. Met
recht kon je hier spreken over de -poel van de A-, de "Apeil". Het was een plek waar veel sappig gras groeide, buitengewoon geschikt om vee te houden. Bovendien lagen er
hogere akkerlanden in de buurt.
Nadat Jacob Wiltingh deze goede plek had uitgekozen ging
hij op zoek naar een kloosterorde die bij "Apell" in Westerwalde zo'n nieuw klooster wilde stichten.

Bro/IZe/1 speerp1111t, gevo11de11 i11 de omgevi11g va11 Ter Apel
( ± 1000 jaar voor Clzristlls).

Helemaal in het zuiden van de streek lag het kerspel
RoswinkeL Hoewel de belangrijkste verbindingen tussen
Roswinkel en de buitenwereld via Westerwolde liepen, heeft
het eigenlijk nooit bij de streek gehoord.
En Ter Apel .........
Waarschijnlijk woonden er wel mensen in Ter Apel maar het
waren er zo weinig dat je nog niet kon spreken van een dorp.
Zelfs niet van een piepklein dorpje. Misschien stond er
alleen nog maar een klein boerderijtje. We weten het eigenlijk niet. Jammer!
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Na de dood van Johannes Emmen mocht er geen nieuwe
prior worden benoemd. De Staten van Holland benoemde
Hermannus Meijer tot administrateur. Hij moest de lopende
zaken behartigen.
Tijdens zijn bewind werd de "Stad Groningen" de baas in
heel Westerwolde. Ook het klooster in Ter Apel kwam onder
toezicht van het stadsbestuur.
De "Stad" vond de exploitatie van het klooster in Ter Apel
een blok aan het been. Ze besloot in 1637 het klooster
"Domus Novae Lucis" te sluiten.
Gelukkig kon de "Stad Groningen" de gebouwen nuttig
gebruiken en werden ze niet afgebroken .
Het gevolg was dat het klooster bleef bestaan en in latere tijd
weer een centrum kon worden voor culturele ontwikkeling.

De konrlumke11 i11 de kloosterkerk waar de paters. mees/Cl/ s/Cla11de, bade11
e11 :o11ge11.

Tot de 80 jarige oorlog ging het goed met het klooster. Toen
begon de grote misere.
Na de Slag bij Heiligerlee in 1568, trokken plunderende
troepen door het land. Zowel de Hollandse als de Spaanse
soldaten beschouwden het klooster in Ter Apel als een welkome buit. Geen wonder dat Johannes Emmen, de laatste
prior, rond 1590 gedwongen werd om te vluchten .
Gelukkig keerden de kloosterlingen vrij snel naar het klooster in Ter Apel terug, maar bij aankomst bleek dat de
omstandigheden totaal waren veranderd.
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DE ONTGINNING VAN DE VENEN

.,·

T ijdens de 80 jarige oorlog ( 1568 - 1648) was de stad
Groningen een van de belangrijkste machten in het noorden
van de "Republiek der 17 Verenigde Nederlanden" geworden. In die tijd ontstond er vaak onenigheid tussen de stad
Groningen en de Ommelanden (het platteland van de provincie Groningen). Uiteindelijk wist de stad Groningen de
overwinning te behalen.
Groningen probeerde ook Westerwolde in zijn macht te krijgen. Dat gelukte in 1617, toen de hertogin van Aremberg de
"Heerlijkheid Westerwolde" via een zakenman aan Groningen verkocht. Vanaf dat moment is de stad Groningen
ook in heel Westerwolde de baas.
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Tot nu toe waren de moerassige veengronden altijd waardeloos geweest. Niemand had zich dan ook ooit druk gemaakt
over de grens die dwars door het veen liep. Die grens was de
scheiding tussen de dorpen in Oldambt en Westerwolde aan
de ene kant en de dorpen in de provincie Drenthe aan de
andere kant. Van oudsher waren alleen de gronden langs de
kleine riviertjes en de bezittingen van het klooster in Ter
Apel de moeite waard.
Maar tijdens de vervening begon daar snel verandering in te
komen. Ruzies bleven niet uit en er moest beslist worden
over de eigendomsrechten van de veengronden. Op initiatief

In de 16e en 17e eeuw was turf een van de belangrijkste
brandstoffen. In de stad Groningen werd de turf vooral in het
zuiden en het oosten van de stad gestoken; eerst door individuele inwoners van de stad zelf, later onder leiding van het
stadsbestuur.
Leek en Kropswolde waren de eerste plaatsen die door de
turfwinning zijn ontstaan.
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Jan Sems, Kaartmaker en landmeter 1572 - /635 .
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van stadhouder Willem Loctewijk van Oranje Nassau stelden
twee landmeters, Jan Sems en Jan de la Haye, de grens vast.
In 1615 wasdeSemslinie een feit, maar elke partij vond dat
de grens op een oneerlijke manier tot stand was gekomen.
Pas na lange duur en heel veel ruzies, veranderingen en wijzigingen werd de grens definitief vastgesteld (convenant van
1817) .
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Detaiii'WI een kaart uit /723. ''Tussen Eems en Musset A ". In /zet midden /zet klooster te Ter Apel.
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Op een heel andere plek, langs het riviertje Pekel A, begon
Feico Clock, samen met de andere leden van de Pekelder
Compagnie, met het ontginnen van het veen. Onder zijn leiding werd het Pekeler Hoofddiep gegraven. Bij het beginpunt van dat kanaal ontstond Oude Pekela. Later werd,
ongeveer 10 km verderop, Nieuwe Pekela gebouwd.

Rond 1750 verdiende de stad Groningen flink aan de handel
en de doorvoer van turf. Maar de Stad vond het vervelend
dat ze steeds afhankelijk bleef van veenbazen als Feico
Clock, Adriaen Trip of Adriaen Geerts Wildervanck. De
Stad besefte dat ze maar moest afwachten of de veenbazen
weer nieuwe stukken veen gingen ontginnen. Men liep
steeds de kans dat op een bepaald moment de aanvoer van
turf stagneerde.
Daarom besloot de Stad om zelf te beginnen met het ontginnen van het veen. In 1765 werd een kanaal ontworpen vanaf
Bareveld naar het Zuid-Oosten. Dat kanaal werd natuurlijk
het Stads-kanaal genoemd.
Ook kocht de Stad zoveel mogelijk veengronden van o.a.

Er ontstonden ook andere compagnieën, o.a. de Trips Compagnie onder leiding van vervener Trip.
Heel bekend is ook de leider van de Muntendammer Compagnie, de heer Wildervanek die de leiding had bij het graven van het Westerdiep en het Oosterdiep. Later is daar de
plaats Wildervanek ontstaan.

IJ

Voor de bemesting gebruikte men de -stratendreck- uit de
grote steden; vooral uit de stad Groningen.
Deze afval, vuilnis en mest werd met schepen naar de veenstreken vervoerd. Pas veellater (na 1850) doet de kunstmest
langzamerhand zijn intrede. De grote promotor daarvan was

Ayko Maarsingh (rond Stadskanaal) en Klaas Ernestus ter
Haar (rond Ter Apel). Men wilde de mogelijkheid hebben
om op een later tijdstip die veengronden zelf te kunnen gaan
ontginnen.
Het graven van het Stads-kanaal vorderde snel.
Eigenlijk werden er twee kanalen naast elkaar gegraven met
een tussenruimte van ongeveer honderd meter. Het belangrijkste kanaal waaraan de winkels en de bedrijven werden
gebouwd, noemde men in de volksmond -Hoofdkanaal-. Het
andere kanaal waaraan men de boerderijen bouwde, werd
-Boerendiep- genoemd.
Naast het graven van het -Stadskanaal- werden ook de verschillende monden (zijkanalen) aangelegd. Deze monden
werden genoemd naar de dorpen waaraan de veengronden

Fabrieksmatige ontginning van /zet vem. Een bnggemraclzine wordt
nwrgedre1•en door een locomobiel.

Meester K.J. de Vrieze, Hoofd van de Lagere School in
Wildervanksterdallen, later leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool in Groningen.
Rond I 790 , toen men bij een klein zijriviertje van de Musse! A kwam, deden zich opnieuw allerlei problemen voor,
vooral tussen de stad Groningen, de dorpen in Westerwolde
en de dorpen in de provincie Drenthe. Aan wie behoorden de
veengronden? Alleen al het feit dat het riviertje drie namen
had, is veelzeggend. Moest het kleine zijriviertje nu Buioerstreng heten, was het de Oostwedder A of was Pagediep de
beste naam?
Er bleef grote onenigheid; het graven van het kanaal stokte
en de ontginning van de venen in onze streken kwam op een
laag pitje te staan.

Handmmige ontginning vanhet veen. Men gebruikt de ''stikker", /zet
"opsclwt" en de "slagkoare '.

toebehoorden b.v. Exloërmond hoorde bij het Drentse dorpje Exloo, Valthermond hoorde bij Valthe enz.
Toen het veen was afgegraven en de bovenste laag van het
veen (bolster) was vermengd met het onderliggende zand,
ontstonden de dalgronden. Als er flink bemest werd was het
goede akkergrond.

f

Detail \'all een kaart \'all Beckeringlz uit 1781. De mrtgimringen zijn gevorderd tot het "Pekeler Diep".
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1925. St. Lucia Klewerschool. Bovenste rij: A/ie Beckmann, ? , ? , ? , Bennie Klein, Hermmz Albers. Herman Sc/zerp, Jo:ef Butel:
Tweede rij: Dina Barenkamp, Ankie Hofstra, Catrien Hofstra, Marie 1'. Hebel, ... Geres, ? , Hermm1 Westen, Nico Willter, Allton Berends, ?
Derde rij: Sientje Klein, ? . ... Kemp/wis, A delheid Grönigez; ... Westen , ? , Leentje Weinans, ? , Liny Lammers. Vierde rij: Jo Achterbosch,
? , Bennie Kemp/wis, Rullllv.d. Sluis. ? , Frans Kerkhof. Bé v. Hebel, Lambertus Benmds. Onderste rij: Gerard Mcmning, Frans A/ring,
Hemmn Heine, Jan Deiman, ? . Geert Berends, Henk Mertens, Heinie Kerkhof. Gerard Liiken.

1927. St. Gerhardus Jong@ssdwol. Foto I. Bot•enste rij: Meester Broek, Jan Bruins, Jan Kraf .... l'.d. Sluis.... l'.cl. Sluis,Jan Kerkhof.

G. Kerkhof. meester \".ei. Hooft. Tweede rij: Willem Grihliger, ? .... Nienluds, Meester l'.d. Samle, ... \'.d. Sluis, Rum/ Kerkhof. 8 . Langes. ? ,
Willy Heller. .. . 1\cl. Sluis. Onderste rij: Willy Gränigc•1; ? . T. Geres, ? , G. Berendf, Hemzan Hnfstm, J. Hemmen, IV 1•. d. Sluis.

t

/925. St. Lucia- moc/evakschool. Bo1·enste rij: Annie Schutte, Enge/ien Wolbers, Marie Jnnsen, Awlie Gerdes. ? . Sic•IJ Feijen, Marie
Webers, Lies Barenknmp, Sientje Bols, Jo Sclwltens, Angela Bute1; Hilda Rijd/, Liny Menseu. Lac/ie B111e1: T1reetle rij: Geert Scholte-Aiber.f,
? , ? , Trees Arend:;, Annie Heller. Grietje Si bon, Si en Heyne, Diny Hust!l:f, Greet Tappel, Grut Lo/..ken. Catrien Ni111emw1. Lies Kleilze,
Trude Wo/ben, Lidy Meye1; Annie Schutre. Derde rij: Greet Wolbers, Cmrien Eikens, Dien Pragt, Line/..e Heyne, Kapt•lacm Piaid. Pastoor
Dopheide, Ma rietje Trechsel, Stienie Schol te, Engeli en Vos, Stien Scholte. Marie Gen/es, ... Worte/bm!l: Onderste rij: Leentje Bols, Annie
Bnmen, Grietje Ccnpers, Liny Schiir. Marie Heller. ? , ? .
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1927. St. Gerlwrdm JcmgenHchool. Foto 11. Bovenste rij: Mt!ester v.d. Hooft, Kees Grol, ... Heine, H..Kuipers, J..Kuipers, ... Deinum. Jo
Nilltemcm. Anton Depenbmc/.., Meester Broek. Tweede rij: ... Heine, ... Sclwlte, ... Deiman, ... Meye1; J .. Bols, ... Sclwmake1: Derde rij: ... Webers,
... Deimcm .... Meye1; ... Op den Akke1: ... Op den AJ../..e1: Vierde rij: Jan Grol. D .. Scholte, ? • ... Helle1; ? , B .. Caspers, H .. Sclwmake1: MeeJter
l'lln der Sancle. Onclente rij: G .. Zmmevelcl, .... JWJfell, ... Weimms. ? , ? . J .. v,-,s, ... Vos.
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1928. St. Gerlwrd11s Jongensschoo/11. Bovenste rij: Herman Deiman, ... Beckman, Hendrik Ottens, Herman Nibbelke, Hermem Geres, 1ïm1s
Geres, Jan Bucking. Tll'eede rij: Pastoor Dopheide, Kapelaan Pierick, Be1mie Kemp/wis, He mum Albers, Frans Thöne, Grad11s Berends,
Gerard Berends, Geert Hel/et; Johan Nibbelke, Meester Heikem, Meester van der Sande. Derde rij: Johan Hemmen, Allion Hofstettet: Vierde
rij: Frits Hemmen, Hendrik Trechsel, Geert Trechse/, Ber111s Trechsel, Willy Gröniger. Hermem Berends, R1111d Husers, Chris Langes, Jozef
Buter. Onderste rij: ... Geres, Willem Gröniget; Roelf Hille, Jo Achterbosch, Allion Berends. Berend Arends, ... Ottens, ... Ottens, ... Wesse/.

/928. St. Lucia Klewersc/wol. Bm•enste rij: Jan Meyet; Jo Kei:er. Adelbert Scherp .... Berends, R11die Weinam, Herman Westen, ? . Tweede
rij: Henk Mertens, Ham1 Deimem, Hem1w1 Kemp/wis, ... Stahl, Jan Deiman, Gerard Wo/hers, Jan Meyer. Derde rij: ... Hofstra. Thea Beekmam!, Jo Westen, ? , Su:e Willler, Mieke Hemmen . ... Winter. Catrielllje Bmins. Vierde rij: Kees Gräniger. Betmie Kemp/wis, ? . Piet
Deinum, ? , ... Trechsel, Joop Gröniget; ... Berends. Onder.lfe rij: Anl.ie Hofrtra, ... Specken, Angelita }amen. ? . Geert Kerkhof. Sientje
Kerl.hoj. Herman Kerkhof. Lieneke Kemp/wis, Ma rietje Geerdink, Jo Nintemem.

,

/928. St. Lucia Meisjesschool. B01·enste rij: Annie Westen, Giny Hofstmer, Gretlw Km/, Nel/ie Allllwnissen. Mien tje Ottens. Awrie K11iperr.
Catrien Blllet: Tweede rij: Jo Husers, Catrien Lcmges, Leelllje Bols. Lier Webers. Marie Keuter. Tee/a Kldpers, Riek Klasen. Derde rij; Jo
Werten, Ma rietje Meyer. Lenie Buter. Leen /burg. Juf Lucy Wa/ta, Annie Bols. Riekie Heine. Truus Scholtens. Vierde rij: Femw Bareulwmp,
Tee/a Albers, Leida Baren kamp, Leentje Sclwmaker. Liesje Wesse/s. Onderste rij: Trees Meyer. Annetje Lcmges. Lies Scholtens, Ma rietje
Sclwltens, Tee/a Nibbe/ke. Catrien Westen.

16

1928. St. Gerhard11s Jongensschool lil. Bol'tmste rij: Frits Meyer. Bertus Deiman, Hetmie Beckmann. Jan Grol, ... Vos. ? , ? . Tweede rij:
Pastoor Dopheide, Hetmie Kardas. ? . ... Mestemaker. ... Mestemaket; ? , Heller. ... Heller. Jan Kraf, Kapelaan Pierick. Meester v.d. Swule.
Derde rij: ? . ? . ... Sclwlte, ? . Jo Ninteman .... Depenbrock. Otto Bucking, Edo Allloniussen. Vierde rij: Herman 01•et; ... l'.d. S/ui.r, '
.. v.d. Sluis, Mam Meyer. ... Bruins.... Bruins, Fram Depenbroc/.:. Onderste rij: ... Ma11er. ? . ? . ? , ? . ? , ? .
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Ter Apel, een hernieuwde "stip" op de landkaart
HET KANAAL ALS NIEUW CENTRUM VAN DE
SAMENLEVING

E indelijk, in het jaar 1817, komt er een einde aan de onenigheid tussen de verschillende belanghebbenden in ons
gebied.
Na veel onderhandelingen, veel wijzigingen en veranderingen heeft Koning Willem I, bij Koninklijk Besluit, het Convenant tussen de provincies Groningen en Drenthe vastgesteld.
Het Convenant ging vooral over de belangen die de partijen
in het conflict hadden.
Op de eerste plaats ging het over de belastingen die de stad
Groningen mocht heffen bij de afvoer van de turf . Op de
tweede plaats werd nauwkeurig de grens tussen de provincies Groningen en Drenthe vastgelegd (de Koningsraai). Pas
op de derde plaats ging het over de verdere ontginningen in
de veengebieden.

Hetl'alschlll in de Ruiten A te Ter Ape/ (gebouwd /lissen Hoofdstraat en
Sellingerstraat).

buigt het kanaal pal naar het zuiden. In 1856 werd opnieuw
de provinciegrens bereikt bij het tegenwoordige Ter Apel.
Omdat het kanaal niet op Drents gebied mocht worden
gegraven moest hier een scherpe bocht worden gemaakt in
oostelijke richting (de hoek Viaductstraat- Hoofdstraat).
Nadat het riviertje de "Ruiten A" was doorsneden kon het
kanaal weer verder worden gegraven in zuidelijke richting.
In 1878 werd bij Munnekemoer de Duitse grens bereikt.

In de jaren na 1817 ging men dan eindelijk verder met het
graven van het kanaal.
Even ontstond nog een duidelijk meningsverschil tussen de
stad Groningen en de boeren uit Onstwedde toen bleek dat
door al de veranderingen en correcties aan de Semslinie, het
nieuwe kanaal steeds verder van de grens met Drenthe af
zou komen te liggen. Dit feit was voor de boeren onbespreekbaar. Vanaf het begin was afgesproken dat het kanaal
vlak langs de grens met Drenthe zou lopen.
Om herrie te voorkomen moest het kanaal een flinke "knik"
maken zodat het weer vlak langs de provinciegrens kon worden aangelegd (de dubbele knik bij de watertoren in
Stadskanaal).
Vervolgens kon er weer hard worden gewerkt aan de verdere
ontginning van het veen.

De bmg m•er de Ruiten A (bij het begin

\'tl/I

Een aantal keren moest men op een bepaalde plaats dwars
door een riviertje zoals de Ruiten A of de MusselA graven.
Vaak een heel ingewikkeld karwei.
Meestalliet men in zo'n geval het riviertje uitmonden in het
kanaal terwijl het aan de andere kant weer verder liep.
Om het water van het kanaal te kunnen beheersen werd dan
aan de noordkant een stuw in het riviertje gebouwd. Zo'n
stuw noemde men een overlaat of een valschut
In Ter Apel werd het valschut gebouwd in de "Ruiten A"
tussen de Hoofdstraat en de Sellingerstraat.
De eigenaren van het kanaal vonden dit valschut belangrijk
omdat men bang was dat het vele overtollige water uit
Westerwolde en de aangrenzende Duitse streek in het nieuwe kanaal zou stromen.
Om dezelfde reden werd in het kanaal te Bamflair een damsluis of schotbalksluis gebouwd.
Toen het kanaal was gegraven en het overtollige water via
zijkanalen en sloten uit het hoogveen was weggesijpeld kon
de dikke veenlaag worden afgegraven. Omdat men in die
tijd nog geen machines had moest alles met de hand gebeuren. Daarvoor had men speciaal gereedschap in gebruik
zoals de "stikker" (een soort steekmes aan een lange steel)
en een "opschot" (een lange, smalle schop waarop precies
één grote turf paste). Met een lange kruiwagen, de "slagkoare" werd de gestoken turf dan op het "zetveld" te drogen
gezet.
Aan het eind van de zomer of in het daarop volgende voorjaar kwam de schipper met zijn "praam" (een plat scheepje
van zo'n 50 á 70 ton) om de gedroogde turven te kopen. Met

de HoofdHraat in Ter A pel).

In 1851 bereikte men de grens met de gemeente Vlagtwedde.
Hier begon de grens tussen de provincies Groningen en
Drenthe een grilliger verloop te krijgen. Ook het kanaal dat
hier werd aangelegd kreeg daardoor een bochtiger traject.
Voorbij de Zandberg, de Schaupsberg en de Schaalberg

19

Pas in 1994 ZIJn ze, in het kader van de -Herinrichting
Veenkoloniën-, afgekocht en opgeheven.

man en macht werd de turf daarna in en op de "praam" gestapeld en afgevoerd.
Nadat het hoogveen was afgegraven, werd de overgebleven
zandgrond vermengd met de "Bolster"; de bovenste laag van
het afgegraven veen. De dalgrond die op deze manier ontstond werd verhuurd aan boeren of andere lieden die daarvoor belangstelling hadden.
Aan de ene kant van het kanaal bouwde men meestal de burgerhuizen en de openbare gebouwen. Daar kwam ook de
weg. Aan de andere kant van het kanaal werden de boerderijen gebouwd. In de Veenkoloniën spreekt men daarom
over de "landskant'.
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Het vervoer tussen de verschillende dorpen in de Kanaalstreek vond plaats via de trekschuit of per spoor. Het spoorwegnet werd in de loop der jaren sterk uitgebreid.
In de beginperiode, toen dat vervoer nog niet was gemechaniseerd, maakte men gebruik van het paard. Men sprak van
de paardetram
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"De erf\)llChler Uer.ar heameledn ul ja11rlüka ~p den oenten ~o•ember """de
81

=~~~"~:!"er!ft~eh;.~:,lo;~o•~~~~:~l';.:~~ge~~=~::~~·:u~~, ';ij~~n ~::Ï:ro,
boe ooit 1 en11nmdo, tulen, welko op dl gebouwde of ongebouwde eigendommen or
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luien alle, r.onder conige uiUondcring, ion l111h Vla den erfpeohl.er tallen komen,
zander tlurnor leLI un tin huur te kttn\ton karton.

De paardetram in Ter Apel ( ± /920 ).
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De stad Groningen had een heel eigen manier om de ontgonnen gronden te verkopen.
De koper van zo'n "Heem" moest elkjaar een klein bedrag
betalen om het onderhoud aan de bruggen en kanalen te
bekostigen. In de volksmond sprak men over de "Eeuwigdurende erfpacht" of over de "Stadsrechten". Omdat het bedrag meestal klein was leverde dat in het algemeen geen
probleem op.
Bij de "Eeuwigdurende erfpacht" hoorde echter ook de 20epenning. Het betekende dat elke keer als de grond werd verkocht, 5% van de waarde van grond, huis en alles wat erbij
hoorde, als een soort extra belasting moest worden betaald
aan de Stad Groningen.
Bij openbare gebouwen (zoals kerken en scholen), die
eigenlijk nooit werden verkocht, moest de 20e-penning elke
25 jaar worden betaald.
Deze "stadsrechten" werden door de stad Groningen gebruikt om de bezittingen van de Stad te kunnen onderhouden.
Hoewel de overeenkomsten in de vorm van "Stadsrechten"
destijds heel vanzelfsprekend waren werden ze in latere tijd
als heel nadelig en -uit de tijd- ervaren.
De "Stadsrechten" in Ter Apel zijn nog heellang blijven bestaan.
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Voar de inboeking wata dan Contradentter llnilero zijtJe, nrblnd/
der.elve dcb ao.n den Rontmee•ter der SUd•h•.dUingea te belalen de tam vna Jn•
gulJen vjj{liuc nntm, an aan den Inacniaar, nar bat aaDwijzen der rooilogen nn
~:wet•loolon YOOr' iedote beemJtede Uil griJuc riftig Cl!llcn.

Art. 8.
lngunl van vrijwilllse uYenlracM, hebij ltij wiju vnn •orkiKip, vuwinuliog,
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voMaan, moL tlaarenLo.-en 11.an don Jhntmaeslor der Sttulsbezitut~gcn 8 guldon Ui
crinton """ ioJ.cr IHitceel voor hot overbuoLeen von l1eluhe.
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den in het algemeen de kost met het verbouwen van boekweit, een graansoort dat heel goed wil groeien in een veenachtige omgeving.

DE AANZET TOT EEN WELVAREND TER APEL

J n de eerste helft van de 19e eeuw, de tijd waarin het veen
rond Ter Apel nog grotendeels onontgonnen was, woonden
er nog betrekkelijk weinig mensen in onze streek. Sellingen
en in mindere mate Roswinkel waren kleine dorpen. Ook
Rütenbrock, in 1788 gesticht, was een welvarend maar klein
dorp aan de Duitse kant van de grens.

Ondertussen was men in 1876 begonnen met het graven van
het kanaal tussen Ter Apel en Emmer Compascuum; het
Stads-Compascuum kanaal. Toen dat in 1879 was voltooid,
kon men zeggen dat er een einde was gekomen aan meer dan
I 00 jaar kanalisatie-activiteiten door de stad Groningen.

In Noord Nederland waren de meeste bewoners tijdens de
80-jarige-oorlog overgegaan naar het hervormde geloof.
Ook de bevolking van Sellingen, Vlagtwedde en de andere
plaatsen in Westerwolde hadden bijna geruisloos de hervormde godsdienst aangenomen.
De kerken in onze streken werden vanaf dat moment voor de
nieuwe eredienst gebruikt.
In Ter A pel woonden nog maar weinig mensen. Ze gingen in
Sellingen naar de kerk.
De bevolking in Duitsland was overwegend katholiek gebleven. Ook in Rütenbrock, was de totale bevolking nog katholiek. In 1809 werd daar zelfs een zelfstandige parochie
gesticht. Toen werd daar ook de nieuwe kerk gebouwd en
ingewijd.
De plaatsjes Zandberg en Horsten, die allebei op dezelfde
zandtong lagen, groeiden gestadig. Behalve keuterboertjes
vestigden zich daar steeds meer veenarbeiders, kanaalbouwers en winkeliers. Veel van deze mensen kwamen uit het
aangrenzende Duitsland en waren katholiek. De katholieken
in die dorpen gingen dan ook, net als de mensen in Ter Apel,
in Rütenbrock naar de kerk.
In 1843 werd besloten om in Zandberg, waar de meeste katholieken woonden, een eigen kerk te bouwen. De Sint Josephparochie werd opgericht en een eenvoudig kerkje werd gebouwd.

De Roswinke/erbrug met hettolhek o1•er de Hoofdstraat.

In het dal van de Ruiten A lagen een aantal boerderijen die
samen de gemeenschappelijke woeste gronden gebruikten
als weidegrond voor de schapen. De zandweg tussen die
boerderijen was de belangrijkste verbinding in de streek.
(het eerste begin van de Sellingerstraat).
Ook woonden op enkele boerderijen rond het Oude Klooster
in Ter Apel een aantal min of meer welgestelde boeren.
Verder was de streek grotendeels onbewoond.
Daar komt in 1850 verandering in. Tussen 1845 en 1882
werden in Westerwolde de gemeenschappelijke woeste
gronden, de markes, verdeeld onder de boeren die medeeigenaar waren. Deze boeren konden daarna een gedeelte
van hun grond verkopen of verhuren. Daar was in die tijd
veel behoefte aan.
Allerlei mensen, soms van dichtbij, soms ook van ver, kochten een stukje land. Ze vestigden zich het liefst rond de
hoogtes in het veengebied. Op de landkaart zien we er een
aantal liggen: de Zandberg, de Schaapsberg, de Schaalberg,
de Oomsberg, Braamberg en Beyenberg. Deze plaatsen zijn
dan ook het langst bewoond.
De mensen die zich in het veen hadden gevestigd verdien-

De Bosclr/aan rond 1920. In de 1 ert ietm n h t
commandeurs/wis, het huidige Hot I Bo hlwi .
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DRENTHE

GRONINGEN

Ter Apel ligt op een kruispunt van verbindingen. Van oudsher was de oude Westerwoldeverbinding in de richting van
Sellingen, Vlagtwedde enz. heel belangrijk. Daarnaast is de
verbinding met de Duitse dorpen langs de Eems altijd interessant geweest. De nieuwe verbinding, via de pas gegraven
kanalen, naar Stadskanaal en Groningen bracht veel handel
en bedrijvigheid.
Als we daarbij bedenken dat de plannen voor het graven van
een tweetal kanalen; de een naar het zuiden, de ander naar
het westen, werden gerealiseerd, dan is de conclusie snel
getrokken:
Ter A pel heeft een gouden toekomst voor zich!!
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De plaats van -het valschlll- en -de damsluis- in Ter Apel.

De aanleg van het Stads-Ter Apel kanaal bereikte in 1878 de
Duitse grens.
Ook de Duitsers hadden de voordelen van een goede waterweg ontdekt. In 1873 waren zij begonnen met het graven van
het Haren - Rütenbrocker Kanal. In 1878 werd dat kanaal
voltooid.
Het lag voor de hand dat er een verbinding werd gemaakt
tussen het Haren-Rütenbrocker Kanalen het Stads-TerApel
kanaal. Er was echter één groot probleem: de Nederlanders
waren bang dat het overtollige water uit het Duitse gebied
via de kanalen grote stukken van Westerwolde ging overstromen. Niet voor niets waren langs de grens de-Leidij kenaangelegd. De Nederlanders wilden persee geen overstroming door water uit Duitsland.
Toch kwam men in 1881 tot een compromis.
Er mocht een verbinding worden gemaakt tussen beide
kanalen; op voorwaarde dat er in Barnflair, op de plaats
waar de Leidijk het kanaal kruiste, een damsluis of schotbalksluis werd geplaatst. In geval er dan te veel water uit
Duitsland kwam werd het kanaal hier tot op de bodem afgesloten met dikke balken. Het water kon dan niet verder
Nederland binnenstromen.
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Ondertussen vorderde de aanleg van het Stads-Ter Apel
kanaal in snel tempo. In 1852 werd Zandberg bereikt en
enkele jaren later, in 1856, was het kanaal al helemaal doorgetrokken tot Ter Apel. De bevolking groeide snel.
Vooral toen in 1872 werd besloten om het Weerdingerkanaal
te graven en in 1878 het kanaal in zuidelijke richting werd
voortgezet, gingen veel mensen, waaronder opvallend veel
Duitsers, zich vestigen in de omgeving van Ter Apel. Voor
de Duitsers speelde de onzekere situatie en de oorlogsdreiging in Duitsland een belangrijke rol. Velen vluchtten daarom naar Nederland.

De brug naar de Weerdingermond in Ter Apel (op de achtergrond het oude
postkamoor).
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Hetuitbreidingsplan vcm Ter Apel (na 19/9).
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de stad tot overgave te dwingen, maar Care! Rabenhaupt, de
verdediger van de stad, liet al het land rondom onder water
zetten. Het gevolg was dat "Bommen Berend", zoals bisschop Bernard van Galen spottend werd genoemd, op 28
augustus van dat jaar de aftocht moest blazen (Nog steeds
wordt in Groningen op die dag het -Gronings Ontzet- gevierd).
De bisschop van Munster bleef in 't Duitse gebied de baas.
In de stad Groningen, in de Ommelanden en in Westerwolde
regeerde stadhouder Ernst Casimir.
Opnieuw waren de bestaande tegenstellingen tussen Duitsland en Nederland vergroot.

TER APEL OP DE GRENS VAN
NEDERLAND I DUITSLAND

W esterwalde ligt vlak langs de Nederlands - Duitse grens.
Oorspronkelijk waren er nauwelijks verschillen in het landschap aan weerskanten van die grens. Zowel aan de
Nederlandse als aan de Duitse kant speelde de overvloed
van water en de woestheid van het landschap een overheersende rol.
In de loop der jaren hebben, zowel in Duitsland als in Nederland, belangrijke veranderingen plaatsgevonden. Aanvankelijk waren deze vergelijkbaar, maar geleidelijk aan liepen de ontwikkelingen tussen beide landen steeds meer uit
elkaar.
Al deze ontwikkelingen hebben hun invloed uitgeoefend op
het landschap, op de mensen en op de ideeën die bij de mensen in die streken zijn ontstaan.

We hebben gezien dat de mensen in het bisdom Munster
katholiek zijn gebleven terwijl de bevolking in de Republiek
der Nederlanden, onder invloed van de -80 jarige oorlog-,
grotendeels is overgegaan tot de protestantse godsdienst.
Bij dit alles is het goed te weten dat de grens in het grote
Bourtanger moeras, tussen het Nederlandse en het Duitse
gebied nog nooit was vastgesteld. Daarom was het dan ook
niet toegestaan om een gedeelte van het moeras te ontginnen
of er te gaan wonen.
In 1764 kwam daar verandering in. In een verdrag tussen de
Republiek der Nederlanden en het Bisdom Munster werd in
dat jaar de grens afgesproken. Nu het duidelijk was waar de
grens lag mocht het gebied ook officieel worden bewoond.
In het Duitse hoogveengebied ontstonden dan ook, vanaf dat
jaar, allerlei dorpjes. Een van die dorpjes is Rütenbrock. Het
werd gesticht op 28 juli 1788.

Vanaf de Middeleeuwen hoorde het naburige Duitse grensgebied bij het bisdom Munster. De bisschop was zowel de
geestelijke als de wereldlijke leider. Hij vertelde over het
geloof maar hij liep ook voorop in geval van oorlog.
Eén van die bisschoppen is in het Groningse land heel bekend geworden.
In het Rampjaar 1672 wilde bisschop Bemard van Galen
met zijn leger van 22.000 man, het noorden van Nederland
veroveren. Voor een groot gedeelte slaagde hij daarin. Het
lukte hem echter niet om de stad Groningen in te nemen. De
bisschop probeerde zelfs met een uitgebreide bommenregen
..--~~l"'l--.···--,., ..",,."' -==-~~~,_:I-E-=-~
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militairen bestonden, riep de hertog of graaf in dat geval alle
jongemannen in zijn gebied op in militaire dienst. De gewone burger had geen zin om soldaat te worden en vluchtte
daarom het land uit.
In de loop van de l9e eeuw werd het koninkrijk Pruisen
steeds machtiger. Onder aanvoering van minister-president
Bismarck werden er steeds weer gebieden aan toegevoegd.
Zo was het ook in 1866.
In dat jaar ontstond er grote onenigheid tussen het koninkrijk Hannover en het koninkrijk Pruisen.
Beide koninkrijken riepen dienstplichtigen op om hun legers
te versterken. Ook nu vluchtten weer vele Duitse dienstplichtigen. Een aantal van hen ging in Ter Apel de grens
over. Ze zijn meestal in de buurt blijven wonen.
Samen met andere Duitse gebieden vochten Hannover en
Pruisen om meer macht. Vanaf het eerste moment was het
duidelijk dat het veel grotere Pruisen ging winnen.
Na 1866 is het koninkrijk Hannover verdwenen en is aan de
andere kant van de grens het koninkrijk Pruisen de baas
geworden.

Clemens Bakel.

De Tweede wereldoorlog (1940-1945) was nog gruwelijker
dan de Eerste. De mensen aan weerskanten van de grens werden uit elkaar gespeeld. De grens werd een onneembaar bastion. Familieleden konden elkaar slechts uit de verte zien.
Na de jaren '50 verbeterde de relatie tussen Nederland en
Duitsland. Wraakgevoelens ebden weg. Er ontstond weer
toenadering. Ondanks de verschrikkingen van de oorlog,
werden ook tussen de scholen in Rütenbrock en Ter Apel,
opnieuw contacten gelegd. Carl Dirkes en Hein Blanke, de
beide schoolleiders, troffen elkaar zo nu en dan. Aan het
eind van de jaren '60 werden de contacten steeds verder uitgebreid.

In 1871 vond de grote Frans-Duitse oorlog plaats. Duitsland
won. Frankrijk werd vernederd. Alle Duitse landen werden
samengevoegd tot het grote -Duitse Keizerrijk- met keizer
Wilhelm I aan het hoofd.
Duitsland wilde in alles de baas spelen. Katholieken werden
soms weggepest. Geen wonder dat opnieuw een aantal van
hen naar Nederland vluchtte en daar ging wonen. Zo ook
weer in Ter Apel.

De ontwikkelingen staan niet stil. De Europese samenwerking komt op gang. Er komen steeds meer Duitsers op de
markt in Ter Apel. Op de kennis in Rütenbrock komen bijna
net zoveel Nederlanders als Duitsers .
Ookjonge mensen aan weerskanten van de grens ontmoeten
elkaar. Vaste relaties ontstaan. Ze vestigen zich in een van
beide landen. Hun kinderen gaan naar school; in Ter Apel
vaak naar de "Bonifatius", in Rütenbrock naar de "Maximilianschule" .....

-~·

Nadat in Frankrijk de Franse revolutie was uitgebroken
( 1795) werden door het Franse leger ook Nederland en
Duitsland veroverd. Rond 1800 was Napoleon in heel WestEuropa de baas. Overal waar hij de leiding had, moesten zijn
ideeën worden uitgevoerd.
Zo moesten alle geestelijke leiders die over een bepaald gebied heersten, daarmee stoppen. Napoleon vond dat je niet
tegelijk bisschop en legeraanvoerder kon zijn.
In Duitsland werden deze gebieden, meestal bisdommen, herverdeeld onder de rijke hertogen en graven. Voortaan moht,
in het Duitse gebied langs onze grens, de bisschop van
Munster alleen nog beslissen over geloofszaken. Wat het burgelijk bestuur betreft werd de hertog van Aremberg heerser.
De Franse tijd duurde maar kort. In 1815, toen Napoleon
definitief was verslagen, werd besloten dat allerlei kleine
gebiedjes moesten worden samengevoegd tot een groter
geheel. Het kleine hertogdom Aremberg werd bij het koninkrijk Hannover gevoegd.
De mensen die vroeger in deze streek de grens tussen Nederland en Duitsland passeerden maakten zich daar niet druk
over. Er gingen wel eens Nederlanders naar Duitsland maar
vaker was het andersom. Dikwijls gebeurde het dat die
Duitsers dan in Nederland bleven wonen. Daarvoor waren
belangrijke oorzaken.
Duitsland bestond in die tijd uit een aantal aparte landen.
Deze landen gingen veelvuldig met elkaar in gevecht.
Omdat de legers voor een groot gedeelte uit dienstplichtige

Bommenberend (Bemard mn Galen) tegelijkertijd bisschop en
legeraanvoerder.
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Hans Gan•e/s.

Duitse postzegels uit de jaren '30.

Na de Eerste wereldoorlog (1914-1918), werd het leven in
Duitsland heel slecht. Alles werd duurder. Aan alles was
gebrek. Het geld werd steeds minder waard. Rond 1930 was
het Duitse geld eigenlijk niets meer waard. Een gewone
postzegel kostte miljoenen Duitse Mark. Overal in Duitsland heerste grote werkeloosheid.
Hoewel de welvaart in Nederland ook duidelijk minder
werd, zagen een aantal Duitsers toch mogelijkheden. Verscheidenen trokken naar Nederland om te gaan werken op
een boerderij. Meisjes zochten een baan als hulp in de huishouding; jongens een betrekking. Soms probeerden ze handel te drijven met de bevolking hier in de grensstreek of verderop. In Ter Apel zien we duidelijk voorbeelden in
Clemens Bakel en Hans Garvels. In 1926 kwamen ze als
jonge kleermakers uit het "Oldenburgerland" om hier hun
geluk te beproeven.

De Nederlands· D111tse g~e~1s biJ Ter A pel rond 1910.

De Europese samenwerking mondt in 1992 uit in het verdrag van Schengen. Daarbij wordt afgesproken dat er een
onbeperkt verkeer tussen de landen van de E.E.G. mogelijk
moet zijn. De landsgrens tussen Ter Apel en Rütenbrock is
in de praktijk grotendeels verdwenen.

25

1928. St. Gerlzardus Jongensse/zool (met hoeden). Bovenste rij: ... Depenbrock, ... Weinans, Gerard Zonneve/d, ... Depenbrock, ... Bols, Henny
Kardas, He1mie Beckmann, ... Sclwlte, Bé Heyne, Bennie Deiman, ... Deiman. Tweede rij: Meester Broek, Belmie de Boer, ... Barenkamp,
Meester Harry 1•.d. Sande, Tim1s Deimmz, Jo Heyne, ... Sclwlte, ... Zuidinga, ? . Meester Jacob v.d. Hooft, ... Hemmen, Jan Grol, Bemard
Beckmmm. Onderste rij: ... Otte1zs, ... Meyer, Frits Meyer, Jan Klein, ... Sclzo/tens, Rudie Kerkhof Hemzan Kupers, Bemlie Kerkhof Kees Grol.

1930. St. Gerlzardus Jongensschool. Foto I. Bovenste rij: Meester Heikens, Anton Hofstetter. ,Herman Berends, Hans Meyer, Hemzy Kart/as.
... Heikens, ? . ... Reckers, Herman Geres, Hendrik Over, ? , Meester v.d. Sande. Tweede rij: JufCremer. Herman Scherp, Willy Gr6niger.
Herman Albers, Geert Albers, Geert Heller, Jan Kraf, ... Treclzse/, ... Geres, ? , Hendrik Sterenberg, JufTmus Kemp/wis. Derde rij: Adelhert
Sc/zerp, ? . Ruud v.d. Sluis, Geert v.d. Sluis, Derk v.d. Sluis, ? , ? , ? , Tomzy Berends, lans Dwnmer. ? . Onderste rij: Kees Grèiniger. ?
. Jozef Buter, Kar/ lost, Bemzie Klein, Bemzie Kemp/wis, Jo Aclllerbosclz, ... Mestemaker, Bé Husers, Ruud Husers.

f

1928. St. Gerlzardus Jongenssclzool. Op reis. Links langs !zet boord (l'llnaclzt. n. voren): Bé Heyne, ... Kuipers, Jan Klein, ... Depenbmck,
... Sclwlte, Bemzie Deiman, Hemzie Beckmamz, ... Weilums, ... Sclwltens, ... Deiman. In !zet midden: ... Hemmen, Gerard Zomze1•e/d, Meester v.d.
Smule. ... Bols, ... Depenbrock, ... Ottens, Bemaril Beckmann, Kees Grol. Rechts langs !zet boord: Jan Zuidinga, Bemzie de Boer, ... Hoppe,
Doms Sc/zo/te, ? . Jan Grol, ... Deiman, ... Meyer, Meester v.d. Hooft, Jo Heyne, Bemzie Kerkhof Hemzy Kan/as, ... Barenkamp. Meester
Bmek, Frits Meyer.
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1930. St. Gerlzardus Jongensschool. Foto 1/. Bovenste rij: Joop Depenbrock, ... Sclwlte, ... Vos, ? , B.. Bmins, ? , Otto Bucking .... Scholte
Albers, Hemzan1•. Hebel, G .. Keuter, Hemzy Beckmwm. Tweede rij: Bemzie Deiman, Gerard Kerkhof W..v.d. Sluis, Egbert Hofstra, Frans
Depenbrock, ... Abeling, Herman Nibbe/ke, ... Sclwlte, Willem Heller, B.. Sclwltens, Meester v.d. Sande. Derde rij: Piet Kerkhof ] .. Hemmen,
F..Hemmen, Frans Kerkhof ... Deiman, ... Abeling, Johan Nibbe/ke, Bé 1•. Hebe/, Herman Hofstra, ? , ... v.d. Sluis. Onderste rij: Jan Kerkhof
... Bmins, ? . ... Deinum, ? . B.. Depenbrock, ? , Heinie Kerkhof ... Sclwlte, M .. Keuter.
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1932. St. Lucia Kleutersclzoo/. Bovenste rij: ... Keizer, .. ?.. , .. ?.. , Sienie Meijer, Sienie Eikens. Tweede rij: Annie Buurman, ... Sc/zulte, Fienie
Abeling, Annie Do/zie, Catrina Geerdink. Derde rij: Hermmr Lu/f. ... Lake, Ton ia Geres, Clzrista lansen, Ma rietje Wolbers, Lucretia
Beckmann, ... A/ring, Jo Alting. Laus Dolr/e, Nico Lammers. Vierde rij: Egbert Hofrtra, ... Hofrtra, Annie Boesing. Vijfde rij: Ange/a Abe/ing,
Maria Geres, Jan van der Ploeg, Jan Willem Westen, Hetmie Kuper. Betmie Wolbers, Jan Abe/ing. Onderste rij: Tlzeo Albers, Allton Hensen,
Herman Jcmssen, Betmie Westen, Rieks kraf, Johan d'Hacm.

1934. St. Lucia Meisjesschool. Foto 2. Bovenste rij: Bientje Lake, Lina Keizer. Amrie Sclwemaker, Catrien Wolbers, Catrien Bruins, Annie
Buumum, Catlzarina Keizer. Tweede rij: Juf Amrie Westerman, Engelien Langes, Ma rietje Tapken, ... Perk, .. .Keizer. Grietje Lake, Johanna
Drentlz, ... Bndns, Juf Riekie Nimemcm . Derde rij: Sientje Langes, Dora Bmins, Lies Tapken, Juf Cis Dolrle, Johanna Reckers, Regien
Wo/bers, Marietje Kuipers, Ma rietje Geerdink, Tekie Kuipers. Onderste rij: Min ie Wo/bers, Leentje Sclwemaker. Fin ie A be/ing. Angela
Abeling, Catrien Geerdink, Ma rietje Reckers.
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1934. St. Lucia Meisjesschool fàto 3. Bovenste rij: Tlzea Beckmamr, S .. Sclwlte, Mie/..e Hemmen, A .. Jansen, Amrie Berends.... Mestemaket;
Betsy Nibbe/ke. Tweede rij: Juf Annie Westemum. Juf Cis Dolrle, Manna Wolbers, M .. La/..e, Sannie Sc/zo/te, Sientje Aclzterbosclz, Lucretia
Beckmamr, Jo Ninteman, L..Sclzulte, Juf Riekie Ninteman. Derde rij: Fin ie Abeling, Tmitje Kemplwi.1, Sientje Kerkhof, Agaatlz Bucking,
Lieneke Kemp/wis, Lieneke Klein,L..Aizrends. Gretlza Kelltet; Marietje Wolbers. Onderste IÏJ. Lenie Hebel T Schutte, ... Eikens, Marietje
Arends, Ta/ielllje lansen, Sientje Eikens. Angela Hoppe, G.. Eikens, Trude Sclwlte.

193-1. St. Lucia Meisjesschool. Foto 4. Bovenste rij: Anke Hofstra, Lies Gröniger. Leny Dummet; Catlzrien Stalrl, Catrien Hofstra, Trees
Meyer, Trui Kemp/wis. Tweede rij: Attie Kemp/wis, Annie Sta Ir/, Dina Barenkamp. Jo Westen, 1nge lost, Ma rietje Perk, Annie Perk. Derde rij:
Marie Dwnmer. Lienie Vos, Juf Riekie Nimeman, Clara Zonneve/d, Adellzeid Gröniger; Juf Cis Dolrle, Leentje Sc/zo/te Aalbes, ... Abeling. Juf
Annie Westerman, A/ie Wo/bers, Leentje Weinans, Mannie Ninteman. Onderste rij: Annie Wolbers, Ellenruth lost, Trui Vos, Angeli es
Souburg, Catrien Westen. Helemaal onderaan: Heide lost, Ma rietje Gröniger, Engeliemje Dummer.
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De katholieken binnen de samenleving van Ter Apel
DE SINT WILLIBRORDUSPAROCHIE

R ond het midden van de vorige eeuw (± 1850), toen men
druk bezig was het Stadskanaal tot aan Ter Apel te voltooien, vond de katholieke geloofsgemeenschap van Ter Apel
het hoog tijd worden om een nieuwe parochie met een eigen
parochiekerk te stichten.
De afstand naar de kerk in Zandberg vond men te groot. De
afstand naar Rütenbrock was weliswaar korter maar veel
mensen vertoonden zich liever niet in Duitsland. Daar begon
zo langzamerhand een sfeer te ontstaan van agressie en oorlog (In 1866 begint de oorlog tussen Hannover en Pruisen en
in 1870 begint de Frans-Duitse oorlog).
De WillibrordusJ..erJ.. mnd 1950.

Allereerst probeerde men een eigen kerkgebouw te krijgen,
zonodig onder supervisie van Zandberg.
Men kwam op het idee om (een gedeelte van) de kloosterkerk te huren, maar dat bleek een onhaalbare zaak. Hoe nu
verder!
Samen met de dorpen Roswinkel en de Maten stuurde Ter
Apel in 1855 een erzoekschrift naar koning Willem lll.

Alle mogelijke argumenten om te komen tot een eigen kerk
gebouw werden er bij gehaald. En warempel, het had succes. De koning gaf zijn goedkeuring en iedereen was in
juichstemming.
De mensen in de Maten wisten al precies waar de kerk
moest worden gebouwd ....... In de Maten!!
De mensen in Roswinkel hadden echter een ander idee!!
En de mensen in Ter Apel? Die vonden dat -langs het nieuwe kanaal- in Ter Apel vanzelfsprekend de beste plek was.
Men kon het moeilijk eens worden . Van allerlei kanten werden nieuwe voorstellen gedaan.
Tenslotte werd een compromis gevonden. De kerk kwam
aan het kanaal, maar wel zo dicht mogelijk bij de verbindingsweg naar de Maten en RoswinkeL
Toen Koning Willem lil op 7 november 1859 officieel zijn
handtekening had gezet, kon men verder met de organisatie.
Met een vooruitziende geest had pastoor G.J. Evers van
Zandberg aan het nieuwe kanaal een stuk grond met een
breedte van 4 hemen in erfpacht genomen. Spoedig daarna
kon met de bouw worden begonnen. Precies een jaar later
was het kerkje klaar en op 7 november 1860, op de feestdag
van de H. Willibrord, werd het door pastoor Evers ingewijd.
Omdat Ter Apel nog geen zelfstandige parochie was, werd
deze kerk "bijkerk" genoemd. De eerste rector van de "bijkerk" was rector Ti mans.

t

In en na de jaren 1860 I 1870 groeide Ter Apel snel. Naast
mensen uit de eigen omgeving vestigden er zich steeds meer
Duitse kolonisten . Deze waren bijna allen katholiek. Daardoor groeide het aantal katholieken in een fors tempo.
In mei 1877 werd de parochie Ter Apel tot zelfstandige parochie verheven. Een jaar later werden gronden aangekocht
voor een pastorietuin en een begraafplaats. Vervolgens werd
in hetzelfde jaar ook de eerste pastorie gebouwd.

Dt uitbreiding van de WillibroHiud. erJ..
(pastoor Dopheide op de 1 oorgwnd
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Spoedig bleek dat het oude, eenvoudige bijkerkje uit 1860
veel te klein was.
In 1879 werden plannen gemaakt voor het bouwen van een

1924
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De ligging van Ter Apel was ideaal. De wegen en kanalen
lagen als een spinnenweb om de plaats heen. Deze ligging
had als gevolg dat de plaats fors bleef groeien.
Na enkele tientallen jaren bleek zelfs deze nieuwe kerk al
weer veel te klein te zijn.
Een bouwcommissie, onder leiding van pastoor Wijfken,
probeerde in 191 I het kerkgebouw uit te breiden en te voorzien van een 50 meter hoge toren. Helaas lukte dat niet.
Pas in 1924 werd de kerk vergroot. Pastoor Dopheide leidde
de uitbreiding. Oudere mensen in de parochie hebben het nu
nog steeds over een plek in "de oude kerk" of in "de nieuwe
kerk''.
Om bezuinigingsredenen werd de toren (nog) niet gebouwd,
hoewel de fundering wel werd gelegd. Deze bezuiniging
bedroeg (destijds) een bedrag van (slechts) f 8000,=
Pastoor Hulshof

Pastoor Knippers.

Pastoor Dopheide was een energiek man.Tijdens zijn pastoraat hadden in de parochie, naast de vergroting van de kerk,
ook andere belangrijke bouwactiviteiten plaats.
Onder zijn leiding is er in de jaren 1923 I 1924 de katholieke jongens- en meisjesschool gebouwd.
Aan de Kapelweg werd in 1925 het St Luciahuis gebouwd.
Het fungeerde als klooster voor de zusters, die tot dan toe
vanuit Emmer-Compascuum het onderwijs aan de meisjesschool in Ter A pel verzorgden.
In 1927 volgde de bouw van het parochiehuis, waarna tenslotte in 1939, onder het pastoraat van pastoor Knippers, de
bouwgolf werd afgerond met de bouw van de nieuwe pastorie.

grote, nieuwe kerk! Aan architect Tepe, die de leiding had
gehad bij de bouw van de pastorie, werd gevraagd ook de
architect van de nieuwe kerk te worden.
Tepe had er wel oren naar. Hij was bekend met de materie.
Op dat moment was hij juist bezig met de opdracht om de
Sint Willibrorduskerk in Oude Pekela te bouwen. De nieuwe
kerk in Ter Apel zou dezelfde grondvorm kunnen krijgen als
die kerk.
Nadat Tepe de opdracht had gekregen bracht hij hier en daar
wijzigingen aan in verband met de grootte en de nodige bezuinigingen. Vervolgens begon hij aan de bouw. In 1881
stond er een prachtige nieuwe kerk met 244 zitplaatsen. De
parochie was de koning te rijk.

HET " RIJKE ROOMSCHE LEVEN "
VAN DE JAREN '30 /'40 /'50

De kinderen werden op school voorbereid. Dat deed de zuster of de juffrouw. Normaal gesproken gebruikten ze "Het
Prentenboek van de Eerste Heilige Communie". Enkele
keren kwam de kapelaan en bij hoge uitzondering de pastoor
haar assisteren.
Een paar dagen voor de grote feestdag werd er samen met de
kapelaan geoefend in de kerk.
De kinderen hadden goed opgelet. Op de dag zelf gingen ze
met de handen tegen elkaar, het hoofd gebogen, naar de
communiebank. (Het boekje geeft een goede tip: "Het hoofd
mag niet te diep voorover gaan en de ogen niet dicht want
dan zie je niet waar je gaat!")
Terug op de plaats deden de kinderen de handen voor de
ogen. Dan zeiden ze mooie, kleine gebedjes en hadden van
de zuster geleerd te bidden voor:
I. Vader en moeder.
2. Broertjes en zusjes.
3. Mijnheer pastoor en meneer kapelaan.
4. Meester en juffrouw.
5. Paus en de bisschoppen
6. Zieltjes in het vagevuur.
7. Stoute mensen.
8. Negertjes.
(zo staat het in "Het prentenboek van de Eerste
Heilige Communie".)

( eu ook uog eeu poos daama !! )

De bouwactiviteiten van de R.K. parochie in Ter Apel
hadden plaats in een tijd waarin de verzuiling een sterke rol
speelde. Iedere kerk, ja iedere groep in de samenleving had
op de eerste plaats de eigen ontwikkeling, de eigen groei en
eigen identiteit op het oog. Het gezag was onweerspreekbaar. Meesters wil was wet.
De zusters en het andere personeel van de bewaarschool,
van de meisjesschool en de jongensschool speelden een belangrijke rol in dat "Rijke Roomsche Leven". Ze hadden een
voortrekkersfunctie of gaven leiding aan de dagelijkse gang
van zaken.
Alle katholieken gingen 's zondags minstens één keer naar
de kerk. Een groot aantal ging 's morgens naar de H. Mis en
's middags naar het Lof.
De "Eerste H. Communie" was altijd een feest van "vertedering". De meisjes droegen witte jurkjes, witte lange kousen,
een tasje opzij, een kransje in het haar en bloemen in de
hand. De jongens bijna altijd in korte broek, en kniekousen
met een keurig overhemdje en daarover een colbertje.
's Zondagsmorgens was de H. Mis. Menige moeder zal een
traan hebben weggepinkt.

Na de H. Mis kwamen de communicantjes bij elkaar in het
Parochiehuis. De zuster of de juffrouw deelde de gedachtenisplaten uit. Onder op de plaat stond met mooie letters je
naam geschreven.
Daarna trakteerde de pastoor op een "pleverkoek" en chocolademelk. Vooral de chocolademelk was een schrik voor de
ouders.
Elk jaar gebeurde het opnieuw. Een of meer kinderen knoeiden chocolademelk op hun hagelwitte bloes of jurk.
Altijd weer paniek ........... ..
Maar ondertussen werden de rozenkransjes door de pastoor
gewijd!
's Middags om 3 uur was er Lof. Dan moesten alle Eerste
Communicantjes weer aanwezig zijn. In stralend-witte kleding ......... zonder chocoladevlekken !
Maar je kreeg het jurkje nooit op tijd droog !
Enkele dagen ervoor was "De Eerste Kinderbiecht" geweest.
De kinderen hadden geleerd over goed en kwaad, over engelen en duivels; over goede en slechte dingen, over hemel en
hel. Ze hadden nagedacht over hun "grote" en kleine zonden; grote en kleine vlekken op hun ziel.
Kinderen hadden de illustraties bekeken. Had je alles eerlijk
opgebiecht dan waren alle vlekken verdwenen; verzweeg je
een grote zonde (doodzonde) dan kwam er een grote vlek
bij!

Hetfeestelijk versierde interieur l 'llll de Sint Willibmrduskerk in Ter Apel tijdeushet 25 jarig priesterfeest
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pastoor ,•.cl. lviooien in 1952.

Uit "Het prentenboek voor de Kinderbiecht" hadden ze wel
honderd keer de keuze moeten maken uit hun gedrag:
I. In de kerk.
2. Thuis.
3. Op school.
4. Buiten, op straat.

Eerste Commuuicant met bruidje (Lenie e11 Maria 8/an/..e).
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Kinderen die de Ie H. Communie hadden gedaan, mochten
het Heilig Vormsel ontvangen. Het betekende dat je ergens,
tussen klas twee en klas zes, door de bisschop werd gevormd. In Ter Apel waren dat dan meestal rond 200 kinderen. Twee notabelen uit de parochie waren in hun functie als
"Peter" en "Meter" in de kerk aanwezig.
De voorbereiding bestond uit het kiezen van een voorbeeldheilige en uit een korte uitleg wat je moest doen als je voor
de bisschop knielde. Vooral bij de "Kaakslag" sloeg je fantasie op hol. Tot ridder geslagen!! Ridder van Christus .. .. .. ....
Vaak liet men na afloop een studio-foto maken bij fotograaf
Lunow. Nu koesteren veel bezitters zo'n foto als een kostbaar juweel.

VOOR DE BIECHT

I ••• • • • I

i

NA DE BIECHT

i

VOOR DE BIECHT
Ook de katholieke gemeenschap in Ter Apel was een kind
van zijn tijd. Een tijd waarin je marcheerde, strijdliederen
zong en vlaggen meedroeg. Typisch voor de jaren '30 I '40 I
'50.

i •••••••
~ •••·····

Op Sacramentsdag trok de processie met "Ons Heer" langs
kerk, pastorie en parochiehuis naar het kerkhof. Er hingen
vaandels langs de route en de jongedames van de
"Katholieke Jonge Meisjes" hadden op de paden bloemtapijten· gemaakt.
De bruidjes, kleine meisjes in het wit, liepen voorop.
Sommigen strooiden bloemblaadjes. In het midden van de
stoet, onder het baldakijn (ook wel "hemel" genoemd), liep
de pastoor. Eerbiedig hield hij de monstrans met daarin de
Heilige Hostie ter aanbidding omhoog.
De pastoor werd geflankeerd door vier kerk- of armmeesters
die dat baldakijn droegen. Andere notabelen volgden, een
brandende toorts plechtig in de hand. Jonge vrouwen, maagden voorstellend, wuifden met grote palmtakken. Enkele
zusters van "Sint Lucia" hadden de regie.
De misdienaars zwaaiden met het wierookvat en het mannenkoor zong "0 Salutaris Hostia ...".
Vol zelfvertrouwen klonk even later "Nu voorwaarts ten
strijde ....."

NA DE BIECHT

Vlekken op je ":iel", bij goede biecht, bij slechte biecht.

Op vrijdagmiddag, vlak voor de Eerste Heilige Communie
had je dan in de biechtstoel voor de kapelaan geknield en je
zonden gezegd. De priester had je gezegend en als "straf'
moest je -drie weesgegroetjes- bidden.
"En dan gaat het kind uit de biechtstoel met zijn hartje zo
licht en blij!"
(zo staat geschreven in het voorbereidingsboek:" Het prentenboek van de Kinderbiecht".)
Aan het eind van de Lagere Schoolperiode deed je de
"Plechtige Heilige Communie".
Kijkend naar de essentie van dat feest kun je concluderen
dat het veel te maken had met het afscheid nemen van de
Lagere School; van de veilige, onbezorgde en beschermde
omgeving waarin het leven zich tot dan toe afspeelde. Je
nam afscheid van het kind-zijn en deed de eerste stappen in
de richting van puberteit en volwassenheid.
Als je dan ook kijkt naar een foto van de -Plechtige Communicanten- herken je allerlei facetten die met dit aspect te
maken hadden. De meeste "jonge dames" droegen al echte
kousen, ze hadden een hoedje op, witte handschoenen aan
en ...... in die handen bij voorkeur een missaal of ander kerkboek. De jongens waren gekleed in een klein maatje -volwassen pak-, compleet met overhemd, boord en stropdas.

,

De toediening van het Heilig Vormsel had vroeger zo zijn
eigen problemen.
Vóór 't Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), toen Nederland nog verdeeld was in 5 bisdommen, hoorde Ter Apel
bij het uitgestrekte aartsbisdom Utrecht. Het was voor de
bisschop of zijn plaatsvervanger ondoenlijk om elk jaar, bij
alle parochies van zijn diocees, het sacrament van het Heilig
Vormsel toe te dienen. Daarom was het de gewoonte dat de
bisschop op vormselreis ging. Elke parochie werd om de
vier tot zes jaar bezocht. Zo was het ook in Ter A pel.

Pastoor Knippers draagt de mnnstrcms. DaarTonrlopen Ber111ie Wolhers
en Geert Kraf als misdienaw: Willem Gml. Max Dohle en Engelben
lanssen dragen het baldakijrr ( l'.!.r1.1: ). Daarachter :ijn Johamr But a en
Jo:ef Langes toortsdragers terwijl de zusters Aleie/a en Cl ara de bruidjes
begeleiden.
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De "Heilige Kindsheid" was een vereniging voor kinderen
tot 12 jaar. De kinderen hielpen door gebed en offertjes de
heidense kinderen. In Ter Apel was Juf Rieky Ninteman
hoofdzelatrice.
De processies van de "H. Kindsheid" zullen velen zich herinneren. Na het verkleden bij de zusters in het "Luciahuis"
trok de stoet naar de kerk. Je zag Maria's, missionarissen,
zusters, heiligen en vooral veel negertjes ...... ...

Zusters kweekten bloemen in de tuin . Ze zorgden meestal
voor de bloemen en de andere versieringen in de kerk. Ze
poetsten het koper, wasten de misgewaden en maakten het
altaar klaar voor de dienst. Mannen droegen broeken, vrouwen hadden rokken aan. Die rokken waren bij voorkeur heel
zedig en hadden een lengte die geen aanstoot gaf.
Alleen jongens konden misdienaar worden. Ze leerden over
amict en albe, over singel, manipel, stool, kazuifel en bonnet. Ze waren op het altaar, mochten bellen, en droegen het
misboek van de epistel- naar de evangeliekant
Meisjes konden bruidje worden. Ze droegen dan mooie, bij
voorkeur witte jurkjes en liepen vooraan bij processies.
Altijd erg aandoenlijk.

Het "40-uren-gebed" was in Ter Apel altijd rond Sint Maarten. Gedurende drie dagen werd, na de vroegmis van half
zeven, de monstrans met daarin de Heilige Hostie uitgesteld.
De hele dag was er aanbidding door groepen uit de parochie.
's Avonds was er plechtig lof met predikatie. Daarna werd
de Heilige Hostie weer opgeborgen in het tabernakel.

Scholen waren een belangrijk onderdeel van dit "Rijke
Roomsche Leven".
Via de scholen had je een probaat middel om de jeugd te
beïnvloeden, te kneden en te vormen, te ontwikkelen en voor
te bereiden op een toekomst zoals die destijds werd gezien.
Als je katholiek was gingen je kinderen natuurlijk naar de
katholieke school. Meisjes gingen naar de meisjesschool,
jongens naar de jongensschool. Als het mogelijk was werden meisjesscholen bij voorkeur geleid door zusters, jongensscholen door fraters of broeders. In schoolboekjes, in
tijdschriften e.d. werd dit beeld dan ook als het meest ideale
voorgesteld.

Het Liturgisch volgen der H. Mis.
GEZONGEN H. MIS.
Bij 't binnenkomen van den Priester,
lntroitue
Kyrie, Gloria
Epistel
Evangelie
Credo als de Priester knielt, knielen, verder
Van Offertorium tot na Corsooratie
Prefatie en Sanctus
Na Sanctus tot Prefatie
Na de Coosecratie
Als de miedienaar het Confiteor bidt en
onder het te Communie gaan
Post-Communie en Evangelie
(Onder den zegen van den Priester)
Als de priester weggaat

staan
knielen
staan
zitten
staan
staan
zitten
staan
knielen
staan

In Ter Apel waren de meisjes en de jongensschool in één
gebouw gehuisvest. Het gebouw dat in oktober 1992 is afgebroken stond op de plek waar nu de parkeerplaats bij de
katholieke kerk is.
In dat schoolgebouw was een permanente, duurzame scheiding gemaakt tussen de jongens en de meisjes. Ook de
speelplaatsen waren gescheiden. De jongens speelden aan
de voorkant en de meisjes aan de achterkant van de school.

knielen
staan
knielen
staan

Ww111eer moet je knielen, ziuen, staan!

Opzij, waar beide speelplaatsen aan elkaar grensden stond
een hoog hek !!!
0 wee, als er per ongeluk een bal over dat hek vloog. Jongens mochten hem niet teruggeven. De bal moest dan eerst
naar meester Ensink; vervolgens naar zuster Clara en dan
tenslotte, met veel omwegen, terug naar de meisjes. Helaas
was het speelkwartier dan allang en lang voorbij .....
Jongens waren vaak aan het stoeien. Dat was vanzelfsprekend. Jongens waren jongens. Meisjes mochten daarentegen
vooral niet rollebollen. Dat was onzedig gedrag. Foei!!!

Ongeveer één keer in de tien jaar werd de "Missieweek" gehouden. Meerdere keren per dag waren er dan vieringen in de
kerk waarbij paters preekten. De ene keer alleen voor echtparen; de andere keer speciaal voor ongehuwden boven 18 jaar,
dan wel voor jongeren of kinderen. Vooral bij volwassenen
moesten slechte gewoontes worden uitgebannen waarbij
"hel" en "verdoemenis" uitgebreid ter sprake kwamen.
Soms introduceerden de paters een nieuwe aanpak.
Stereotiep was het beeld dat men had over mannen en vrouwen. Op gebied van de sexualiteit heerste er strenge discipline.
Tijdens de kerkdienst was er een volledige scheiding tussen
mannen en vrouwen. Rechts van het middenschip was de
mannenkant en links de vrouwenkant Pastoors en kapelaans
waren zieleherder. Kerkmeesters en armmeesters waren
mannen.
Vrouwen daarentegen hadden een verzorgende taak. Vrouwen, vaak juffen van school, waren zelatrice van de Heilige
Kindsheid; zij waren de plaatselijke leidsters, inden de contributie en voerden op plaatselijk niveau het beleid van het
landelijk kader uit.

De voorste zeven banken in de zijbeuken van de kerk waren
wat kleiner. Dat waren de zogenaamde kinderbanken. Ze
stonden zowel aan de meisjes- als aan de jongenskant
Het was de gewoonte dat de kinderen die met hun ouders
naar de kerk gingen, een plaatsje moesten zoeken in de kinderbanken. Waren de kinderbanken vol dan kreeg je een plek
op een van de losse banken die vooraan in de kerk, naast de
biechtstoel, waren opgestapeld. Dat gaf altijd een geschuif
en gedoe.
Tot de taak van de school werd ook het toezicht op de kinderen in de kinderbanken gerekend.
Daarbij zat een personeelslid van de meisjesschool bij de
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Vanzelfsprekend ging je als katholiek naar kapper Steenhuis.
Die was katholiek. Je was klant bij een katholieke smid;
misschien was dat Rass? Misschien ook Ninteman of Lulf?
Natuurlijk zorgde een katholieke bakker voor brood en banket; bakker Westen dus! En de katholieke slager Meyer
leverde het vlees. De godsdienst-verzuiling ten top.
Niet iedereen hield zich aan deze opdracht. De mens heeft
wel eens .~:wakke momenten ......
Dan trok pastoor Dopheide op de preekstoel van leer!
Pastoor Dopheide kon er wat van. Je moest het niet wagen
tijdens de preek binnen te komen. Vanaf de preekstoel werd
je dan persoonlijk aangesproken: "Zo mevrouwtje, bent U
weer eens te laat! Zeker te lang ...................." Maar pastoor
Dopheide was ook streng voor zichzelf. Toen een niet-katho-

lieke aannemer het aanlokkelijke bod deed om de toren van
de kerk te financieren was het kortaf: " NEE !"
Tijdens de 2e wereldoorlog, waren de leefomstandigheden
zodanig dat de scherpe kantjes in de rivaliteit tussen -christelijk- en -katholiek- werden afgeslepen. Ook in het verzet
tegen de fascistische overheersing werd over het predikaat christelijk- of -katholiek- heengestapt. Samen tegen de bezetter!
Na de 2e wereldoorlog werd langzamerhand, door allerlei
maatschappelijke ontwikkelingen, de verzuiling gesloopt,
de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen opgeheven en de maatschappelijke tegenstellingen tussen groepen
mensen voor een groot gedeelte weggewerkt.

19.J9. P/eclrtige H. Communie. Bol'enste rij: Willy 01'e1; Rieks Vos. Gmtf 1•. Tumlrout, Hem/rik Eckellw}f. .Stal!/, Be1mie Sclmieders, Jan Sclwlte,
.Ar/ing. Pastoor 1•.d. Mooi en. Geert Helle1; Hemwn WeitUIIIS, . Weber.\, Clrris Funk, ? , Frits Sclroltens. Tweede rij: Henkie Heine, Herman Arends,
Gemrd Be rem/sen. Henk Ecke/lro}f. Amold Westen, Kappie Sclw/tens, Ferdinand ter Veen, Hen~ Keyse1; Tlreo 1•.d. A. Hemwn Griinige1; Bientje
Weincms, Greetje Kupe1; Ma rietje Bakker. Derde rij: Nika Nee/w}f. Sienie Sclrolte, Annie Tlro/e, Bertlw Tieben. Rosa Boke/, Gretlw Helle1; Ma rietje
Sclwlte, Smmie B11ding. Onderste rij: Willy Steen/wis, Dina Stal!/, Gretlw Zoel mem. 1iny Heyne. Lie.1 Helle1; 1iny Steneke1; Sientje Sc/rol te, Liedje
Westermcm. Gretlw Rass, Gretlw Nintemmz. Gretlra Webers.

meisjes; een personeelslid van de jongensschool bij de jongens. Bij de meisjes was zuster Aleida vaak aanwezig. Ze
was erg accuraat en lette ook op het tijdig staan, zitten enz,
zoals was voorgeschreven. Ze had daarvoor een houten instrumentje bij zich waarmee ze knipte als de kinderen moesten gaan staan, zitten of knielen. Zuster Aleida vond ook dat
meisjes soms op een verkeerde plek zaten. Met stevig armgebaar werd er dan van plek gewisseld. Bij de jongens viel
het op dat meester Ensink vaak hoestbuien had.
Als je naar de kinderbanken liep zag je al van verre wie
erachter zat. Soms hield je je gedeisd; soms maakte je er met
degene die naast je zat een potje van. Dan kwam de meester,
juf of zuster, die je met de wijsvinger bij je riep of je uit de
bank trok, om je op een andere plek neer te zetten.
Bij de meisjes was het een eer om naast de zuster te mogen
zitten. Bij de jongens werd de plaats naast de meester meestal als straf ervaren.

Boeren daarentegen waren onafhankelijk. De meeste boeren
hadden in die tijd ook geld. Vervelend dat boeren soms zo
eigenzinnig waren. Het was in elk geval een categorie om
rekening mee te houden! Gelukkig waren ze over het algemeen heel loyaal.
Het gevolg van al deze "druk" was, dat de katholieke school
groeide en groeide. Niet-katholieken keken dikwijls geres~r
veerd naar al deze activiteiten en spraken ietwat denegrerend over de -Roomse School-.
Het was de tijd dat er altijd rivaliteit was. Zowel volwassenen als kinderen demonstreerden het eigen gelijk en superioriteit. Op de scholen in Ter Apel speelde dat heel duidelijk
tussen de leerlingen van de christelijke school aan de Viaductstraat en de jongens van de katholieke school aan de
Kapel weg.
Bekend is het verhaal dat de kinderen van de school die het
eerste uitging de brug bij het oude postkantoor (op de hoek
Hoofdstraat - Viaductstraat) "bezetten". Er moesten altijd
katholieke kinderen over de bmg; natuurlijk moesten er ook
altijd christelijke kinderen over de brug. Maar de -tegenpartijwerd tegengehouden. Die mocht beslist niet over de bmg.
Dat liet de jeugd niet op zich zitten .......... en zo werd er
voortdurend tussen de leerlingen geknokt. Pas later, veel
later bleven dit soort vechtpartijtjes achterwege.

Katholieke notabelen hadden bij de schoolkeuze een voorbeeldfunctie. Zij hadden meestal ook veel in de melk te
brokkelen. Vaak was hun woord -wet-. Zakenmensen dachten aan hun klanten; wat zouden die zeggen, wat zouden die
denken? Werknemers durfden soms niet anders. Zij keken
naar hun baas en ....... "Wiens brood men eet, diens woord
men spreekt ......"

t
van
gedaan
te
Gedaclllenisp/aat
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de Ie H. Conmumie.
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1935. St. Lucia Kleuterschool. B01•enste rij: ... Perk, Liedje Bliiii"IIUII!, Jo Abeling, ... Hof~tra, Ttny Dohle, Miny Dohle, Tekie Peri.., Dina
Achterbosch, ... Alting. Tweede rij: zuster ? , Allloon Nijlwjf, Gerard v.d. Sluis, Beny Worte/boer, Henk Hensen, Mans Westen, Johan Kerkhof.
Wobko Hekman, Harry Blok, Berm ie Westen, Henk Wolbers, Leo Drelllh, Ria Dohle, Zuster Emerellliana. Derde rij: Berllls HeiiSen, Berm ie
Geerdink, Berm ie Kuper, Albert Kraf, Jo Abeling, Willy Hof~tm, Take Hofstra , Anton Sclwlte, Henmw Lulf. Bemrie Keuter; Diny lansen, Dity
Steensma, Dina Kerkhof Onderste rij: Greetje Abeling, Sieny Ninteman, ... Boesing, ...Geres, ... Geres, Greetje Kraf, Giny d'Haan, Mmrs
Kraf, Siny Nijlwff, Melita lost, Annie Hekman, ... Daggers.

1936 St. Gerhardus Jongensschool. Foto ll. Bovenste rij: Gerardus Kuipers, ...Alting, ... Scherp, Dorus Scha/te, Klaas Kamping, Gerard
Reckers, Bennie Wo/bers. Tweede rij: Meester Ensin!.., JufTruus Kemp/wis, Frans Alting, Bé Husers, Derk Nienlwis, Rieks Nienlwis, Gerard
Westen, Jan- Willem Westen, Jan-Geert Hofstra, Meester Trompeli er, Juf Agaath Perk. Derde rij: Rudie Tteben, Jozef Wolbers, Jo Wo/ters,
Berend Barenkamp, Jan Arends, Geert Kraf, Joop Gröniger, Willy Baren kamp. Onderste rij: Ben Abeling, Allloon de Haan, Piet de Haem,
Jan Wolters, Berend Wolters, Rieks Kraf, Bé Over, Jolran d'Haan, Hein ie Barenkamp, Henny Kuipers.

1

1936. St. Gerhardus Jongensschool. Foto 1. Bovenste rij: ... 1•.d. Berg, Jan Deiman, Johan Nibbelke, Bertus Berendsen, Berm ie Klein, Ni !..laas
Bruins, Hermmr Albers. Tweede rij: Geert Heller. Comelis Buurman, Geert Albers, Gerardus Be remis, Harm Deiman, Jan Stahl, Riekster
Veer. Derde rij: ... Buurman, JufTruus Kemp/wis, Antoon Berendsen, Gerrit Lo!..ken, Gerard ter Veer, Gerardus Berendsen, Bennie Kemp/wis,
Wijnand Drelllh, Frits Hemmen, Meester Trompeller, Meester Ensink. Vierde rij: Juf Agaath Perk, Berm ie Dummer. ...Perk, Mans Keuter,
Bermie Perk, Herman Bruins, ... Sterenberg, Heinie Kerkhof. Frans Kert..lwf. G .. Sterenberg, Piet Deiman. Onderste rij: ... Albers, ... Berendsen,
... Kerkhof. ... Deiman, Hem/rik Stahl, Hans ter Veer, .. .Bmins, Hermmr Kerkhof. ... Keuter. ... Kerkhof
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1936. St. Gerlwrdus Jongenssclwol. Foto JIJ.. Bovenste rij: .. Scho/te, ... 1•.d. Sluis. Berm ie Mertens, Kees Gró"rriger. Jan Me\'er; Willv de Boer;
H.. Nijhof Tweede rij: JufAgaath Perk, Meester Ensink, Benny Kemp/wis, Frans Lammers, J..Abeling, } .. Keizer. B. Lake, Hermie Dreier;
Herman Kemp/wis, Meester Trompeli er; JufTruus Kemp/wis. Derde rij: H..Dummer. Roelof1•.d. Ploeg, Herman Smit, ... v.d. Sluis, Johcm
Schol te, Be1mie Wo/bers, Laus Dohle, Bertus Abeling, He mum Janssen, J..ter Vee1: Vierde rij: ? , Berm ie Wolbers, J .. Tapken, H..Sclwlte,
Hermem Perk, ... Arends, Hennie Kuper, Jolumnes Mestemaker: Om/er. ~te rij: Anton Hemen, Hermmr Lulf. ... 1•.d. Sluis, Herman Wolbers, Jan
v.d. Ploeg. Egbert Boesing, ... Arends, Bubie Ricle/, Jcm Meyer:
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Jeugdzorg vraagt om actie
DE" ZUSTERS VAN Q.L.VROUW "IN TER APEL

bisschop van Utrecht, Mgr. Henricus van de Wetering. Het
ontwikkelen van het onderwijs in de Drentse venen was als
het ware een cadeau aan de aartsbisschop. Voor Ter Apel
gold deze reden niet.
Pastoor Dopheide hield vol en na diverse gesprekken ontstond toch wat meer begrip voor de wederzijdse standpunten. De zusters gingen toch wel iets zien in een vestiging in
Ter Apel en pastoor Dopheide had daar wel het een en ander
voor over.
Er werd afgesproken dat de parochie zou zorgen voor een
school- en kloostergebouw, waarbij het klooster werd verhuurd aan de zusters. De zusters van hun kant zorgden voor
een goede kandidaat (een zuster) die Hoofd van de meisjesschool zou worden. Eventueel zouden er ook nog een aantal
andere zusters kunnen komen. Dit laatste was afhankelijk
van de behoefte.

[ n de jaren '20 groeide Ter Apel fors. Zoals we gezien
hebben groeide de katholieke bevolking zodanig dat in 1924
de katholieke kerk moest worden vergroot. Ook kwamen er
zoveel katholieke kinderen dat de mogelijkheid ontstond
een katholieke meisjes- en jongensschool te bouwen.
Maar ......... hoe kwam je aan onderwijzeressen en onderwijzers? Hoe kwam je aan leerkrachten die het katholieke
gedachtengoed aan tegenwoordige en toekomstige volwassenen konden en wilden uitdragen? Natuurlijk, je zorgde dat
er zusters en/of fraters werden benoemd! Maar die had je
ook niet voor het oprapen .......... Hoe kwam je aan zusters?
Hoe kwam je aan fraters of broeders!

Zo gezegd, zo gedaan.
De meisjesschool in Ter Apel werd op 14 januari 1924 geopend. Zuster Alphansa en Zuster Pauline hebben zich dan in
het -St. Henricusgesticht- te Emmer Compascuum gevestigd
en reden elke dag met de auto naar Ter A pel om daar les te
geven.

1937. Studieclub "Esperanto". Bovenste rij: Clara Zonneveld, Trees Scholte Albers, Jo Westen, Marietje Geerdink, Sientje Kerkhof. Anke
Hofstra, Ma rietje Wo/bers, Linie Klein, Liny Vos. Onderste rij: Trees Meyer, Herman Westen, Meester Trompetter, Ade/heid Gröniger, Rieks
ter Vee1; Geert Kraf, Ange/a Hoppe, Juf Agaath Perk, Roelof\•.d. Ploeg, Linie Lammers.

In de loop van 1925 werd het nieuwe zusterhuis in Ter Apel
gebouwd en op IJ december 1925 kwamen de zusters
Pauline (overste), Eleonora (fröbelzuster), Tiburtia (keuken),
Franciscus (hoofd der meisjesschool) en Aleida (nuttige
handwerken) definitief naar Ter Apel. Op 30 december 1925
volgde Zuster Simpliciana. Zij ging de oprichting van een
mode-vakschool voorbereiden.
Op 7 januari 1926 werd het klooster, in aanwezigheid van
veel genodigden, plechtig door Deken Gosterbaan ingewijd.

Zuster/wis "St. Lucia" rond 1930.

Pastoor Dopheide had zich die vraag ook al gesteld.
Al een poosje vóórdat het idee werkelijkheid werd, een
nieuwe school in Ter Apel te bouwen, had hij met buitengewoon veel interesse de ontwikkelingen in Emmer Compascuum gevolgd. Daar waren in mei 1915 vier "Zusters van
Onze Lieve Vrouw" uit Amersfoort komen wonen. Er was
daar een klooster gebouwd en een nieuwe school gesticht. In
1922 woonden en werkten er al 15 zusters. Toen was er al
een fröbelschool, een meisjesschool en een naaischool.
Bovendien lagen er plannen klaar voor de stichting van een
huishoudschool. Pastoor Dopheide wist het zeker. Als er
zusters kwamen kreeg je beslist meer ontwikkeling in de
parochie.
Zoals gebruikelijk kwamen de pastoors van de buurtparochies zo af en toe bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten
spraken pastoor Dopheide en pastoor Smeenk van Emmer
Compascuum meerdere malen met elkaar over de aanwezigheid van -zusters- in de parochie! Pastoor Dopheide zag het
helemaal zitten, trok de stoute schoenen aan en bracht een
bezoek aan het moederhuis van de zusters in Amersfoort.
1938. St. Lucia Kleuterschool. Bm•enste rij: Zuster Generosia, Marietje Webers, Marietje Berendsen, Marietje Hoe:en, Gretha Sclwlte, Leisy
Hoj.nra, Ciska Dummer, Zuster Auxilia. Tweede rij: Bertus Abeling, Beman/ Bo!.e/, ... Sterenberg, ... Keutel; Gerardus Sclwltenr, Bennie
Kaspers, Jolum Hensen, Dries Deinum, Peet Arends, ... Keutel: Derde rij: Jopie Lu ij. Bien Kraf, Corrie Kraf, Leny Sclwmaker, lrmgard Hake,
Annie Geres, Cisca Zoe/man, Liesje Eckellroff, Annie ter Veen, Titi de Groot, Gretha Daggers. Onderste 1•ier: Wim Ensink, Ria lansen,
Annemie lansen, Ferdinmul Hemme11.
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Behalve het verzorgen van het onderwijs aan fröbelschool,
meisjesschool en mode-vakschool werden ook andere dingen in het klooster "St Lucia" gedaan. Voornamelijk waren
dat onderwijs-activiteiten.

De gesprekken in Amersfoort vielen niet mee.
In 1915 was het klooster in Emmer Compascuum gesticht
ter gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van de aarts-

De :usters van "Sint Lucia" in/960. Boven. v.l.n.r.: Zr. Justina, Zr. Afra
Maria, Zr. Corona, Zr. Theresia , Zr. /gnata, Z1: Berchmans, Zr. Catlwrina,
Z,; Ligorina. Onder: Z1: Luocadia , Z,: Auxilia.
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WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST

In 1928 werd begonnen met een cursus voor dienstboden. In
1932 kwamen de leden van de St. Elisabethvereniging wekelijks een avond bij elkaar om in de naaischool te naaien
voor de armen van de parochie. In 1933 werd, op verzoek
van de pastoor en met toestemming van moeder-overste,
door Mej. Kucks in de keuken van het zusterhuis een slachtcursus gegeven.
De oorlogsjaren ( 1940 - 1945) waren ook voor de zusters
griezelige tijden. Vooral in 1944, tijdens de hongerwinter,
kwamen veel zusters uit Amersfoort en andere plaatsen naar
Ter Apel om daar levensmiddelen op te halen. Meestal kwamen ze op de fiets, het enige vervoermiddel dat er in die tijd
nog was. Zelfs geëvacueerde zusters van andere kloosterorden kregen in "St. Lucia" onderdak.
De eerste tijd na de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt
door grote ontberingen. In de zeer strenge winter van 1947
moesten zowel de kleuter- als de lagere school, door gebrek
aan brandstof, voor langere tijd sluiten .
Tegen het eind van de jaren '50 kwamen allerlei veranderingen in het kloosterleven. Ook in Ter Apel hadden deze veranderingen hun invloed op het dagelijkse leven.
In 1957 vond er in 'St. Lucia" een grote verbouwing plaats.
In verband met de behoefte aan meer privacy werd de grote
slaapzaal van de zusters verbouwd tot kleine kamertjes.
In 1959 werd de meisjesschool omgeturnd tot gemengde
school. De zusters hadden nu ook te maken met jongens.
Sommige zusters vonden dat geen positieve ontwikkeling.
Ook binnen het klooster deden zich allerlei nieuwe ontwikkelingen voor. In 1967 werd een "Vemieuwingskapittel"
benoemd welke zich ging beraden over allerlei aspecten van
het kloosterleven.
Opvallend was de openheid die ging ontstaan tussen zusters
en klooster enerzijds en de mensen in de samenleving erbuiten anderzijds.
Het was de tijd dat bij de verjaardag van de hoofdzuster het
voltallige personeel van de school werd uitgenodigd in "St.
Lucia". In het begin was dat nog even wennen. Waarschijnlijk waren zowel de fles cognac als de krat bier nieuwe
gasten in 't klooster.
ledere gast kreeg een glas. Soort en grootte waren toevallig.
Daarna kwam het drankje. Je had flink geluk bij een groot
glas cognac; maar mooi pech bij een klein glaasje vol cola
Ook de kleding veranderde. De zusters droegen vóór 1947
het habijt; zware zwarte kleding met grote kappen. Daarna
kregen de zusters soepele donkerblauwe jurken met een sluier waarbij de witte band over het voorhoofd duidelijk in het
oog viel. Na 1967 was een habijt niet meer verplicht. ledere
zuster mocht die kleding dragen die het beste bij haar eigen
situatie paste. Een grote verandering naar de buitenwereld.

15. K. J. V. LIED.

De sfeer van de jaren '30- '40-' 50 had zijn weerklank op
kinderen en toekomst. De nadruk op het eigen gelijk, de
eigen groei en de eigen ontwikkeling had zijn invloed op het
kinder-aantal binnen het gezin en op de opvoeding zoals die
binnen het gezin in praktijk werd gebracht.
De verheerlijking van dat kinderrijke gezin sprak uit allerlei
(kleine) dingetjes. In het maandelijkse tijdschriftje van de
-Heilige Kindsheid- stond telkens een rubriekje waarvoor je
het eigen gezin kon aanmelden als voorbeeldgezin. Alleen
gezinnen met meer dan 20 kinderen kwamen ervoor in aanmerking (meestal waren dat gezinnen uit Brabant of Limburg).
In Jeesboekjes op school werd het kinderrijke gezin als ideaalbeeld voorgesteld.
Het gerucht gaat dat de pastoor menigmaal op huisbezoek
ging om eens te praten met de ouders van gezinnen waar het
kinderaantal nog erg beperkt was. "Wordt het niet eens tijd
dat jullie .. ...... ..."

De vertrekkende zusters wm ''Sint Lucia" in 19711./.n.r.:
Zr. Agnetina, Zr. lgnata, Zr. Berchmmrs, Zr. Corona, Zr. Angelique.

scholen werkte was aan het eind van de 60 er jaren al teruggelopen naar vier. Zuster Leocadia was nog hoofdleidster op
de kleuterschool, Zuster Justina en Zuster Pauli waren nog
op de lagere school en zuster lgnata gaf nog handwerken.
Zuster Leocadia werd voor langere tijd ziek. Er kwam geen
zuster voor terug. Toen zuster Justina in 1966 vertrok werd
zuster Pauli hoofd der school. Eigenlijk geen baan voor
iemand die net in-de-twintig is. Zuster Angelique volgde
haar in 1968 op. Ze was boven de 60. Als enige zuster was
ze nog verbonden aan de lagere school. Ze zag tegen haar
laatste klus op!
Zuster Ignata was de enige die zich niet van de wijs liet
brengen en stug doorzette.

1.

Het zusterhuis "St. Lucia" werd gesloten en de laatste zusters vertrokken naar elders. Zuster lgnata verhuisde naar
Emmer Compascuum en reed vandaar elke dag met de auto
naar Ter Apel tot ze in juli 1986 de V.U.T. leeftijd bereikte.
Het eind van de zusters in Ter A pel doet sterk denken aan het
begin ervan in 1924 ...... .... .. .
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De opvoeding gebeurde binnen het gezin. In dat gezin had
ieder zijn eigen, stereotype rol. Vader ging naar het werk,
moeder deed het huishouden en zorgde voor de kinderen.
Jongens waren sterk; meisjes gehoorzaam.
De leidinggevenden binnen de katholieke gemeenschap
vonden het belangrijk dat dezelfde tendens op scholen werd
voortgezet. Op veel plaatsen werden daarom katholieke
scholen opgericht met een eigen katholieke identiteit. Daar
ademden leesboekjes en taallesjes dezelfde geest.
Naast de opvoeding en het leerprogramma was op de scholen ook veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten.
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Het lijj7ied l 'llll c/e Katholieke Jonge Vrouwen.

Ook in de vrije tijd wilde men, via die scholen, steun en
richting kunnen geven aan de eigen katholieke jeugd.
De zusters in Ter Apel gaven allerlei vormen van bijles. Voor
kinderen die "verder gingen leren" bestond de mogelijkheid
om na schooltijd -Franse les- te krijgen. "Doorleerders"
werden vaak ook bijgespijkerd op het gebied van Nederlands. Vooral de zinsontleding kwam dan ter sprake.
Zuster Aleida gaf pianoles. Met een kwartje in de hand ging
je dan naar het zusterhuis. Je kreeg één keer in de week les
waarbij je daarna, op de piano van de zusters, net zo vaak
mocht oefenen als je wilde.
Heel speciaal was de Esperanto Club. Meester Trompetter
gaf 's woensdags na schooltijd altijd les in de wereldtaal
-Esperanto-. Het hoogtepunt was een bezoek aan de radiostudio's in Hilversum. De jongens en meisjes uit Ter Apel
zongen en Rieks Kral bad in Esperanto het "Onze Vader"
voor. In Ter Apelluisterde men vol ontzag naar de radio.
Ook het ontspannende aspect was een opvallend element.
Zuster Clara was op school enthousiast bezig met een kinderkoor en met kinderoperettes. Natuurlijk moest ook na
schooltijd druk worden geoefend. De operette-uitvoeringen
waren altijd in de grote zaal van "Het Boschhuis", in aanwezigheid van veel ouders en genodigden. Leerlingen uit die
tijd herinneren zich ongetwijfeld de spektakelstukken als
"Goudmuiltje" en "Repelsteeltje".
Naast datgene wat via de scholen plaatsvond waren er ook
veel activiteiten waarbij de kerk een flinke vinger in de pap

BROERTJES EN ZUSJES
EEN SERIE LEESBOEKJES VOOR HET
DERDE LEERJAAR AANSLUITEND BIJ

KINDEREN
DOOR

A 8. M. SCHRIJVERS

Elk zoekt zijn plaatsje op Vader aan het hoofdeinde van de tafel en
moeder tegenover vader.
Rechts van vader ztt Kees, dan Karel, dan Frits en Toontje zrt bij
moeder Aan de andere kant zitten Tonia, Marietje en Fientje
Het is even stil "Kees," zegt vader, "bid jij vandaag eens voor."

lllustratie uit "Broertjes en Zusjes".
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Het was voor ieder duidelijk dat het einde van de "Zusters
van O.L.Vrouw" in Ter Apel, niet ver meer was. Toen dan
ook in 1971 zuster Angelique met pensioen ging werd de
functie van Hoofd der School overgedaan aan een nietkloosterling.

Mede door het verminderde aantal kloosterroepingen, gecombineerd met een aanzienlijk aantal uittredingen, werd
het voor de zusters van O.L. Vrouw steeds moeilijker om alle
plaatsen waar zusters werkten te blijven bezetten.
In Ter Apel was het niet anders. Het aantal zusters dat op de

J. A. Maassen

P. van Gestel S. J.
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De jongens van het Patronaat waren ingedeeld in groepen.
Deze groepen hadden namen van aanspreekbare, strijdbare
heiligen die tot de verbeelding spraken. Bekend zijn de
groepen Canisius, Tarcisius, Don Bosco en Christophorus.

WENKEN VOOR üiTGANGSDAGEN.
I.

Zorg altijJ op het gestelde uur aanwezig te zijn
in een .-erzorgde kleerling.
2. Bewaar ook tijJens uw uitstapjes de tut>ht.
3. Loop niet gearmd.
4. In rijen van drie.
5. Snoep niet onderweg.
6. Bewaar .Ie afstand.
Zin!( slechts de liedjes, die aangegeven worden;
al<' er gezongen wordt, allemaal meezingen.
8. Laat zien wie je bent, wat je gelooft en welke
liefde er leeft in de K.J.V.
9. Blijf altijd voornaam; op straat evengoed als in
de kerk.
1 0. Tracht uw best te doen om een offertje te bren·
van welwillendheid om allee goed te laten verloopen.

In de loop van de Tweede Wereldoorlog ( 1940 - 1945) kwamen alle bijeenkomsten op een laag pitje te staan. Door
allerlei omstandigheden werden de bijeenkomsten van
zowel K.J.M. als K.J.V. alsook van het Patronaat stopgezet.
Daarbij speelde ook het feit dat deze vorm van jeugdbeweging niet meer paste in de tijd die zich aandiende. Door oorlogshandelingen, door het verzet en door het feit dat op veel
plaatsen onderduikers aanwezig waren, werden de scherpe
kantjes van zowel de scheiding tussen jongens en meisjes,
als de verheerlijking van het eigen katholicisme afgeslepen.
De jeugdbewegingen van vóór de oorlog raakten uit de tijd.

..

~

In 1910 ontstond in Nederland, in navolging van Engeland,
de Scouting of Padvinderij.
Bij deze jeugdbeweging wordt de nadruk gelegd op het
natuurleven en op het ontwikkelen en samenwerken in allerlei vormen van ontspanning en spel.
Nadat enkele Ter Apelers in 1937 hadden deelgenomen aan
de internationale bijeenkomst Uamboree) heeft het nog tot
1946 geduurd voordat in Ter Apel de katholieke tak van
scouting (verkennerij) werd opgericht. Deze verkennersgroep zal in de jaren daarna, onder de naam "Guy de Fontgallant", hoogtij vieren. We komen bekende namen tegen als

Wenken hoe je je gedraagt bij het uitgaan

--

1934. Katholieke Jonge /vleisjesgroep. Bovenste rij: Trees /vleyet; Catrien Hojftra, Doortje Bruim, Riekie Nintema/1, Lies Gröniget; ... Abeling. Liny

De jongens gingen bij het -Patronaat-. 's Zondags kwamen
ze bij elkaar om te kaarten, te biljarten of bezig te zijn met
andere "jongens-activiteiten". Bij hen speelde de vrijetijdsbesteding een belangrijke rol. Bovendien was er mooi gelegenheid om naar het zondagmiddag-lof te gaan. Naast de
kapelaans zoals b.v. kapelaan Pierik speelden leken in de
personen van Piet Klein, Meester Trompetter en anderen een
belangrijke rol.

Vos, Liny Ltmlmet:\", Marie A/hers, /vlarie Dummet; ... Hofstra, Bien Bredek, Ma rietje Meyet: Tweede rij: ... Kuper. Dientje Wolters, Reg ien \Volt ers,
Catrien Sta hl, Gretha Schol te, Angela Emming, Greetje Dwnmet; lnge Jast, Lien Klein, Ma rietje Perk, Jo \Vesten, Ankie HofHra, Si en Kerkhl!f Derde
rij: Sientje Klein. Ttny Deiman, Cis Dohle, Lies Sclwlte, Sientje Aheling, A1111ie Kuipers, Mmm ie Nintemw1, Annelies Ziirhorg, Catrien \Vesten, Trees
Scholte, ... Koops, Riekie Heyne, ? , ? ,Leidy Butet: Vierde rij: Jo Redet:\, Fientje A heling. Leemje Sclwlte Aa/hes, Cl ara Zonnevdd, Pastoor
Knippers, Annie Sc/wmaket; Adelheid Gröniget; Tmitje Kemp/wis. Tri11,1 Hofstra. Onder.l/e rij: Miek Hemmen, Engetientje Dummet; Annetje Langes,
Siemje Langes, Sientje Sclwlte, Trien ie \Veinw1s.

had. Deze waren gericht op de wat oudere jeugd. Meestal
speelde daarbij, naast veel vrijwilligers, de pastoor of kapelaan een cruciale rol.
Meisjes- en jongensgroepen waren apart georganiseerd.
Slechts bij hoge uitzondering, b.v. als gezamenlijk werd
gerepeteerd bij het inoefenen van een toneelstuk, ontstond
een gemengde groep. Dat je daarbij gemakkelijk in de problemen kwam bleek op een oefenavond in 1950.
De jongens verschenen op de repetitieavond allemaal met
een rozenkrans om de hals. Ze waren als 18 jarigen een paar
dagen in retraite geweest en waarschijnlijk hadden paters
flink op ze ingepraat.
Bij het begin van de repetitie liepen de jongens voortdurend
met een scheef, afgewend hoofd rond. Toen een van de
meisjes vroeg wat er aan de hand was zei de knul: "Ik mag
di nait aankiek'n want ik mag nait zondigen!!!" ............. .
Juffrouw Truus Bücking-Kemphuis had een eigen Uonge)
dameskoor. Dat koor deed dienst als kerkkoor, maar ook bij
bijzondere gelegenheden werden de leden van het koor bij
elkaar getrommeld.
Bekend zijn de revues waaraan de leden van dit koor hun
medewerking verleenden. Menigeen denkt met weemoed
terug aan b.v. de revue die in 1952, ter gelegenheid van het
25-jarig priesterfeest van pastoor van der Moolen, werd
opgevoerd. Ze zien Sientje Klein weer, in oud-Ter Apeler

klederdracht, op een autoped het toneel oprijden, het publiek
begroetend met: "Moi luu ,..... !"
Bij de georganiseerde jeugdbeweging zien we dezelfde ontwikkelingen die we ook in andere sectoren van het maatschappelijke leven hebben gezien. De jeugdbeweging was
totaal verzuild. Jongens en meisjes waren streng geschei4en
en iedere leeftijdsgroep had zijn eigen beweging.
Meisjes van I 0 jaar en ouder konden zich aansluiten bij de
K.J.M. (Katholieke Jonge Meisjes). Ze kwamen wekelijks
bij elkaar, gekleed in hun uniform; een bruine jurk met gele
stropdas en bruine baret. Ze deden veel aan buitenspel,
waarbij balspelen heel favoriet waren. Daarnaastmaakten ze
trektochten, zongen veel, deden aan toneel en ook een beetje kokkerellen hoorde bij het programma.
Als je ouder was ging je bij de K.J.V. (Katholieke Jonge
Vrouwen). Hun uniform bestond uit een zwarte rok met
crême bloes en donkerblauwe baret.
Het was de gewoonste zaak van de wereld dat de organisatie
van K.J.M. en K.J.V. een mening gaf over maatschappelijke
zaken. Vóór in de K.J. V. zangbundel kun je b.v. lezen hoe je
je hebt te gedragen op "uitgangsdagen".
De pastoor was degene die, samen met de leidsters, de supervisie had bij de meisjes.
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1932. Jongenfjeugdbeweging "Het Patmnaat". Bm·enste rij: Ruud H1Hers, lans Dummet; Jan Kraf, Ni!../am Bruins. Tweede rij: Piet Ker!..hof. JanK
lwJ Hemwn Albers, Johan Nibbe/J..e, Henk Mertens, FratH Ker!..lwJ Jo~ef But er, Gerard Trechsel, \Villem Deddens, Meefier Stene!..et: Derde rij: Be
Abeling, Herman Hof\"tra, Frits Hemmen, Betmie Kemp/wis. Betmie Klein, Gerard Berends. Hen!..ie Heller. Jan Deiuum, ... Tteben, ... Muldet; ... Mu
Onderste rij: Herman Hemmen, Gerard11.1 Berendsen, \Villv Gräniget; Kapelaan Mureau, Meefier Trompet/et; ... Wo/ben, Gerardm Schafte.
He/euwcli \'Ooraan: Gerardus Kuipers, Wijnand Dremh.
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We zien dat er in de loop van de tijd grote veranderingen
hebben plaatsgevonden in de vrijetijdsbesteding van de
schooljeugd. De begeleiding van de Ter Apeler jeugdbeweging wordt langzamerhand losgekoppeld van scholen zoals
de "Bonifatius".
In I 999 is die relatie helemaal verdwenen.

,.DE VERKENNERS"
van de
Jeugdbeweging

Gidsen op kamp in Emmerschans ( /949) Bovenaan: Marietje Bolk,
Jolwmra Kraf, Dina Pragt. Midden: ? , Onderaan 1•./.n.r. Gretlra Nintemcm,
Lies Helle1; Mia Bakel, boerin Mei'I'Olfll' Scholte, Rosa Deiman, Jo
Ninteman, Rosa Bakel, Annie Sclwmaker. Gretlw Rass, Lies A/ring, boer
Scholte, Mia Kuper.

kapelaan Gosterwijk en meester Trompetter.
Maar ook anderen dienden zich aan zoals o.a. de gebroeders
Abeling.

Oud en nieuw embleemvan "De Verkenners" en "Scouting".

Voorlopig werden twee jongensgroepen opgericht; een verkennersgroep voor jongens van 12 tot 16 jaar en een welpengroep voor de jongeren. Spoedig volgde een voortrekkersgroep voor 16 jarigen en ouder.
In 1948 wordt scouting in Ter Apel uitgebreid met een gidsengroep voor meisjes van 12 tot 16 jaar. Jaren later komen
de jongere meisjes aan de beurt als voor hun in ± 1960 de
Kabouter groep wordt opgericht onder supervisie van Mia
Kuper, Rosa en Mia Bokel en anderen.
In de jaren '70 hebben alle katholieke takken van scouting te
maken met een ontwikkeling naarongebondeneren ongeorganiseerdere vorm van vrijetijdsbesteding.
Katholieken, mensen met een christelijke achtergrond en
mensen zonder kerkelijke binding vinden elkaar op veel terreinen; ook op het gebied van de jeugdbeweging. Vanaf dat
moment is in Ter Apel het oorspronkelijke woord "Scouting" de gangbare naam geworden.

1938. Godsdiemt~las. Bovenste rij: Wil/ie Deddens, Rudolf Hiisers, Hermem Scherp. Jan B111i11s, Bé van Hebel, Jo~ef But et; ... Sclwlte.
Tu·eede rij: Jan Kraf, Meester Ensinh. !vlel'tmlll' Emin~. Pastoor Knippers. Kapelaan ...... JoAchterbolCh. Onderste rij: Ange/a Wolbers.
Agaath Dremh, Lena Wo/bers.

De Welpen in Altenberge op zomerkamp ( 1959).
Leiding 1•./.n.r. Attie Bergman, Lena Alting, ? , Anno Smit, Leny Vroom,
welpen v.l.n.r. Hans H'c1chters. Gradus Enninga. Gerard Kropl, Henk
Ellemum, Berend Bredek, Jan Gous, Henk Depenbruck, René Kraf.

1938. Handwerkk/as. Bovenste rij: Grietje Stahl. Zuster Aleida, Cathrien
Reckers. Jo A/ring. Fin ie Abeling.
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Ei~ens.

Zuster Clara, Marietje Tapken . Onderste rij: Ma rietje

/938. St. Gerlwrdm Jongensschool 3. Bovenste rij: ... Nijbourg, Gerardus Emming, Mans Kamping, Bemtie Sclmieders, Meester Ensink,
Leo Drenth, Hamt Kreme1; Meester Trompette/; Pim Kreme1; Albertus Smit, Bemzie Westen, JufTruus Kemp/wis. Tweede rij: Hemtie Kan/as,
Rieks Pragt, Jan lansen, ... Schoemaker. Hermem Reckers. Tonny Sclwmaker. Henk Scha/rens, Gerard Perk, Jan Over. Derde rij: Harm Smit,
Mans Westen, Johan Dwnmer. Hendrik Schnieders, Henkie Emming, ... Schnieders, Henk Wo/bers, Herman Perk, Bram lansen. Onderste
tll'ee: ... Berendsen, Heiltie Ove1;

/938. St. Oerhardus Jongensschool I. Bovenste rij: Hermem Dtlllllllel; Hemw11 Dw11mer. He11drik St ah/. Meester E11si11k, Hwts ter Veel;
Bemtie Keutel; Meester Trompette/; Bemtie Wolbers, Gradus Tapken, Jan Eikens, Alben Kraf. Tweede rij: Herman Wolbers, Andriev 1•.d. Sluis,
Jan Bruinsma, Heinie Barenkamp, Johtm Griinige1; ... CO/te, Theo Albers, Be1mie Geerdink, Take Hofstra, ... v.d. Sluis. Derde rij: ... Cone,
Hemwil Sdwlte, Anton Sclwlte, Bemtie Tieben, Gerarc/l'.d. Sluis, Herman Kraf, Bemtie Keuter. Hemtie Kuipers. Onderste 1•ier: Bemtie
A/ring. Jolum Albers, Willy Hofstm, Frans A/ring.

'

1938. Sr Oerhardus Jongenuchoo/ 2. Bol'enste rij: Bertus Abeling. Hemzie Kodden berg, La liS Doltle, Jan Abeling. Hemtie KtlfJe/; Herman
Ker!.lwff. Be1mie Wo/bers. Hermem Lu/f. Meevter Ensink. Tweede rij: Jwz-\Villem Westen, ... Keutel; Jolum Mestemaker. Bemtie Westen. Piet
Sreneke1; Geert Kerklwff. Hermmt Jansven, Gerard Stende1; ... Bnïnen. Derde rij: Bertus Hensen, Hen/.: Hensen .... Abeling. Ammt Hensen,
Jolum d' Haan. Hem11w Lu/f. Anton Sclwlte. Herman A rens. Onderste rij: Be1mie Kupe1; Johan Steneker. Eppie Boesing. Jo Abeling. George
Jansven , Alben Kerkhoff, Reinier Doltle.
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/939. St. Lucia K/eutersdwol. Bovenste rij: Zmter Generosia, Lies Rass, Annie Tieben, Sie11tje Keuter. Annie ter Vee11, Hemtie Keu·das, Willy
Me:aclt, Zuster Auxilia. Tweede rij: Swmie Bucki11g, Maria Tieben, ... Welli11g, Siemje Sm it. Hemtie Keuter. Derde rij: Ma rietje Keuter. Wil/ie
Beekman. Hermail Bergman. Bé Buurman. Ni cv Trompetter. Bemtie Sclmieders, Klaas Sm it. Vierde rij: Gretlw A/ring. Lena Alting, Gea
Wvrtelhoe I; Grietje Bucking. Gretha Stwtlle\•e/d, Ton ia Deddens, ? . Wim Wortel boer. Onderste rij: Henkie Heine, Ma rietje Heine, Amw
Bogaars, Gercml Berg man. Annie Deimwt, Licht Wortel boer.
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Opvoeding en onderwijs, onverschillig of bewust ?
DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN
NEDERLAND

V roeger vonden ouders dat kinderen thuis zo gauw mogelijk moesten meehelpen bij alles wat er gedaan moest worden. Door de ervaring leerde je dan wel hoe dat moest.
Vanuit de geschiedenis weten we dat er bij paleizen van vorsten en in kloosters scholen waren, maar tegelijkerlijd welen
we ook dat ze voor een uitverkoren groepje mensen waren
bestemd. Voor de gewone mens was de school totaal onbekend.
Deze situatie heeft heellang geduurd.
Kinderen moesten meehelpen; op het land, in de werkplaats,
waar dan ook. Vaak moesten kinderen werk verrichten dat
lichamelijk te zwaar was. Bijna altijd was de werktijd zo
lang dat er zelfs geen tijd overbleef voor spel en ontspanning.
1939. St. Lucia Mei~jesschool. Bovenste rij: Attie Kemp/wis, Greetje Meijer. Manna Wolbers, Mia Kuper. Lena A/ring. Jo A/ring, Si en Eikens,
Ma rietje Eikens, Marietje Tapken, Tietie v.d. Sluis, Heide lost. Tweede rij: JufCatrien Bllle1; Trude Sc/wlte. Liesje Bruinsema, ? . Catrielllje
Stmmeveld, Anny Kodden berg. Catrientje Hofstm, Annie Schreude1; juf Catrien Schreuder. Onderste rij: Ma rietje Wolbers, Co ba Lammer.1·,
Melita lost, Dina Aclzterbosch. Tekie Perk, Tmzia Sclwlte, Engetientje Dzmrme1: Helemaal onder: Liny Perk.

In de 16e en 17e eeuw kreeg men in Nederland wat meer
oog voor onderwijs en opvoeding.
Er werden door steden, door kerken, maar ook door individuelen, scholen opgericht. Deze scholen waren altijd afhankelijk van het geld dat de leerlingen inbrachten.
Geen wonder dat er al gauw een tweedeling ontstond tussen
de scholen met veel geld (de Latijnse Scholen) en scholen
die heel krap bij kas zaten en alleen het allemodigste konden
aanschaffen (de Volksscholen).
In het algemeen werd er op de Latijnse School op hoog niveau onderwezen.

De lei.

In 180 I kwam de eerste Onderwijswet tot stand. Deze werd
in 1803 al opgevolgd door een tweede en in 1806 trad de
derde wet al in werking.
Uit deze derde wet stamt de bekende zinsnede:

"Ter bevordering van Godsdienst en ter uitbreiding van
Kennis is het openbaar onderwijs een aanhoudend voorweiJJ van zorg der Regering."
Voor het oprichten van een school was voortaan toestemming nodig.
Voor openbare scholen werd bijna altijd toestemming gegeven, maar toestemming om een katholieke of christelijke
school te stichten had heel wat meer voeten in de aarde.
De regering hield niet van verdeeldheid.
De grondwet van 1848 (Thorbecke) bood de opening tot het
ontstaan van het bijzonder onderwijs. Thorbecke stelde in de
wet dat de regering zijn boekje te buiten ging als zij "particulieren hindert bij het -:.elfstandig oprigten van instellingen
van onderwijs".
Daarmee was de gelijkstelling nog lang geen feit.
Het openbaar onderwijs kreeg geld van de gemeente. Dit
gold echter niet voor het bijzonder onderwijs. Dit onderwijs
bleef atbankelijk van individuele bijdragen van ouders of
schenkingen van rijke particulieren. Voorlopig bleef daarom
alles bij het oude.
Ondertussen was het bezoek van de kinderen aan de scholen
nog minimaal. De allerkleinsten gingen nog wel naar de
"bewaarschool" maar als de kinderen ouder werden, vaak al

Kmderarbeid in een steenbakkerij.

1939. St. Lucia Meisjesschool. Bovenste rij: JufCatrien Bute1; Lena Kei~er. .. Perk. Gretha Dwmner. .. Perk. Jo A/ring. Lena A/ring. Liedje
Buurman. Lucretia Beckmwm, juf Catrien Sclzreude1: T11·eede rij: Taliemje lansen. Sanny Bol!.., Gretlw Keize1: Giny d'Hacm. A/ie Gie:en.
.. Ec!..el/wff, .. Sc/zo/te, Minie Nee/wff, ? . Truitje Thäne, .. Vos. OllCiente rij: Miny Daggers, Dina Kerkhof. Juf Riekie Nilllemcm, .. Jcmwz ...
Sclrolte. ? ... Dzmzme1: Leelllje \Volters. Helemaal ollCler: Grietje Bikking. Ma rietje Dumma
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Het onderwijs op de Volksschool was daarentegen allererbarmelijkst. De huisvesting was over het algemeen hopeloos, de materialen minimaal en bovendien werd er alleen in
de wintermaanden les gegeven.
Het onderwijs in Nederland was in de loop van de 18e eeuw
zo'n chaos geworden, dat er nodig wat moest gebeuren.
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op 6 of 7 jarige leeftijd, moesten ze thuis meehelpen. Tijd
om naar school te gaan was er alleen gedurende de avonden
en tijdens de winter. Vooral in de wintermaanden waren de
scholen overbevolkt.
De regering vond de situatie van de kinderen in Nederland
op gebied van kinderarbeid en onderwijs zó slecht, dat ze
daaraan grote aandacht wilde besteden.
In 1874 werd de eerste kinderwet aangenomen. Deze wet
verbood zware kinderarbeid in fabrieken en bedrijven door
kinderen beneden 12 jaar. Deze eerste kinderwet (de wet van
Van Houten) werd in de loop der jaren steeds verder aangescherpt en verfijnd. Ook stond in dezelfde wet dat de
gemeente, voor jongens beneden 12 jaar, de leerplicht mocht
invoeren. Niemand controleerde of de wet ook werd uitgevoerd en nageleefd. Van mogelijk onderwijs kwam daarom
weinig terecht.

/

Tlrorbecke.

/

MANDEMENT
VAN HET NEDERLANDSCH EPISCOPAAT OVER
HET ONDERWIJS.

"Het geve11 va11 o11denvijs is vrij, behoude11s het toezicht
der Overheid, e11 het 011derzoek naar de bekwaamheid en
de zedelijkheid van den mulerwijze1:
In elke gemeente wordt voldoende Openbaar onderwijs
gegeven.
De eisc/1en van deugdelijkheid van zowel Openbaar als
Bijzo11der muienvijs wordt bij de wet geregeld.
Het Bijzonder onderwijs wordt, naar denzelfden maatstaf
als het Openbaar mulenvijs uit de openbare kas bekostigd.
De koning doet jaarlijks verslag van het ondent·ijs aan de
Staten-Generaal."

Die meester Ensink toch!
Als je 1w de vakantie bij meester Ensi11k in de klas
kwam dan liet hij je in de eerste week altijd een lesje
overschrijven. Dat moest je dan heel, heel erg 11etjes
doen. Je mocht het best heel kalmpjes aan doen, als het
maar heel mooi werd.
Maar wat deed die grapjas!
Als het schrijfwerk in de loop van het schooljaar eens
wat slordiger werd dan haalde hij dat "mooie blaadje"
van de eerste week te voorschijn en zei:
"Zie je wel" je kunt het wel! Je moet gewoon beter je
best doen!"
- Je voelde je altijd een beetje betrapt.

D,E AARTSBISSCHOP EN DE BISSCHOPPEN
VAN NEDERLAND

AAN DE HUN TOEVERTROUWDE GELOOVIGEN,

ZALlOllEID IN DEN HEER.
)71anneer gij ziet, Beminde Gelooyigen, dat al de Bisschop\Lt pen van Nederland een gezamenlijk schrijven rigten tot
hunne onderhoorigen, dan b~grijpt Gij reeds aanstonds, dat
hetgeen zij U witten zeggen, in hun oog iets van zeer groot,
van algemeen, van waarlijk katholiek belang moet wezen.
Inderdaad, het geldt hier eene zaak, die in het naanwste
verband staat met de godsdienstige en zedelijke toekomst van
het opgroeijend geslacht, van het geslacht dat eenmaal in
onze plaats moet trrden; Wij willen spreken over hel onderwijs der katholieke jeugd; en hetgeen Wij U daarover gaan
zeggen is, na 's Hemels verlichting afgesmeekt te hebben,
de vrucht van rijpe beraadslagingen in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering.

-

Wij katholieken van Nederland, die thans leven, gaan weldra
heen, om ons bij den Oppersten Regter voor de eeuwigheid
te verantwoorden; die Regter zal niet :verzuimen ons te
vragen, ,wie wij na ons achterlaten, om het katholiek geloof in ons vaderland waardig te vertegenwoordigen ............ .

Abraham Kuyper.

·:. :.: ·······

···· ·· ········ · ·· · ·~········ · · · · ··· · ·· ······ ···· · · · · ··

..............................................

\Velnu, B. G., eene der zaken, die, naar Onze overtuiging, het meest lOuden kunnen toebrengen, om, wat God
verhoede, eene jammerlijke ontaarding in godsdienst en zeden
voor te bereiden, zou zijn het gebrek aan - het verwaartoazen van een degelijk katholiek onderwijs.

Rond 1850 was het vanzelfsprekend dat toestemming voor
het stichten van bijzondere scholen werd geweigerd. Door
de katholieke en christelijke gemeenschappen werd daar
steeds minder genoegen mee genomen. Vooral na 1853, toen
in Nederland weer eigen bisschoppen kwamen, werd er stevig geprotesteerd. De bisschoppen Zwijsen en Schaepman
waren daarbij de katholieke aanvoerders.
Samen met de andere bisschoppen schreven zij in 1868 het
"Mandement van het Nederlandsch Episcopaat over het onderwijs", een officieel bisschoppelijke brief waarin de standpunten van hen werden verwoord.
Bij de christelijken was vooral Abraham Kuyper de leidende
figuur.
Toch zou het nog jaren duren voor de gelijkberechtiging een
feit zou zijn.

...

.

·;:··H~-~ d~·ïi:· i<~;k ·;;;;~~~;;·d~--~ï·~-~;ï~;~ii~·d·~·;;ki:·ï~~ï·;i·~;;·
in weinige woorden aldus za menvatten :
De Kerk wil, dal de jeugd in de wetenschappen onderwezen
warde; - maar zij eischt tevens, dal dil onderwijs in atle
opziglen kallwliek en godsdienstig zij. Van de cene zijde
wil zij niet, dat de jeugd in onwetendheid opgroeije; maar
van de andere zijde keurt zij niet elk onderwijs goed. Zij 1
verwerpt niet alleen alle ongodsdienstig, maar ook alle godsdienstloos, onzijdig onderwijs, waarbij de godsdienst is
uitgesloten. Het eerste verfoeit zij als verderfelijk; het andere
keurt zij af, als minstens onvoldoende en gebrekkig; het
eerste mag nimmer, het andere slechts bij gebrek aan beter,
worden aangewend.

=

In 1984 is er een heel nieuwe wet van kracht geworden; de
"Wet op het Basisonderwijs".
Daarbij werd het Kleuteronderwijs samengevoegd met het
Lager Onderwijs tot -Basisonderwijs-.
De leerplichtige leeftijd werd vervroegd van 6 naar 5 jaar.

Mg1: Sclzaepma11.

Tegelijkertijd werd een onderwijsraad ingesteld. Deze had
als taak te bestuderen hoe alles precies moest worden geregeld.
Er kwamen nieuwe voorstellen die in 1920 tot wet werden
verheven.
De "Lager-Onderwijswet 1920" was geboren. Deze wet zal
als grondslag dienen voor het lager onderwijs tot ver in de
20e eeuw.
Het Kleuteronderwijs is heel lang een vrijblijvend deel van
het lager onderwijs gebleven.
Hoewel ontstaan uit de "Bewaarschool", hadden ouders toch
vrij snel begrepen dat de kleuterleeftijd (4 - 6 jaar) een
belangrijk deel van de kinderlijke ontwikkeling besloeg.
Ouders vonden kinderen van 4 jaar nog te jong om naar
school te gaan. Lange tijd was het dan ook de gewoonte om
kinderen vanaf 5 jaar naar de kleuterschool te sturen.
Pas in 1956 kwam er naast de Lager-Onderwijswet ook een
Kleuter Onderwijswet. Vanaf die tijd gingen veel kinderen al
op 4-jarige leeftijd naar school.

In de loop van de jaren die erop volgden werden er bijna
wekelijks wijzigingen in de wet aangebracht. Toch bleek de
wet onvoldoende aan te sluiten op de ontwikkelingen van de
maatschappij.
In de Ie helft van 1998 werd er een geheel nieuwe wet ontworpen . Deze wet regelde niet alleen het Basisonderwijs
maar ook het Speciaal Onderwijs. Dit werd "De Wet op het
Primair Onderwijs".
Op I augustus 1998 is deze wet van kracht geworden.
Tegenwoordig spreken we dan ook niet meer over Basisscholen in het algemeen maar over Gewone Basisscholen,
over Speciale Basisscholen (de vroegere Scholen voor
Speciaal Onderwijs) en over Expertise-Centra. Met de laatsten bedoelen we heel gespecialiseerde scholen voor onderwijs o.a. aan zwaar gehandicapte kinderen.
Alle schoolsoorten voor leerlingen van 4 tot± 12 jaar zijn nu
samengebundeld tot -Primair Onderwijs-. Tot hoe lang zal
deze nieuwe wet actueel blijven?

...... .............................................................................. itlda-t

gebed volhardenrle, mogen Wij met
de goede God, die zijne Kerk in
beschermd en bijgestaan heelt, ook
de opvoeding en hel onderwijs van
eene gunstige uitkomst zal geven;

Na veel geharrewar volgt in 1900 de leerplichtwet. Hierbij
ging het minder om de leerplicht dan om het feit dat men
wilde voorkomen dat kinderen naar fabrieken en bedrijven
moesten om zwaar werk te doen.
Deze wet had tot gevolg dat er in de jaren na 1900 een groot
tekort ontstond aan schoolgebouwen en aan leerkrachten.

Bemzie Deiman, Hilversum

vertrouwen hopen, dat
Nederland zoo zigtbaar
in deze gewigtige zaak,
het toekomstig geslacht,
dat het zoo geschiede.

t

A. I. SCHAEPMAN, Aartsbisschop van Utrecht.
J. ZWIJSEN, Aartsbisschop-Bisschop van 's.Boscll.
t G. P. WILMER, Bisschop Vatl Haarlem.
t J. A. PAREDIS, Bisschop van Roermond.
t j. VAN GENK, Bisschop van Breda.

t

Tussen 1905 en 1915 werden de onderwijswetten herhaaldelijk aangepast aan de visies van de diverse regeringen.
Stapje voor stapje kwam de gelijkstelling tussen openbaar
en bijzonder onderwijs in zicht. Bij de grondwetsherziening
van 1917 werd de vrijheid van onderwijs een feit:

Gedaan te 's Bosch, den 22 ju/ij 1868.
Het Mandeme/11.
Op de jongensschoolmooi ~i/ten voor de foto ( Hein en Bernarel Bakel ).

Zusjesfoto op de mei:.jessclzoo/ in /949 ( Leny en Siny Deddens).
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ONDERWIJS IN EN ROND TER APEL VÓÓR 1924

de buurtschappen Laudermarke en Barn flair. Vóór 1913
soms ook uit De Maten en zelfs RoswinkeL Daarbij moet je
weten dat bijna alle wegen nog zandwegen waren, slecht
onderhouden en 's winters vaak onbegaanbaar.

Tot de Franse tijd (± 1800) werd er nog op eenvoudige manier les gegeven.
De meeste kinderen in onze streek kregen geen onderwijs
buitenshuis. De kinderen werden in het algemeen thuis onderwezen in het aanleren van allerdaagse, praktische zaken.
Daarbij hoorden geen lezen en schrijven. Dáárvoor moest je
naar een echte school.

In het algemeen heerste er orde en tucht op school. Waren de
kinderen onhandelbaar dan werden diverse straffen uitgedeeld. De roe, het eLelsbord en de ongeluksvogel bleken
prima hulpmiddelen. Maakten leerlingen het al te gortig dan
werden ze over de knie gelegd en nog erger, opgesloten in
het kolenhok.
De didactische deskundigheid van de onderwijLef liet wel
eens te wensen over. In dat geval werd deze door de onderwijsinspecteur bijgespijkerd tijdens onderwijt.ersbijeenkomsten.

In de Franse tijd kwamen vrijheid en ontwikkeling op de
voorgrond te staan. Broederschap kon je juist op school heel
goed ontwikkelen. In het "Reglement voor het Lager
Sc/wolwe;.en en Ondenvijs binnen de Bataafse Republiek"
werd dan ook de nadruk gelegd op het goed functioneren
van de scholen en de taak die de regering van het land daarin had.
In veel steden kwam een (openbare) school. We moeten ons
echter van zo'n school nog niet te veel voorstellen.

En maar stinken ..... !
Je kent de oude "Bonifatius" met de gracht langs het
kerkhoj: Er lag altijd veel troep in de gracht.
Sommigen noenulen het een stinksloot.
Bij l'orst lag er natuurlijk ijs in de gracht. Wie dwft!
De e11e dwj'alna de ander steekt ova Schotsen kantelen en breken. Plotseling glijd ik op;.ij. Kletsnat sw ik
aan de kmrt.
Gelukkig. de school is nog open. Gauw de natte kleren
op de venvarming! Wachten duurt lmrg ....
Tenvijl de kleren nog wat vies-1•ochtig :ijn II'OIYien ;.e
toch maar weer aangetrokken.
Maar thuis halen ;.e allemaalhunneus op! Wat stinkt er
hier ;.o? Bah!!!

IJ< Christelijke Lagere School (Viaducmraat).

bezig met de eigen identiteit. Een belangrijk facet daarbij
was het stichten van een eigen school met de eigen religieuze grondslag.
In het dorp Vlagtwedde kwam in 1908 de eerste Christelijke
school binnen de gemeente,
Vijf jaar later, in 1913 werd in Ter Apel de huidige Christelijk Nationale School "De Hoeksteen" gesticht en gehuisvest in het gebouw aan de Viaductstraat Vanaf dat moment
werd Meester J. Eggink daar Hoofd der School. Hij heeft er
33 jaar de scepter gezwaaid tot hij in 1946 werd opgevolgd
door Meester Schadenberg.
Vlak na de Eerste Wereldoorlog, in 1919 werden de Protestants Christelijke scholen in Harpel en De Weite gebouwd.

Be1mie Westen, Zandberg

De eerste school in Ter Apel was ondergebracht in een gebouw bij het Oude Klooster. De school stond onder beheer
van de stad Groningen. Het was een typische winterschooL
Gedurende de zomer hadden de kinderen het veel te druk
met oogstwerkzaamheden en de verzorging van het vee.
Zelfs meester had 's zomers geen tijd om les te geven. Dan
was ook hij druk bezig in de stal en op het land. Zijn salaris
was zo laag dat hij beslist iets moest bijverdienen.
De omstandigheden waaronder les gegeven werd waren, op
z'n zachtst uitgedrukt, slecht.
Gebouwen en lokalen waren vaak vuil en ongeschikt terwijl
het lesmateriaal dikwijls onder de maat was. De meester gebruikte een primitieve lesmethode. De kinderen, soms 50 tot
70 in getal, zaten in één groot lokaal waarbij alle leeftijdsgroepen door elkaar zaten. leder leerde zijn eigen les.
Om de beurt riep de meester een leerling bij zich om dat lesje
te overhoren. Het was dus zuiver individueel onderwijs.
De leerlingen die naar de lagere school bij het Oude Klooster in Ter Apel gingen moesten vaak grote afstanden te voet
afleggen. Ze kwamen niet alleen uit Ter Apel, maar ook uit

Dik en dun met de kroontjespen.

In 1834 staan er 5 lagere scholen in de gemeente Vlagtwedde: In Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange en
Jipsinghuizen. De school in Jipsinghuizen werd niet onderhouden door de gemeente maar door het dorpje zelf.
Iedere school had één onderwijzer en op alle scholen samen
stonden in totaal 342 kinderen ingeschreven: 227 jongens en
115 meisjes. Ouders vonden het onderwijs aan meisjes kennelijk minder belangrijk.
f
Hoofdinspecteur Wijnbeek had geen hoge pet op van de
kwaliteit van het onderwijs. Toen hij in 1836 de scholen
beLacht zei hij dat het onderwijs duidelijk achter liep. Dat
vond Wijnbeek niet zo erg want, zo zei hij: "Er is in onze
streek geen behoefte aan goed en gedegen onderwijs".
Hij vond het al voldoende als de jeugd werd opgevoed tot
een zedig en deugdzaam leven. Alles wat men leerde op het
gebied van de drie schoolVàkken, lezen, schrijven en rekenen, was mooi meegenomen.
In 1878 werd een heel nieuwe onderwijswet ingevoerd. In
deze wet werden vooral de materiële eisen die men aan goed
onderwijs stelde, genoemd. Het gevolg was dat het rijk en de
gemeente veel moesten vernieuwen aan schoolgebouwen,
onderwijzerswoningen, aan schoolmeubilair en inrichting
van scholen. Ook de salarissen van de lesgevenden werden
enigszins verhoogd.

Dl' li!ssenaar Vllll de meeste1; met roe, e:elsbord en lappen l'ogel.
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Aan het eind van de vorige eeuw werd de oudste Openbare
Lagere School in Ter Apel verplaatst naar een nieuw gebouw aan de Schotslaan.
In de jaren '30 had Meester Jan Wester daar de leiding.
Meester Wester was een energiek persoon, reisde veel, probeerde veel nieuwe dingen uit, ook op gebied van het onderwijs. Meester Wester heeft tientallen jaren zijn stempel
gedrukt op de school en op vele facetten van het openbare
leven in Ter Apel.
Na verloop van tijd was er behoefte aan een tweede Openbare Lagere School. In 1898 werd deze gerealiseerd "vooraan in de Weerdingermond, direct achter het klaphuis"; de
huidige O.B.S. "Westermarke". Meester Veghter werd
benoemd als de eerste bovenmeester.
Op I maart 1922 kon, onder leiding van meester Soenna,
worden begonnen met de lessen op de derde Openbare
Lagere School. Deze was gebouwd in Barnflair.

Eindelijk, in het jaar 1924 is het ook voor de katholieken in
Ter Apel groot feest. De bouw van de eerste Katholieke
Lagere School werd toen werkelijkheid.

Ondertussen bleek dat de tolerantie ten opzichte van ieders
opvatting over geloof en levenswijze, snel achteruit ging.
Men sprak in de jaren '20 zelfs over een "koude oorlog" tussen de Christelijke en de Katholieke bevolkingsgroep. Zowel de Hervormden, Gereformeerden als Katholieken waren

/Je oude Jongens- en Mei.1jessclwol in Ter Apel.

De Openbare Lagere school ( Westerstraaf ).
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1953. St. Gerilardus Jongensschool. Bm•e11Ste rij: Henk Funk, Bennie Depenbrock, Willy Konen, Jan Kremer. Henk Mestemaker. Tweedt• rij:
Bt! umges, Meester Hypo de Vree se, Bertzts Hoe~en. ? , Fnms Eckellto.ff; He1mie Hoezen, Hemzie Steen/mis, ... BereiUisen. Frans Deiuum.
Derdr rij: Jan Mii1e1; Dries Helle1; Jm1 Hofsrm. Tlzeo Sclwnwk<•t; Henri Sdwmaker. Ja u Helle1; Tmmy Manning. Henk Tlwle. Vierde rij: ..
YIJs, Bmer Sc/rol te, ? . Willy Ot•e 1; Jcms La11ge.r. Bemrie Sc/rol re. Jolum IVo/bas. ? , Bennie Depenbmck. Jcm Depenlnvck. Onderste rij: Sixtus
Vogelt•anger, Gerard Bmmme1; Amw Sm lt. Bennie Sclwlte, ... cle Vree se, Theo Oud, Albl'l't Bucking. Hen!.. \Vortelboe1:

19~2: Misdienaarsclub. Bovenste rij: Bemzie Kuper. A/hert Kraf, Be1mie Deiman, Herman Lulf Johan Steneker. Jolum Kerkhoff, Rieks Kraf,
Rem1er Dohle, Herman Kraf. Onderste rij: La liS Dohle, Kapelcum Stockmann. Be1mie Westen, Leo Drenth, Piet Stene/..er.

f

1949. St. Lucia Meisjesschool. Vriendinnenclubje: Mia Bokel. Annie Sclwma/..el; Dina Pragt. Ria Wortelboe1:
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1955. St. Lucia Meitjessclwol. Bovenrte rij: Amzeke Tapken. Marian Scilerper.r. Srien Hofsrm. Tmu.r Kolm<'l; ? . ltla Depenbrod. Benwdeue
Deddens. /na Neehof Tll'eede rij: Juf RieJ.. Ninteman, 7ïne/..e Ellemumn. Gretlw F1111Á. Liesje \Vei mms. Fmukj<' Depenbmd. Marion Jagt•r. ? .
A11neke Meye1; Anneke Schet•en. Derde rij: Ma rietje Tapken. lost! Wachters. Sieny Hellt!r. An11eke \Veimms. Heurii!ue T!Jie1; 7ïny Kwp<'l; :', ? ,
:' . Ondente rij: Truus Bergman. 7ïny Kraf. Rina Ber/..en. lneJ..e Gm/, Siny S<·holte, ? , Rina Dzmmlel; Swmy Bcrends.
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1955. St. Lucia meisjesschool. Klaar-cll'er groep. Bovenste rij: Berws Stamre\•e/d, Joll/111\' Sdmmaker. Orro Steen/wis. Wim Beckmcm, Theo

WortelboeJ; ... Deimwr, Ma rietje Schlimback, Ankie Thie1; Ma rietje Heller, Fientje Wadrre>.~ . Sienit• Deuling. Ontlaste rij: Bt•nnie Sre,•nlmis.
Mieke Ar/ing. Lidy Buding, breke Schepers, Truus Scholre, Tekie A/ring, Gretha \Velling. Gretlw Heller; Jan Enn ingCI, Mm ma Alting. Ria
Dijkst ra, Truus Bergman, Mm;~a Bucking, Hetty Depenbrock. Allion Hofstetter.

/956. St. Lucia Meisjesschool. Bovenste rij: Leny Won t'lbm• r. Gmlw Deuling, f/e/ma Vuge/, •cmgeJ: Liesje Vmom. Andrea 1·.d. Sluis. Liesje
Rem, Amrie Stamreveld, Ria Heijne, Liesberil DeJI<'IIbmck. Amrenwrie Bergmmm . Middensre rij: JufTru us Buckiug-Kemplwis, Grerlw
Helde1; Trientje Groen, Gretha Weinans. Liesje \V,•imms, Ma rietje Sclrvmaker. Amrelies Jwvclr , Ria Sd llim!JIIck. Onderst<.' nj : Mieneke
Hemmen, Gea Ellermamr, Klara Stamreveld, Jaue Lm. A/ie Km /, Amw Cosu. Neuy ter Veen. Gret/111 0 \'eJ; Ria Fuu k.

1955. Sc/wo/reis "Amrterdam-Schiplw/". Zuster ..... , Enw Bogaars. .. 7 •• , Tineke Steenhuis. Juf Rie/..ie Nintemwr, Juf Ans van de RijliSI, Zurter
Immaculatae, .. ?... .. ?.. , .. ?.. , Leny Deddens, .. 7 •. , Ma rijke Hofrtra, .. ?... .. ?.. , .. ?... .. ?.. , .. ?... Zuster lgnata. T11·eede rij: Te/..ie Grol. Truus
Sclrolre, Fien Wacllfen, Thea Deddens, lfemia Sclwmake1; .. 7 ... Trees Boermwrs, Greetje Vmom, ... Lubbermwr, .. ?... Mannie Vroom, Leentje
Arend.1·, Mw;f?rier Grol, .. ?.. , .. 7... lneke Kupe1; Trijna Stanne\•e/d. .. ?... Gretha Sche1•en . .. ?.. ,... Ar/ing. Sientje Meije1: Voonte rij: .. ?... Diny
Tlrole. Miesje Bols, .. ?.. ,Marietje Helle1; Amreke Bols, .. ?.. , Toos Grol, Marimr Schomake1; ... Dijkstra, Jolwmra Fwr k. Gea van der Sluir, .. ?...
7ïny Mamring, Siemje Kupe1; Lineke Buding. .. ?... \Villemien Scholre, Amremarie Thole, Sieny Sclrnieders.

1956. St. Lucia Meisjesschool. Bm•ensre rij: Toosje \\~tchters, Len_l Thiet: Thea Deelden\·, Lid.' Kremet; Zuster lmnwculatae, Ema Bogaan.
/femia Schoma/..e1; Sientje Sclurieders.ti;Jidden\·te rij: lneke Kupe1: Roe/ie Welling. 7ïni Mamring, Greetje Sclre1•en, Siemje Kupa
Onderste rij: Johmura Fun/... Sientje Siemen, Tekie Grol. Gea 1•.d. Sluis, Tee/a flelleJ; Lineke Bucking. Marion Schoma!..et:
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De start van het R.K. Onderwijs in Ter Apel
EEN JONGENS- EN MEISJESSCHOOL IN HET
CENTRUM
APSallliiFT·
1 Dna.102S3 1

Toen in 1920 de Lager Onderwijswet van kracht werd,
begon ook het kerkbestuur van de parochie "Sint Willibrordus" te Ter Apel na te denken over de stichting van een
school voor Lager Onderwijs.
Onder leiding van pastoor J. Dopheide en de secretaris van
het kerkbestuur, de heer Johan Büter kregen in 1921 allerlei
ideeën vastere vorm. Deze ideeën mondden tenslotte in
1922 uit in het maken van tekeningen en een bestek door
architect Kleinenberg te Musselkanaal.
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Vanaf het eerste moment was het de bedoeling dat er bij de
kerk één schoolgebouw zou worden gebouwd. Dit gebouw
zou zowel voor de jongensschool als voor de meisjesschool
bestemd zijn.
De omgang tussen de jongens en meisjes zou in dat geval,
zowel binnen als buiten het schoolgebouw, strikt gescheiden
moeten worden.
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De Hoofdstraat in Ter Ape/. Links café Schot; het huidige ""Molenplein"'.
E1·en verderop ~ien ll'e drogisterij "Bron" (huidige firma l'llll der Tuuk).

Goedkeuring door de Koningin.

f

In september 1922 waren alle plannen klaar. Er was een
bouwkundig rapport over het gebouw, een beschrijving van
het terrein en een omschrijving van het meubilair en de leermiddelen.
Er was een overzicht gemaakt van het aantal leerlingen dat
waarschijnlijk de school kwam bezoeken. (Voor de zekerheid had men ook meteen een overzicht van kinderen uit
Laudermarke gemaakt. Je was immers verplicht het wettelijke aantalleerlingen te halen.)
Daarna moesten nog allerlei goedkeuringen worden aangevraagd.

Nadat er officieel toestemming was moesten er nog een flink
aantal hobbels worden genomen. De begroting van alles wat
nodig was voor grond, voor het bouwen en voor het inrichten, ging naar de inspectie. In orde!
Daarna ging een verzoek naar de gemeente om gelden
beschikbaar te stellen.
De gemeente, onder leiding van burgemeester Beins en gemeentesecretaris Engelkes, zagen wel iets in een extra
school. De openbare scholen puilden immers uit. Maar ja,
geld!
Allereerst ging de gemeentearchitect L. Sterenberg flink met
het rode potlood te keer. Het kon best zuiniger. Een centrale
bergplaats was niet nodig. Een kamer voor het onderwijzend
personeel was onzin ........
Vervolgens ging de gemeente met het verzoek naar de
minister van onderwijs voor 100% subsidie. De gemeente
Vlagtwedde was een arme gemeente. Er waren zoveel uitgaven en er waren zo weinig inkomsten ......

Via de minister van onderwijs ging er een verzoek naar de
koningin.
Op I december 1922 kwam er bericht terug:
WIJ WILHELMINA,
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN ......
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Maar de minister vond dat geméénles moesten zorgen voor
Lagere Scholen en zo zat de gemeente Vlagtwedde met de
kosten in de maag. Er moest nogmaals worden geschrapt.
De begroting die allereerst zo'n f 80.000,= was, werd teruggebracht naar f 58281,171h.
(vooral die halve cent zal het hem wel hebben gedaan!)
Daarna ging de gemeente toch maar op zoek naar mogelijkheden om het geld te lenen.
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Pastoor Dopheide wilde op dat moment graag het geld dat
hij had voorgeschoten, terug!
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Toen ook de Gedeputeerde Staten van Groningen hun goedkeuring aan de bouw hadden gegeven, werd de nieuwbouw
in de gemeenteraad van juli 1923 goedgekeurd.
De gemeente vroeg om, nu de goedkeuring er was, maar
snel te beginnen.
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Ondertussen schoot het werk mooi op. Toen het winter werd
was het gebouw gereed en kon men met de aankleding
beginnen.
Op 14 januari 1924 kwamen de eerste meisjes naar de nieuwe school en onder de bezielende leiding van zuster Alphonsa en zuster Pauline werden de eerste lessen gestart.
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De jongens moesten nog even wachten, maar op 5 maart
klonk ook voor hen het startsein.
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De officiële opening werd gevierd op 2 me1 1924, 's middags om half vier.
ledereen die meegewerkt had aan de bouw van de school,
was aanwezig. Pastoor Dopheide stond voorop, naast burgemeester Beins en gemeentesecretaris Engelkes.
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Pastoor Dopheide.
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Op dat moment waren er nog twee zaken die moesten worden geregeld: de taxatie van de grond (welke eigendom was
van het kerkbestuur) en de betaling van de waarborgsom
( 15 % van de totale kosten). Het waren doorslaggevende feiten maar toch .......... .
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Men kon het niet eens worden over de kosten van het bouwterrein. Daarbij twistte men over het woord erfpacht. Was
erfpacht eigendom of was het huur?
Bij de schatting op 16 augustus 1923 noemde de taxateur
van het kerkbestuur (Architect Kleinenberg) f 5000,=. De
taxateur van de gemeente (dhr. A. Sassen Hzn) noemde
f 2000,=. Het was heel moeilijk om tot overeenstemming
te komen.
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"Wier Neerlands bloed door de aderen vloeit ....... ..."

Nadat de bouw was begonnen moest op I 0 oktober 1923 de
eerste termijn van de bouw aan de aannemers worden uitbetaald.
Maar zolang de gemeente geen overeenstemming had bereikt over de kosten van het bouwterrein en het kerkbestuur
de waarborgsom niet had betaald, kregen de bouwers geen
geld! Maar dat kon zo niet doorgaan . Dan moest de bouw
worden gestopt!
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Zolang er geen overeenstemming was wilde het kerkbestuur
geen waarborgsom betalen! .
Ondertussen werd de bouw van de school wel aanbesteed.
De aannemers Hateboer en gebr. Bröring te Stadskanaal
zorgden voor de bouw; R. Zuiderweg uit Musselkanaal
zorgde voor glas en schilderwerken en Joh. Steeman uit
Mussetkanaal nam het koperslagerswerk en de centrale verwarming op zich.
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Hals over kop schreef pastoor Dopheide de kosten van de
nieuwbouw op een kladje papier.
Aannemingskasten
f 43850,=
f 2864,97 1/2
Kosten voor eerste inrichting
Kosten voor architect en opzichters f 2192,=
Extra kosten, nog niet berekend
f
156,=
f 49062,97 1/2
Totaal
De oude "Bmrifatius··.
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De waarborgsom is 15% van dat bedrag.
Dat bedraagt dus
f 7859,45 .

Tenslotte moesten de laatste afrekeningen nog worden voldaan .
De erfpacht moest nog wo rden geregeld en de verplichte
verzekering moest nog worden afgesloten (voor een bedrag
van f 55 .000,=).
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Pastoor Dopheide haalde het bedrag van f 7859,45 uit een
bepaald potje en betaalde daarmee, op I I oktober 1923 in
klinkende munt, de hele waarborgsom aan de gemeente.
Nu konden de aannemers hun geld krijgen .
Een week later werd men het eens over de kosten van de
grond ; f 3750,=.

En toen, toen had Ter Apel zijn eerste, eigen Katholieke
School!!!
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DE "SINT JOZEF" IN LAUDERMARKE

naar "hun" school. Het aantal kinderen in Laudermarke
groeide. Bovendien was de verzuiling in volle gang. Vandaar
dat het kerkbestuur op 16 juni 1926, toen er 42 katholieke
kinderen naar de Laudermarkse school gingen, bij de
gemeente een verzoek indiende om daar een eigen katholieke school te mogen bouwen. Het kerkbestuur zei er fijntjes
bij dat ze desnoods de openbare school in Laudermarke wel
wilde overnemen.
De niet-katholieken waren woedend. Als die 42 katholieke
kinderen naar een eigen school zouden gaan betekende het
dat de 20 anderen niet meer in Laudermarke naar school
konden Het was immers ondenkbaar om als niet-katholiek
naar een katholieke school te gaan.
Deze gezinnen, zowel uit Laudermarke als uit Ter Haar,
tekenden protest aan. Ook kwam er een protest van het
-TerApeler Volksonderwijs-, maar het verzoek van het kerkbestuur voldeed volledig aan de wet. Het gemeentebestuur
van Vlagtwedde moest erin toestemmen.
Om niet twee hele kleine schooltjes te krijgen, besloot de
gemeenteraad op I 0 december 1926 dat overdracht van de
bestaande school de beste oplossing was. Niet-katholieken
konden op dezelfde school blijven, maar zouden ook welkom zijn op de openbare school "Ter Apel Oost".
Enkele van de 20 gezinnen protesteerden bij het provinciebestuur. Het aantal kinderen werd nog eens geteld, alles
werd nog eens nagerekend, er werden meer gegevens gevraagd, maar de conclusie was dat zowel de aanvraag van
het kerkbestuur als het besluit van het gemeentebestuur keurig volgens de regels was. Zelfs in hoger beroep gaan zou
geen enkele zin hebben.
Toen volgden allerlei regelingen m.b.t. de overdracht.

D e boeren in Laudermarke zagen al vroeg de noodzaak in
van goed onderwijs.
In mei 1922 stuurden de heren G. Jonker en H. Draaier,
namens de bewoners van Laudermarke, een brief naar het
gemeentebestuur met het verzoek of er in Laudermarke een
openbare school mocht worden gebouwd. Ze noemden als
argumenten: er zijn voldoende kinderen in Laudermarke en
de afstand naar de school "Ter Apel Oost" in Ter Apel is te
groot, zeker omdat de schoolweg te voet moet worden afgelegd.
Omdat er onder de betreffende kinderen veel katholieken
waren overlegde het gemeentebestuur met het R.K. kerkbestuur. De gemeente wilde zich overtuigen van het feit dat
deze kinderen niet naar de nieuw te bouwen R.K. school in
Ter Apel zouden gaan. Het gemeentebestuur begreep al snel
dat die afstand (lopend) te groot was. Daarom werd op 25
juli 1922 toestemming gegeven voor het stichten van een
openbare school in Laudermarke.
De openbare school "Ter Apel Oost" in de Schotslaan was te
klein. Er stond al een noodlokaal naast, maar ondanks dat ,
was nieuwbouw beslist noodzakelijk. Het gemeentebestuur
stelde nu voor om, in het voorjaar van 1923, een nieuwe vier
klassige school te bouwen in de Schotslaan en het houten
noodlokaal te verplaatsen naar Laudermarke.
Toen gebeurde het ongelofelijke. In de winter brandde de
houten "hulpschool" af. Geluk? Pech?
Het gevolg was dat er in Laudermarke, in het voorjaar van
1923, een nieuwe houten school werd gebouwd! Alle
schoolgaande kinderen van Laudermarke konden daarna

1948. De R.K. Scilool "Sim Jozef" in Laudermarke. Bovenste rij: Kapelaan Roebbers, Liedje Westerman, Harlil Webers, Marietje Sc/wlte, Leemje
Bredek, Liny Kupe1; Jan Scilolte, Marietje Sclwlte, Gerard Westerman, Greetje Helle1; Marietje Deuling, Nica Neelwjf. Tll'eede rij: Henkie Westemwn,
Theodoor Webers, Johan Becker. Gretlw Scilolte, Tekie Webers, Sientje Kuper. A/ie Sc/wo, Marietje Deddens, Willem Albers, Heiny Blanke. Derde rij:
Meester Cees 01•ertoom. Geert Kupe1; Grietje Weinans, Catriemje Albers, Tileo Jm1sen, Theo Webers, Herman Blanke, Gerard Weinm1s, Gerard
7ïebe 11 , Len)' Blanke, Lena Sclwlte, Jolwn Heller. JufCatrien Bute1: Vierde rij: Henkie Westemum, Ttny Bnmen, Liedje Kuper. He1mie Webers. Harm
Kupe1; RiekÏe Webers, Rudie Tteben, ... Weimms, Greetje Webers, Lientje Webers, Johan Deuling.

Er werd afgesproken wat allemaal werd overgenomen en er
kwam een taxatierapport.
Daarna werd op 1 juli 1927 de school in Laudermarke als
katholieke school heropend.
Het aantal kinderen in Laudermarke bleef groeien. Eind
december 1936 bleek de tweeklassige school door 76 leerlingen te worden bezocht. Dat was het maximum. In elk lokaal
(6,5 m x 5,98 m. x 3,5m.) mochten niet meer dan 38 leerlingen les ontvangen, aldus de Wet op het Lager Onderwijs.
Een probleem ontstond toen er op 7 januari 1936 nog eens
twee leerlingen op de stoep stonden. Deze werden geweigerd en naar een andere school (R.K. school in Ter Apel)
verwezen.
Toen bleek dat er op I mei 1936 (het begin van het nieuwe
schooljaar) nog meer leerlingen waren aangemeld, ondernam het kerkbestuur actie. Er werd toestemming gevraagd
het houten gebouw uit te bereiden. Dit kon worden bereikt
door de voorgevel I, 15 m. te verplaatsen.
Op 2 mei 1938 kwam bij de gemeente een verzoek van het
kerk-schoolbestuur binnen om het houten (nood)gebouw te
mogen vervangen door een stenen school. Het houten
gebouw zag er vervallen uit. Het voldeed niet meer aan de
eisen en kon ook niet meer worden opgeknapt.
De ki111leren die IJCI 1926 de niellll' te stichten R. K. sc/wol te
Lamfermarke ~uilen gaan be~oeken

1938. De R.K. Scilool "Sint Jo~ef" in Laudermarke. Bovenste nj: Joop Kuper. Henmw Heijne, Piet Arends, Tlujs Bredek, Jan Kupe1; Jo Arends,
Belmie lansen, Meester Hendrik Steneker. Tweede rij: Trees Arends, Trien ie Heijne, Bi en Bredek. .. ?... GreetjeMulde1; Miekie Heijne, Leentje
Deddens, Leemje Heller, Miekie Kupe1: Derde rij: JufCatrien Scilreude1: Beman/ Hollen, Rudy Bmnen , Geert Bredek, Be1111ie Bredek. Jan Heijne,
Johw1 Mulder. Ham! Kupe1; Clemens Neehojf. ... Bmnen, Hendrik Kupe1; Juf Sientje Thiadens. Onderste rij: Theo Deddens, Annie Deddens. Miekie
Heller. Tekie Arends. Leida Heijne, Greetje Kupe1; Miekie Kupe1; Greetje Arend.\·, Leemje Heijne. Greetje Hollen , Her111m1 Neelwjf.
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De gemeente verleende toestemming om tot nieuwbouw
over te gaan. Om de kosten te drukken werd, na overleg, de
nieuwe school ontworpen door de eigen gemeente-architect.
Het kerk-schoolbestuur had haast. Daarom werd er snel
begonnen met de bouw. Op I! januari 1939 werd de nieuwe
school, hoewel hij nog niet helemaal klaar was, al in gebruik
genomen.
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De school draaide goed. Het aantal leerlingen bleef op peil
en veel jongens en meisjes hebben daar een uitstekende
schoolopleiding genoten.
Na de tweede wereldoorlog begon, door allerlei oorzaken,
het leerlingenaantal gestaag te dalen. In 1948, in de tijd van
meester Cees Overtoom en juffrouw Catrien Buter, was het
aantal al gedaald tot 43. Op dat peil bleef de school langere
tijd hangen. In april 1963, toen meester Jan Kuis en juffrouw
Rosa Bakel daar de leiding hadden, bezochten nog 41 leerlingen de school.
Maar door maatschappelijke veranderingen, waarbij de
schaalvergroting in de landbouw een grote rol speelde, daalde het aantal jonge gezinnen in Laudermarke drastisch. In
1975, toen de school onder leiding stond van de meesters
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Aanvmag mn het kerkbes/llur om de houten J..atholieke school in
Lmulermarke te lilOgenuitbreiden ( 1936).

1976. De R.K. School "Sim Jo~ef' in Laudermar!..e. B01 enste rij· Meester Huub van Mierlo, Ria Scltofte, Carta He)ne, Maria Tieben, Lenard Heijne,
Marleelt Blanke, Marion Heyne, Han)' Helle1; Hemn Heijne, To1111 • Bec!..er. Tweede rij: Marian Schafte, Hen!.. Kupe1; Angela Deuling, Hen/" Tieben,
Hans Dedde1ts, Ge re/a Deuling. Ben Gengfe1; ... ?... , Meester Bert-Jan Leemans. Onderste rij: Gert Faber, Gerard Kuper. Jolanda Bnmen, Johanna
Heijne, Jmmy Hakkenes, Hans Deddens, Jan Arends, Jolw11 Blanke, Be1mie Arends, A1me/een Hollen.

Bert-Jan Leemans en Huub van Mierlo, kregen er nog maar
25 kinderen les op deze school.
Met veel kunst- en vliegwerk werd het leerlingenaantal zodanig op peil gehouden, dat er op de "Sint Jozef' twee leerkrachten konden worden gehandhaafd.

van de school op minimum niveau geen haalbare zaak. Op
I augustus 1984 werd daarom een fusie aangegaan met de
H. Gerardusschool in Barnflair.
Na een emotionele bijeenkomst, na een lach en een traan, na
zelfs een nacht in school te hebben gekampeerd, sloten
schoolleider juf Kaasje Arencts en meester Bert Schulte op
31 juli 1984 definitief de school.
Het was een gedenkwaardig moment, dat bij velen in
Laudermarke een diepe indruk heeft nagelaten.

In het schooljaar 1983-1984 bleek tenslotte dat een redelijk
leerlingenaantal niet meer gehaald kon worden. Het aantal
leerlingen uit Laudermarke was gedaald tot 14. Zelfs door
aanvulling van leerlingen uit Ter Apel was de handhaving

1963. De R.K. Sc/wol "Sint Jo~ef" in Laudermarke. Boven.rte rij: Meester Jan Kuis. He mum Westerman. Gemnl Schuue. Herman Weinans, Theo
Westerman, Henk Wolbers, Belmie Weinans, Jan Kuper. Henkie Heller. Be1mie Weinanr. Gerant Abelen. Harrie Tieben . ... ?... , Tll'eede rij: Ma rietje
Bredek. Greetje Heller. Leida Gengler. Margrietje Rolfers, Tineke Wolbers, Lenie Weinans, Adelheid Schulle, Gretha Rolfers, Juf Rosa Bakel. Agaath
lansen, Fmns Dreier. Derde rij: Jan Mttfde1; ... ?.... Ria lansen, Ton ia Wei mms, Lenie Bredek, Karin Westerman, Aggie Weill(lllS, ... ?.... Anneke
Wolbers, Gretlw Tieben. Onderste rij: Be1mie Mulde1; Martin Weinmts, Herman Abelen, Rudie Gengfe1; Willy Scltuue. Johan Abelen. Johan Wei nam,
Frans Wo/bers. Lucas Heijne.
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R. K. ONDERWIJS IN BARNFLAIR

J n 1931 waren er ongeveer 90 katholieke kinderen in Barnflair, waarvan er ongeveer 60 naar de openbare school in
Barnflair-Oost gingen. De andere 30 bezochten de katholieke jongens- en meisjesschool in Ter A pel.
In het voorjaar van 1931 hield pastoor Hulshof, tijdens een
ouderavond, een pleidooi voor katholiek onderwijs in Barnflair. Alle katholieke kinderen konden daar dan van profiteren . "Daarom", zo zei hij, "is het kerkbestuur van plan om in
Barnflair een katholieke school te stichten".
Toen had je de poppen aan het dansen. De tegenstellingen
die er steeds opnieuw waren tussen de wijk Barnflair en het
centrumdorp Ter Apel laaiden opnieuw hoog op. De bevolking van Barnflair vatte de uitspraak op als een aanslag op
hun wijk en hun (openbare) school. Er hadden verhitte
gesprekken plaats, minachtend werd gesproken over "Teroapeler mietjes". Een aantal gezinnen, ook katholieke, keerden zich tegen de leiding van de parochie in Ter Apel.
Pastoor Hulshof en het kerkbestuur schrokken behoorlijk
van het tumult. Om de verhitte hoofden wat te kalmeren en
omwille van de lieve vrede lieten ze het plan voorlopig rusten.
Pastoor Hulshof was een voorzichtig en bedeesd man. In de
jaren die volgden overlegde hij in alle rust enkele keren met
burgemeester Beins over de situatie in Bamflair. Burgemeester Beins beaamde het goede recht van het kerkbestuur
om een katholieke school in Bamflair te stichten en zegde
zelfs zijn medewerking toe, maar........... er was geen geld !!!

De kilielereil die 11a 1933 de lliett\1' te stichte11 R.K. sc/wol te
Bamflair :ulle11 gaa11 be:oeke11.

1965. Klas I en 2 va11 de Heilige Gerardus. Bovenste rij: Tomry Wolters, George Dumme1; Juf Rosa Blanke-Bakel, Harma Depenbrock, Wib1ra Maue1;
Angelita 1iebe11, Lies Ko11e11, Gerardus Kuper. Mar/ee11 Krat, He/ma Dtmrme1; Hany Kupe1; los Kupe1; Henk Ove1; Herman Ove1: Tweede rij: Ria
01•e1; Josien BU1e1; Thea Ove1; Sienie Mulder. Anette Stalrl, Riekie van der Sluis, Greetje Arends, Gerrie Deddens, Linka Jaroclr, Ria Becker. Onderste
rij: .. ?.. , Heleen Smir, Harma Thole, Ria Wolbers, Hem1w1 Arends, Henkie 7ieben, Johan Kamping, Peter Struiksma, He1mie Dumme1:

Op 6 juni 1933 diende het kerkbestuur een officiële aanvraag in voor de bouw van een nieuwe school in Bamflair.
In een begeleidend schrijven zei de pastoor dat het nu echt
dringend werd, vooral omdat de drieklassige jongensschool
in Ter Apel 132 leerlingen had en dus overbevolkt was (één
van de klassen kreeg, wegens ruimtegebrek, zelfs les in het
parochiehuis). En ook de meisjesschool barstte, met 133
leerlingen, uit haar voegen (een aantal had les in het overblijflokaaltje).
Daarnaast, zo schreef de pastoor, hebben alle katholieke
gezinnen in Barnflair de wens te kennen gegeven hun kinderen naar de nieuwe school te sturen.
"We hebben genoeg kinderen voor een drieklassige school.
Daar vallen misschien een paar af, maar er komen vast en
zeker nog véél meer bij", jubelde de pastoor!
Er was ook al een goed terrein uitgekozen. De Matenweg,
op het kruispunt van Barnflair, Munnekemoer en de Maten,
was de ideale plaats!
De aanvraag voldeed aan de wet en tijdens de raadsvergadering van 25 juli 1933 besloot de gemeenteraad de gevraagde
medewerking te verlenen.

•

.L::.·

1965. Kiel/terselwol "Marimmeke" onder leidi11g wm zuster Coro11a. Bm•enste rij: Lies Sta1111e\ eh/, Henn Kupe1; Ham Dumme 1; Ja 11 Stamt veld.
Zuster Coro11a. Tweede rij; Anja Velt rop, Harry Becke1; Hen~ Ko11e/l, Theo Boden·es, Joluun Bos, He11~ 1 tm der Steen, Gelllrd 0 1 e1: De1de rij:

Marlies Tiebe11, KarinSta hl, He mum Ove1; Maria11 Dwnme1; Lidwina Ko11e11, .. 7 ... Limme Sta hl, Ada \Vo/b rs. Vierde rij: Bellil ie Ove 1; M trieen
Depe11brock, Mwja Krat. Ria Are11ds. 011derste rij: Harry Dtmrme1; Be1mie Mwming. Harry J'v!ultlel; Jolum Kupe1; Hans IVolrers.
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Maar ..... bij de stichting van de nieuwe school kwam een
lelijke kink in de kabel.
Tien dagen na de gemeentelijke goedkeuring, op 4 augustus
1933, werd een landelijke wet aangenomen waarin de
regels, die gelden bij het stichten van een school, duidelijk
werden aangescherpt:
- Kinderen die al naar een eigen school gaan mogen alleen
worden meegeteld als er op de betreffende school sprake is
van overbevolking. Uitzondering is alleen mogelijk in
schrijnende gevallen-.
Voor het R.K. kerkbestuur betekende dit dat de goedkeuring
van 25 juli 1933 verviel. Er moest een nieuwe aanvraag worden ingediend.
Toen op 20 december 1933 een nieuwe aanvraag werd ingediend speelde een tweede factor het kerkbestuur parten. Het
leerlingenaantal in Ter Apel daalde. Het was niet veel, maar
het had wel hele grote gevolgen. Bij 130 leerlingen was je
overbevolkt en mocht je er een juf of meester bij benoemen.
Het aantalleerlingen van de jongensschool daalde van 132
in 1932 naar 121 in 1933. Beneden de norm van 130 ! !
De meisjesschool daalde van 133 in 1932 naar 129 in 1933.
Ook net beneden de norm !! De R.K. scholen in Ter A pel
waren niet meer overbevolkt en dat betekende dat leerlingen, zelfs al kwamen ze uit Bamflair, niet mochten meetellen voor de nieuw te stichten school.
Het aantal leerlingen, dat na de nieuwbouw zou gaan wisselen van de openbare school in Bamflair naar de nieuwe

Ondertussen had het kerkbestuur ook een verzoek gericht
aan het bisdom om een onderwijzerswoning bij de nieuw op
te richten school in Bamflair te bouwen.
In het voorjaar van 1933 keurde het bisdom de aanvrage
goed. Een architect en aannemer waren snel gevonden.
Spoedig kon met de bouw van de nieuwe woning worden
gestart.
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katholieke school, was dus bepalend. Er waren 60 leerlingen
nodig.

GI!MflENTE VLAG'!WflDD!!

Bij de eerste aanvraag, op 6 juni 1933, was er een lijst
gemaakt van te verwachten leerlingen. Dat was niet heel
nauwkeurig gebeurd omdat er toch genoeg leerlingen waren.
Bij de tweede aanvraag werd dezelfde lijst gebruikt, weliswaar aangepast aan de situatie van dat moment.
Op het gemeentehuis werd de lijst nauwkeurig doorgespit
Zelfs de veldwachter werd op stap gestuurd om elke handtekening te onderzoeken op echtheid en om te kijken of die
handtekening vrijwillig was gezet. Hier en daar werd getwijfeld ......... !
Daarnaast ontstond er een ernstig meningsverschil of leerlingen die tussen I mei 1934 en I september 1934 (het moment waarop de nieuw te bouwen school zou worden geopend) 6 jaar zouden worden, ook mochten meetellen.
Ja of nee .. ............. !
Tenslotte deed het kerkbestuur een beroep op de hardheidsclausule; in de wet stond n.l. dat de minister rekening wilde
houden met gevallen waarbij aanvragers ernstig gedupeerd
werden door de invoering van de nieuwe wet.
De aanvraag was immers in juli al door het gemeentebestuur
goedgekeurd .... !
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Definitieve afwijzing \'all de aanvrage om een katholieke sc/rooi
in Bamflair re mogen botl\\'en ( 1934).

1965. Klas 3 en 4 van de Heilige Gerardus. Bovenste rij: Gerard Kraf. Henk Tho/e, Jan Mu/de1; Jas Ellemwllll, Marleen Deddens, Amreke Hofstra,
Roe/ie Kew; Coba Dumme1; Meester Hein Bla11ke, Gerard Wolbers, Bert DeddeiiS. Alfred Puclw/a, Gerard Sc/wltem. Hermali Tieben, Truus Kupe1:
Tll'eede rij: Ag nes Hofstra, .. ?.. , Marga Stmmeveld, Anna Mmrning, Amrie Mu/de1; Leida Mulde1; Trruts 01•e1; Margret Jaroc/r, Maria11 Dedde11s.
Derde rij: Joluury El/ermmm, Jolrem Swlrl, Bemard Vel trap. Hermmr Husers, Henk Thole. Joop Arli11g, Jolrmry Drmmre1; Be1mie \Volt ers. 011deraa11:
Willy Ove1; Jolrem Stmme\•e/d.

Er werd advies gevraagd aan de rijksinspectie. Dat advies,
uitgebracht op 18 mei 1934 was vernietigend. Op alle punten bracht de inspecteur een negatief advies uit. Zelfs de
hardheidsclausule deed hij af met de zinsnede:
"Immers, het kerkbestuur heeft door zijn traineren met de
voorbereidingen voor de bouw, het aan zichzelf te wijten dat
de zaken thans zóó staan als ze staan!"

ene school administratief werd overgeplaatst naar Barnflair,
is er eindelijk een R.K. school in Barnflair gebouwd. De "H.
Gerardusschool was een feit geworden.". Meester Steneker,
die hoofd van de jongensschool in Ter Apel was geweest,
werd daar het eerste Hoofd der School.
In de jaren daarna, toen meester Wim Krudde, meester Hein
Blanke en juf Truus Bücking het schoolteam vormden had
de school ± 90 leerlingen.

De bouw van een nieuwe R.K. school werd afgewezen en
het verzoek om in Barnflair te komen tot een school voor
R.K. onderwijs belandde in een diepe, hele diepe lade ................ .

Maar ook hier hebben de maatschappelijke veranderingen
plaats. De grootste dip ontstond in 1983. De school stond
onder leiding van meester Gerard de Boer, bijgestaan door
juf Joke Bijvang, en enkele part-time krachten. Het leerlingenaantal was gedaald naar 25 .
Door samenvoeging met de "Sint Jozef' uit Laudermarke,
door de aanschaf van een schoolbusje en door inzet en veel
energie krabbelde de school uit het dal.

De onderwijzerswoning aan de Matenweg was ondertussen
al klaar. Eigenlijk was die overbodig geworden . Het kerkbestuur besefte dat de bouw voorbarig was geweest. Toch werd
het huis als meesterswoning in gebruik genomen. Enige tijd
later fietste meester Steneker elke dag van de Matenweg in
Barnflair!Munnekemoer naar de Roelagerweg in Laudermarke!

In 1999, als juf Koosje Arends, juf Joke Bijvang, juf Astrid
Haverkort en meester Nico Blanke de full-time banen bezetten is de "H. Gerardus" een toonaangevende school met
ruim I 00 leerlingen.

Pas in 1959, toen zowel de R.K. jongensschool als de R.K.
meisjesschool in Ter Apel gemengde scholen werden, en de

1965. Klas 5 e11 6 \'Cm de Heilige Gerardus. Bove11ste rij: Jopie Th iet; Jolumy Sclromake1; \Villem 0\'el; Betmie Drmrme1; Berth A remis, \Vil/em Helle1;
Ja11 Dedde11s, Kari11 Blllet; Meester \Vim Kmdde, A1111emarie Hemme11, Truus Husers. Tll'eede rij: Ti11y Buumrmr, Vero11ica va11 der Sluis. Chrisw 01·et;
Emmy Kalle/I, \Vil/ie Ecke/lrojf. Johmr Stamreveld. Appie A remis. 011dersre rij: Tormy Krtpe1; Jolum Buret; Berrie Kaspers. Silll· Hel/et; Riek ç Kraf.
Be1mie Arli11g.
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1957. St. Lucia Meisjesschool. Bovenste rij: Ankie Thie1; Gretlw Welling, Marietje Helle1; Bertha Hofstra, Margreeth Helle!; breke
Scheepers, Lidy Bucking, Mie!..e Ar/ing. Rika Hofnra. Tll'eede rij: Truus Sclroltens, Fien Wachters, Mamra A/ring, Marga Bucking, Amremarie
Thole, .. ?... Derde rij: Cathrien Heine, Gretha Sm it. .. ?.. , Ria Brwnme1; Sienie Deuling, Anne!..e Meije1; .. ?... Vienle rij: .. ?.. , Leny 1•.d.A, Ria
Thie1; Hetty Depenbrock. Gea Berken, Marlies Martel; Marietje Schlimbach, Gretlra Sclurieders, Adellreid Mmrning, Zuster ? . Onderste rij:
Willy Bucking, Dinie Thole, Tekie A/ring, Ria Dijkst ra, Amremarie v.d. Sluis, Ma rietje Cosse, Ma rietje Vroom, Tntus Bergmmr.

1958 St. Lucia Meisjesschool. Bovenste rij: ? , JufCatrien Bute1; Juf Rosa Deiman, Zuster 1mmaculatea, Juf Riekie Nintemmr, Zuster Afra
Maria, ? , ? . T\\'eede rij: ? , Mw·ga Wolbers. ? , Tnuts Ko/me1; ? . Marion Jage1; Gré Hoe~en, Lenie Worte/boe1: Derde rij: Marlies
Maue1; ? , Andrea \'.d. Sluis, Cara/a Neelrojf. Carolien Eckelhojf. Annelies Jaroclr, Lisette Jaroch, Marga Deimmr, Gretlra Weinmrs, Thea
Rass, Ria Sclrlimback, Stien Hofstra. Vienle rij: Ankie Meye1; ? , ? , Marion \Volbers, Marga Hofstra, El/ie Bolk, ? , Gretha 0\'el: Vijfde
rij: Catrien Ei!..ens, An Grönige1; Wimure Mensen, Anita Garve/s, Gen/a Deddens, Ria Hemmen, Mieneke Hemmen, Sannie Buurman, Amrie
Stamreve/d, Mmjav. Baarsen. Onderste rij: Lies Rass, Amrie Kupe1; Liesberil Abelen, Mmm ie Bolk, ... Rass, ... Rass, Chris ra Kupet; Joke
Kupe1; ? , Marietje Mestemake1; Letty Caspers, bra Daa/man, Gretha Deuling, Netty ter Veen.

CM ME.
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1957. Schoolreis "Dierenpark". Bovenste rij: Adelheid Mmming, A1meke Meye1; .. .Hofstra, . ?... .. ?.. , Gretha Smit, ... v.d. A, Gretlw
Sclurieders, Amremarie Tholen, ... Helle1; ? . ? , ? , Tekie A/ring, Manna A/ring, Mieneke Henu11en, ? , }rif Riekie Nimemmr, Zuster
1mmaculatae. Middemte rij: Zuster 1gnata, Hetty Depe11brock, JtifTnws Bucking-Kemplwis, Diny Tlro/e, Rika Hofstra, Ria Dijkstra,
Truusje Sc/rol te/Is, Ma rietje Arli11g, Lidy Bucki11g. Gretha Weirums, Ria Bmmme1; 1neke Grol, Marga Bucki11g. Marion Jager, Lineke Heyne,
Leny Wortelboe I; Lies \Veinmrs . ... Bucking. 011derste rij: Tmusje Bergmmr. Gretlw Welli11g. ? , ... Rass, Marlies Maue1; Ria Mmm ing. Ani ra
Garvels, 1nge Loth, Marian Wolbers, Marietje Platen.JtifCatrien Bute1; Gretlra Dwnme1; Liesje Rcrss, Sienie Scha/te, Marga Deimmr. Rina
Zuidinga, ? , Marga Stamreveld, ... Stamreveld.
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1958 Schoolreis "Sprookjeslrof'. Bovenste rij: JrifTnws Buckin g- Kemphuis, Zuster 1efimra. }tif Ca trien Buter, Zufter Gonliana , Leida
Dtmrme1; 7 , Liesje \Veinmrs. All{/rea 1•.d. Sluis. Armelies Ja mclr. Truu1· Sclrlimback, ... Th u ring. Netty ter Veen, Tnws G roen, He/ma
Vogelvmrge1; Mi a tH11te1; Marion Jage1; Zuster 1gnata, Zmter Benedictine, Zu:.ter 1mmaculatae, Jrif Riekie Nurtemmr. T11 eede rij: Ria Rass. . ?
. Marietje Platen, Gen/a Deddens.Gretha 01·er, Arma Cosse. Ria Mamrilrg. Lies Rass. Amreke Bergmamr. Ahe Kra/, Imw Tl111ring. Annie
Stwrneveld, Sinie Sc/rol te, Leny 1•.d. Sluis, Gea Ellermamr .... Heller, Cl ara Stamrel·eld, Gerda Neehojf. Derde rij: Truus Sclrel•en. Lidy
Caspers, Elly Bulk, Amrie Kupe1; ? . Cam/a Nielwjf. 1Harga Hofstra, Mwmie Bulk, Marja Brakke, Amrie Bul!,, Tnw i Sc/rol te. Ma rietje
Tapken. Tnuts Bakke1; Ria Hemmen, Ria Funk. Onderste rij: Gretha \Veilrmrs, Gretha Helle1; Amremie Bergmmr. Liesje Vroom. Ria \Volrers.
Ani ra Garve is, Gretha Depenbrock, Lisette Jwvch, Marg riet Sc/rol te, Ma riem Wulbers, Marga \Vulbers. bra Bucking, LiesbetiJ Depenbrock.
Lies Stamre\•eld, Ria Heyne, Leny \Vorte/boe1; Mieneke Hemm e11, Mm·ga Deimmr.
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Goed voorbeeld doet goed volgen
DE HEILIGE -BONIFATIUS-, EEN GEWELDENAAR

In het jaar 675 werd in Kirton, in Midden-Engeland, een
jongen geboren die van zijn ouders de naam Winfried kreeg.
Zijn ouders waren van adel en Winfried kreeg daardoor de
gelegenheid om te gaan studeren. De enige manier om te
kunnen studeren was : kloosterling worden .
Winfried werd Benedictijner monnik en enige tijd later was
hij hoofd van de abdijschool van Nuthsche!! in MiddenEngeland.
Op 41 jarige leeftijd nam hij afscheid van de school en werd
missionaris. Met een groepje andere paters vertrok hij in de
richting van Nederland.
In 716 gingen ze bij Dorestact (Wijk bij Duurstede) aan land.
Van daamit trokken ze naar het gebied van de Friezen om te
preken. Zolang Winfried en zijn geze!!en op beschem1ing van
de Frankische leiders konden rekenen waren ze veilig, maar
toen de Friezen, onder leiding van Radboud, in opstand kwamen moesten ze hals over kop vluchten .

R ond 700 werd ons land bewoond door drie belangrijke
volksstammen .
In het noorden van Nederland woonden de Friezen. Zij waren gewend aan het water. Ze voeren veel op zee en over de
grote rivieren. Het waren heidenen die de Germaanse goden,
zoals Wodan, Donar en Freia vereerden .
In het oosten van Nederland woonden de Saksen. Ook grote
gebieden in Duitsland waren hun woongebied. Evenals de
Friezen aanbaden zij de Germaanse goden.
In het zuiden van Nederland woonden de Franken. Hun
stamgebied was Frankrijk. In de loop van honderden jaren
hadden ze steeds meer gebieden in het noorden veroverd.
Hun koning Clovis (Lodewijk) had zich in 496 laten dopen.
De Franken werden dus Christenen.
Toen Bonifatius, in het begin van de 8e eeuw, in het land van
de Friezen rondtrok, heerste er grote onenigheid in ons gebied. De drie volksstammen hadden voortdurend ruzie.
Vooral de Friezen en de Franken voerden oorlog op leven en
dood. De Germaanse goden hoorden bij de Friezen; de
Christelijke leer bij de Franken. Wie zou het uiteindelijk
winnen?

Winfried vertrok naar de Paus in Rome.
Dat kwam goed uit, want de Paus zocht krachtige mensen
die leiding konden geven aan de kerstening, de bekering en
de ontwikkeling van grote gebieden in Duitsland en Nederland. Winfried nam de opdracht aan . De Paus benoemde
hem tot bisschop en noemde de heilige martelaar Bonifatius
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Brmij;ttius door Europa.
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als beschermheilige van de opdracht. Winfried nam de naam
aan van zijn beschermheilige. Voortaan zou hij -Bonifatiusheten.
De eerste jaren werkte hij samen met Willibrordus, de bisschop van Utrecht. In 720 vcrtrok hij naar het midden van
Duitsland. Daar werkte hij tientallen jaren voor de vrede en
het geluk van de mensen en de verdere uitbreiding van het
missiewerk.

richting gegeven aan de ontwikkeling van de moraal van de
mensen. Hij heeft liefde en vrede gepreekt. Overal zijn kerken en kloosters gesticht. De kerk en het geloof hebben
daardoor een doorslaggevende rol gekregen in de toekomst
van de mensen in ons land.
S. BON!FAC!VS ARCHIEP. ?vfOGVNTINVS.M

In die tijd had nog niemand gehoord van de rechten van de
mens.
Het leven van de mensen was vaak een kwestie van overleven. Men nam het niet zo nauw met de waarheid. Vechten,
mishandelen en zelfs doden was aap de orde van de dag. In
het algemeen gold het recht van de sterkste.
Bonifatius ging anders met mensen om. Hij praatte over
vrede en eerlijkheid en hij bedoelde dat dan ook. Tegen de
Frankische koning Karel Martel klaagde hij dikwijls over
het onbehoorlijke gedrag van veel dienaren. "Zelfs adelijke
mensen", zo zei Bonifatius, "gedragen zich als gemene
vloekende bedriegers. Ik schaam me als ik bij ze aan dezelfde tafel kom te zitten."
Voor de onderdrukten is deze kijk op mensen een flinke
steun in de rug. Bonifatius en zijn helpers maakten, door
hun manier van leven, grote indruk op hun omgeving.
In 753 werd Bonifatius gevraagd ook de leiding op zich te
nemen van het bisdom Utrecht. Zoals steeds, als een beroep
op hem werd gedaan, stemde hij ook nu weer toe.
Maar bij het bisdom Utrecht hoorde ook een gedeelte dat
nog nauwelijks kennis had gemaakt met het Christelijke
geloof. Bonifatius wilde ook dáár (het tegenwoordige
Friesland) het geloof gaan verkondigen.
Bonifatius werd gewaarschuwd: "Er trekken nog woeste
bendes rond!".
Maar Bonifatius liet zich niet intimideren, ook al was hij
bijna 80 jaar. Onverschrokken trok hij met zijn 52 begeleiders verder, steeds dieper het onbekende land in. Toen
gebeurde in Dokkum het afschuwelijke. Een vijandige
groep Friese ruiters drong met opgeheven zwaard het kamp
binnen. Bonifatius probeerde zich te verdedigen. Hij hiefhet
dikke evangelieboek boven zijn hoofd. Het hielp niet!
Dodelijk getroffen stortte hij neer. Geen van zijn medebroeders had een schijn van kans ....
Het was 5 juni 754.

De nword op de heilige Bonifatius.

Vanwege zijn vele werk in onze streken wordt Bonifatius
"Apostel van Nederland en Duitsland" genoemd.
In Dokkum, op de plaats waar hij werd vermoord, ontspringt
een bron. Er schijnt tot op de dag van vandaag geneeskrachtig water uit te borrelen.
Elk jaar, op de sterfdag van de Heilige Bonifatius (5 juni),
vindt in Dokkum de "Bonifatiusdag" plaats. Vooral de kennismaking met elkaar en de verkondiging van al datge~e
waar de heilige Bonifatius voor stond, staan boven aan het
programma.
De naam van de Heilige Bonifatius zal altijd verbonden blijven met onderrichten, met opvoeden en met een pure, zuivere manier van leven. Veel kerken en scholen dragen zijn
naam.
Een van de scholen die met gepaste trots zijn naam draagt is
de -Bonifatiusschool- in Ter Apel.

De invloed van Bonifatius is in zijn tijd buitengewoon groot
geweest.
Tijdens zijn leven heeft hij, samen met heel veel anderen,

SINT LUCIA, EEN "LICHTEND VOORBEELD"

D e heilige Lucia leefde omstreeks het jaar 300 in de
plaats Syracuse op het eiland Sicilië in Italië.
Over haar leven zijn niet zo heel veel gegevens bekend.
We weten dat zij, toen ze nog een klein meisje was, door
haar ouders is uitgehuwelijkt aan de zoon van een rijke
Romeinse familie.
Toen haar moeder ernstig ziek werd, is Lucia met haar op
bedevaart geweest naar het graf van de heilige Agatha. Haar
moeder genas en vanaf dat moment is Lucia bekeerd tot het
Christendom. Dat was in die tijd heel gevaarlijk, want de
Romeinse keizer Diocletianus gaf strenge straffen, zelfs de
doodstraf, aan ieder die Christen was of werd.
Lucia komt tot de ontdekking dat ze vooral wil gaan zorgen
voor armen en hulpbehoevenden. Ze verkoopt haar bezittingen en verdeelt het geld onder de armen. Ook het geld voor
de bruiloft geeft ze weg.
Als de zoon van die rijke Romeinse familie met haar wil
trouwen vertelt Lucia dat ze voor de armen wil blijven zorgen. Ook vertelt ze dat ze haar bruidsschat heeft weggegeven aan de noodlijdenden van Syracuse.
Als de man merkt dat Lucia Christen is geworden en niet
meer met hem wil trouwen, wordt hij woedend. Hij wordt zo
boos dat hij Lucia aanklaagt bij de stadhouder van Sicilië.
Lucia moet voor de rechtbank verschijnen, maar zelfs dáár
vertelt ze dat ze als Christen wil blijven leven en standvastig
wil blijven in het geloof. Lucia moet van de rechter de prostitutie in maar het lukt niemand om haar aan te raken. Zelfs
als Lucia overgoten wordt met gloeiende olie heeft ze er
geen last van. Tenslotte wordt ze met het zwaard doorstoken
en vermoord.

De heilige Lucht.

Lucia betekent "degene die licht brengt". De Heilige Lucia
is dan ook het symbool van het -licht in de duisternis-.
Haar feestdag valt op een van de donkerste dagen van het
jaar n.l. op 13 december. In sommige streken trekken kinderen langs de deuren. Een van de kinderen is dan verkleed als
de Heilige Lucia, met een krans van brandende kaarsen op
het hoofd.
Vooral in Zweden wordt het Lucia-lichtjesfeest op de scholen uitgebreid gevierd. De uitverkoren "Sint Lucia" trekt
dan, vergezeld van haar vriendinnen (verkleed als hofdames) en vrienden (verkleed als sterredragers of kerstkabouters) van klas naar klas.

In Ter Apel komen we de naam van de Heilige Lucia een
aantal keren tegen. Het zusterklooster was naar haar genoemd. Het staat met grote, "gouden" letters op de voorgevel. Ook nu, na het vertrek van de zusters, spreken we nog
steeds over het "Lucia-huis" (naast de tegenwoordige Bonifatiusschool).
De kleuterschool die ook in het -zusterhuis- was gehuisvest
had dezelfde naam: "Sint Lucia"; evenals de vroegere meisjesschool.
De zusters in Ter A pel hebben bewust gekozen voor de naam
Sint Lucia . Het niet-getrouwd-zijn en het beschikbaar zijn
voor armen en hulpbehoevenden was een onderdeel van de
levenswijze zoals de zusters in Ter Apel het zich voorstelden.
Het -lichtend voorbeeld- was een duidelijk symbool.

Symbolen l'lln Sint Lucia: l'llstheraden en geduldig.
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H. GER{H)ARDUS, DE EENVOUDIGE
WONDERDOENER

De Heilige Gerardus (Majella was zijn achternaam) werd op
6 april 1726 geboren in het kleine Italiaanse plaatsje Muro.
Het ligt midden in de Apenijnen, ongeveer I00 km . ten oosten van Napels. Gerardus was de zoon van een eenvoudige
kleermaker. Hij had drie zussen die allemaal ouder waren
dan hem.
Het verhaal over zijn leven staat bol van zonderlinge gebeurtenissen .

J n 1924, bij de oprichting van de R.K. Jongensschool koos
men graag voor een patroonheilige wiens leven een goed
voorbeeld was voor de huidige jeugd.
De jongensschool in Ter Apel had destijds de naam Sint
Gerhardusschool gekregen. Die naam werd echter niet veel
gebruikt. In de meeste gevallen sprak men over de -R.K.
Jongensschool-.
Zelfs oud-leerlingen trekken fronsend hun wenkbrauwen op
bij het horen van -Sint Gerhardti'Sschool-.

Op 6-jarige leeftijd, toen het gezin Majella in grote armoede
leefde, speelde Gerardus regelmatig met een leeftijdgenootje. Na het spel kreeg hij altijd een brood mee . Een brood om
thui s te delen. Later kwam Gerardus tot de ontdekking dat
het kind Jezus hem telkens het brood had gegeven.
Dergelijke zonderlinge gevallen deden zich vaker voor in
het jonge leven van Gerardus.
Op 23 jarige leeftijd werd Gerardus broeder Redemptorist.
Hij werkte in de kloostertuin en was portier. Vooral voor de
eenvoudige mensen was hij heel zorgzaam en geen enkele
opdracht was hem te veel.
En ook hier gebeurden zonderlinge dingen: doodzieke mensen werden plotseling beter, een stomme die weer kon spreken en een blinde vrouw die opeens kon zien.
Gerardus kwam veel in aanraking met slechte, gemene en
onverschillige mensen . Het lukte hem regelmatig deze mensen tot betere gedachten te brengen en gelukkig te maken .
Eens, toen er in de streek grote hongersnood heerste, kwamen de mensen hun toevlucht zoeken bij het klooster waar
Gerardus woonde. Gerardus deelde brood en soep uit. Zelfs
toen er elke dag honderden mensen kwamen, bleef de soeppan vol en raakte de broodkast niet leeg.
Wonderlijk!!

1959. "Silll Bonifatius". Bol'enste rij: Atmeke Meyer. Ria E/lermmm. Adelheid Mmming, Gea Berken, Liesbeth Depenbr~C:k, Meester Gerard
Weinm 1s, Ankie Schel'e, Geert Platen, Sannie Sclwlte, Henk Heller. Martin Stalrl, Theo Alting, ? , Geert He/let: T11·~ede 1'1)." Gerard Mmuw.lg,

? , ? , Jan Wo/gen, Rina Berken, Heinz Stamll!\'eid, Jonny Berends, Jolum Stmmel'eld, Gerard Depenbrock. Jolmme D~pe!1/Jrock. Der~le n;:
Betmie l'.d. A, ? , ? , Henk Depenbrock, ... Depenbrock, ... Wo/gen, Rudie Berken. Hermanl'.d. A. Lies Stmmel'eld, Manelje P/.aten, Willy
Alting.... Sc/le\'1!11, Jolum Tholen. Onderste rij: Gea Ellermam1, Henk Ellermann. Rudie E/l~m~mm, Henk 1'.~1. A, Hermem flr!lllllllllg, Gerard
l'.d. A, }os l'.d. A, \Villem Meyer, Bem1ie Sclwlte, Margriet &·holte, ? , Johcm &·holte, Manet;e He/le1; Tek1e Helle1; Bemue Tholen.

De Heilige Gerardus is niet oud geworden. Hij had een
zwakke gezondheid. Waarschijnlijk heeft hij door zijn vele
contacten met zieken zelf de ziekte tuberculose opgelopen.
Tuberculose was destijds ongeneeslijk. Op 16 oktober 1755,
op 29 jarige leeftijd, is de Heilige Gerardus hieraan overleden.

Beton-plastiek pan Sim Geranlus in Wittem.

Toen in 1959 de R.K. school in Bamflair werd gesticht heeft
men de naam van de oude jongensschool weer in ere hersteld. Om de een of andere duistere reden is het voorvoegsel
-Sint- veranderd in -Heilige-. Ook is onbekend waarom de
"h" is weggelaten.

Het is geen wonder dat zo'njong iemand, door zijn eenvoud
en zijn praktische manier van leven de mens kan inspireren.
En wij hopen dat hij, juist door deze eigenschappen, kinderen en volwassenen tot betere gedachten zal brengen.

/959. "Sint Bonifatius ". Bol'enste rij: Jan Bucking. ? , ? , Herman He/le1; Fram Achterbosch, .. Bredek, ... Schol te. Theo Sch~1·en, Hc~rry
Hoge. Am 1eke Tapken, Meester A/bers, Hcms Wachters, Gerard Alting. Tonny Reis, Gerrie Puc/w/a, José ~~achters, René Kral. S;ors.OI'I!I; ?
, Joop Siemers, Henk Sc/wltens. Tweede rij: Henk Tieben, Harry Tapken, Henk Barenkamp .... Heller. Jans1e Groen, ... Bols, Heli I)'. Lunberger.
... &·holte, Har/)' 1·.d. Sluis, ... Dumme1; Theo Deddens, Klaas Bakker. Annelie~je Kra/, ... Bredek.... Sclwltens. Gerard Ta~ken, A_m_ue Bols,
Sienie He/let; Johan Bols. Derde rij: Hen~ Tapken, Theo A remis, ... Hemmen, Be1mie Arends, ? . ... Heller. Gradus ~nn_mga, Suue Sc/wl!_e,
Angelita Wolbers, Truus Tapken, Marietje He/le 1; Hermem Tapken . Onderste rij: Marietje Tapken, Ria Hemmen, Tnent;e Groen, ... BolWIJII,
Bemluml Krops. Johcm Krops, Belmie Bos, Jan Kupet; Jan Deddem. ? . Willy 01•et; Bem1ie Wolbers.
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1963. Sim Lucia Klelltersclzoo/. Bovenste rij: Lida v.d. A, Jamzy Eikens, André Hofstra, Ema Meye1; Hermmz Worte/boe1; Josien Bute1; Dickie
Wende/s, lneke From, Netty Rass, ZusterAuxilia. Tweede rij: Fielllje Goos, Gerard Sc/zepers. Hamw Meems, Gen·ie Hemmen, Marja
Kerkhof. Hen!. Hempen, Annette Cone, Jos Alg ra, Marian Berndt, Gerard Sc/wlte, Johan Deiman. Derde rij: Jacob Been, Marian He\'lze,
Hermmz Wo/hers, Liesbetlz ''· Nim11·egen, Gert-Jan Overbeek. Marja Krops, Gerardus Kuper. Greetje Sc/zeven, Jan Krops. Onde 1:1·te rÏj:
Ma rijke Hofstra, Gretlw Arends, Mieke Sc/zepers. Frea Bo/wijn, Amzemieke v.d. Steen, Ema Steneke1:

1963. "Sim Bonifatius". Eindgroep. B111'enste rij: flans Bedmmz, Geert flelle1; Tomzy Reis, Jan Buding, Herman Sc/zo/te, ? , Gerard
Alting, flarry Limberga Tweede rij: Herman Tapken, Hen!. Tapl.en, 0/gert Bakl.e1; Frans Aclllerbosclz. Harry Welling. Harry Hofstra,
Beman/ Krops, Harry Hoge, Zuster Jmtina. Onderste rij: Amzy Kupe1; Margriet Sclwlte, Ma rietje Platen, Ellv Bol!., Marimz Wo/hers. Ria
.
Hemmen, Kam/a Nielzoff. /na Daal11um. Sieny Roelfs, Truusje Bakker. Gen/a Neelwff.
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196-1. Sint Lucia Klelltersclzoo/. Bm·enste rij: ? , Victor Aclllerbosclz, Rem! Vc1s, Hermmz Eikens. Amzeke Limberger. Wil ma Grihzige1; Zmter
Aznilia, Kamara Mensen, Harrv Zmmeveld, Rian Hoge, Kasper Lake, Bemard Winl.el, Hein: Wortelboe1; Frans Abelen, Jolm Geres.
Middemte rij: Miljam Janssen." Truus Wo/bers, Ria Wo/bers. Amzeke Kei:e1; Ni na Hofvtlll, Greetje Bergmamz, M_arie-José ~.Volbers, lneke
Sc/zo/te, ? , Lucv ter Veen, Marimz Perk, Anneke Perk, Anita Meye1; flilde Vonk, ? . Gerard Geres. Onderste riJ." Jos Scluueders, Gradus
Sc/zeven, Bart Ja.nssen, Eddy Helde!; Hen!. Hempen, Gerard Kmps. ? . Gerry Boesing, Steffie Smit, Herman Deddens, Adrie Bogers.
... Tapken, Gerard Tapken, ... Abelen, Willy Berends.

196-1. "Sim Bonifatius", Eindgroep. Bm•enste rij: Gerard Depenbrock, Jan Bucking, Corrie Zuidinga. Frits Sclzlimbaclz, ... Langes, Rudie
flellmlen. Herman Suelmmm, A/bertus Kraf, Gerard Vc1gelvange1; Herman \'.d. A. Zuster Justina. Tweede rij: Herman Mamzing, Henk BaUe1;
Bert Funk. Tlzeo Arend.1·, Arie Hemmen. Bennie Sc/zo/te, Bemzie Heyne, Gerry Caspers, Den/e rij: Ma rietje Helle1; Gretlw He/de1; Mmzny
Bol!., Margreet Deddens, Marleen Caspers. Catrien Bollrijn, Ankie Meye1; Catrien Eikens, Liesbetlz Abelen, Marietje Mestemake1; Amzelies
Kraf, Ria Rass. Onderste rij: An Griinige1; /na Krops, Ma rietje Tapken, Amzie Bols. Tlzea Rass, Tineke Berends. Marian Wei nam. Hmmy
Sc/zee pers. Wiamze Mensen. Catrien Eikens. Ria Bergmm111.
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Besturen, een "hobby" van gedreven mensen
VAN-PASTORIETAFEL-NAAR "STICHTING R.K.
ONDERWIJS"

Het was nodig dat een van de kerkmeesters speciaal belast
werd met het beheer van de scholen. De heer Mans Westen,
die als lid van het kerkbestuur tot nu toe de belangen van de
scholen behartigde, was de aangewezen persoon.

Vanaf 1924 werd het beheer van de "Bonifatiusschool"
gevoerd door het Kerkbestuur van de parochie "St Willibrordus" te Ter Apel.
In die tijd was de pastoor van de parochie altijd voorzitter.

Kerkmeester Mans Westen .

Pastoor Th.

1'llll

Toch bleek het beheer van de scholen zoveel tijd en energie
op te eisen dat er werd uitgekeken naar een administrateur
die, voor een kleine vergoeding, een gedeelte van de activiteiten op zich kon nemen. De heer Hempen en in een later
stadium de heer. Manning werden hiervoor gevraagd. Zij
namen het beheer en de administratie op zich en waren
tevens het aanspreekpunt voor de Hoofden der School.

der Mooi en.

Tijdens de bijeenkomsten van de -kerkmeesters- kwamen zo
af en toe ook schoolzaken aan de orde. Het ging dan hoofdzakelijk over calamiteiten, over benoeming of ontslag van
personeel.
In de eerste tientallen jaren is er weinig veranderd. In 1960
was het nog gewoonte dat de penningmeester van het kerkbestuur de heer Gerardus Schomaker, in een stil moment, in het
kantoortje van zijn dameszaak, de salarissen van de leerkrachten uitrekende, naar de bank ging om het geld op te halen, het
keurig in zakjes van "Güterrnann Nähseide" deed en op het
einde van de laatste werkdag van de maand netjes overhandigde aan de personeelsleden van de diverse scholen.
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Maar tijden veranderen!
Tijdens het pastoraat van pastoor Th. van der. Moolen ( 1946
- 1971) begon men al te spreken over het "Kerk - Schoolbestuur". In de jaren 1960 - 1965 nam het beheer van de
scholen steeds meer tijd in beslag. De eisen van het ministerie werden groter en ook allerlei nieuwe wetten en regelgevingen werden steeds ingewikkelder.
Daarbij moet je bedenken dat er vijf scholen onder het
beheer van het Kerk - Schoolbestuur vielen . Daaronder
waren drie lagere scholen: de St. Jozefschool in Laudermarke, de H. Gerardusschool in Barnflair en de St
Bohifatiusschool in Ter Apel en de beide kleuterscholen
'·Marianneke" in Barnflair en de "St. Lucia" in Ter Apel.
Daarnaast werden er, vanuit die vijf scholen, steeds meer
vragen gesteld over beleidszaken en over zaken m.b.t. interne aangelegenheden.
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Swtistiekgege\'ens Ol'er schooljaar /967-1968.
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HERNIEUWDE ONTWIKKELINGEN

Na verloop van tijd was duidelijk dat er gebrek ontstond aan
deskundigheid. Het was de tijd waarin een stottvloed van
regelingen vanuit het Ministerie van Onderwijs op gang
kwam. Men moest duidelijk ter-zake-kundig zijn om alle
mogelijkheden met betrekking tot de rechtspositie van het
onderwijzend personeel en de subsidieregelingen voor de
scholen te kunnen behartigen.
Men kwam binnen het Kerk- Schoolbestuur tot het in~icht
dat het beheer van zowel de kerk als de scholen te veel van
het goede was. De kerkmeesters, onder voorzitterschap van
pastoor Th. van der Moolen, besloten om het bestuur te
splitsen in kerkbestuur en schoolbestuur.

Ik ruik ....... de jaren '40

Vóór en ook tijdens de Tweede Wereloorlog /...reeg je
maar zelden fruit. Sinaasappels waren in de oorlog helemaal niet l'erkrijgba{(l:
Ná de oorlog kwamen er op zeker moment een paar
flinke kisten met sinaasappels op school. Voor elke
leerling was er een sinaasappel. Hij rook heerlijk! De
hele sc/wol rook naar sinaasappels.
Soms, als ik 1111 in de supermarkt loop, trejf me diè bepaalde ge111:
Het is de geur I'WI de jaren '40.
Bellllie Deiman, Hilversum.

Ttjde11s het afscheid

l'llll

Op 19 juni 1972 kwamen de leden van het kerkbestuur,
enkele belangstellende parochianen en de voorzitter en de
secretaris van de Katholieke Onderwijs Centrale, de heren
Lakerveld en Knispel bij elkaar. Na uitgebreid overleg
besloot men te komen tot een afzonderlijk schoolbestuur.
Ook werd een voorlopig dagelijks bestuur gekozen, bestaande uit een voorzitter (de heer Herman Diimmer), een secretaresse (mevrouw Leny Blanke-Wilkens), een penningmeester (de heer Mans Westen), een 2e voorzitter (de heer Wim
Bijvang) en een 2e secretaris-penningmeester (de heer Ben
Kuper).
Dit gekozen dagelijks bestuur formeerde daarna, in overleg
met het K.O.C. een volledig bestuur om alles in gereedheid
te brengen voor de officiële overdracht.

Riek Ni11tema11.

Er werd uitgekeken naar een ter zake kundig bureau dat dit
proces kon begeleiden en kon voorzien in de nodige deskundigheid op beheersgebied van de scholen. De heer Mans
Westen kwam in aanraking met de Katholieke Onderwijs
Centrale te Groningen en de eerste afspraken werden gemaakt. In het jaar 1971 hadden er op personeelsgebied veel
wisselingen plaats. Juf Riek Ninteman, die het R.K. onderwijs in Ter A pel vanaf I 929 had gediend, nam afscheid. Ook
juf Ans Over en meester Jan Rengers vertrokken. Daarnaast
verhuisde zuster Angelique, de laatste zuster die het hoofdschap bekleedde, naar Amersfoort.

In de loop van het jaar vond er enkele keren uitgebreid overleg plaats met de leiders en leidsters van de vijf scholen; de
twee hoofdleidsters van de kleuterscholen: zuster Corona
Boss (Marianneke) en mejuffrouw Leny Muter (St. Lucia)
en de drie hoofden der lagere scholen: de heren Jan Kuis
(St. Jozefschool), Gerard Weinans (H. Gerardusschool) en
Hein Blanke (St. Bonifatiusschool).
Een extra moeilijkheid vormden de "Stadsrechten". Het was
gebruikelijk dat bij het overdragen van onroerend goed de
20e penning werd betaald. Het zou betekenen dat de nieuwe
stichting 5% van de totale waarde van het geheel moest
afdragen aan de gemeente Groningen. Dat was een onoverkomelijke hindernis.
Er werd besloten een verzoek te richten aan de gemeente
Groningen om, in dit geval, af te zien van deze 20e penning.
Enkele maanden later werd dit ver~oek door de gemeente
Groningen mondeling toegezegd. De schriftelijke bevestiging volgde spoedig daarna.

Receptie bij het af\·clzeid l'llll

\

~uwer A11gelique.

Tenslotte kon,op 12 december 1972 op het kantoor van notaris Dijkstra in Ter Apel de overdracht van het kerkbestuur
naar het nieuwe schoolbestuur plaatsvinden. Tegelijkertijd
werd ook de nieuwe stichting ingeschreven en de notariële
akte getekend.
De "Katholieke Onderwijsstichting Ter Apel" was geboren.

De heer Hein Blanke werd benoemd als Hoofd der School
terwijl twee jonge leerkrachten van elders werden aangetrokken; de heren Wil den Brok en Gerard Pelgrim. Enige
tijd later werd het team versterkt door de persoon van Marjo
Til mans.
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Een ernstig ongeluk.

Het besturen van een school is een activiteit die heel wat
voeten in de aarde heeft.
Als bij mensen, die vrijwillig zitting nemen in een schoolbestuur, geen sprake is van een zekere portie -roeping- komt er
gegarandeerd niet veel van terecht. Maar met -roepingalleen ben je er niet.
Je moet ook:
- kunnen luisteren,
- in lange termijnen kunnen denken,
-verantwoordelijkheid op je willen nemen,
-op zijn tijd de handen uit de mouwen willen steken,
- kunnen geven en nemen; kunnen relativeren,
- op het goede moment schappelijk willen zijn,
- vasthoudend zijn en moeilijke stappen durven zetten.

Op donderdag 14 januari 1971 was het vriezend wee1:
Er lag een flinke laag Ijs in het kanaal en veel kinderen
uit Ter Apelwaren aan het schaatsen.
ook Klaartje Stiekema, leerlinge van klas 1 van de Sint
Bonifatiusschoo/ schaatste op het kanaal.
Tegen half zes 's middags wilde ze naar huis gaan.
Daarbij moest ze de Hoofdstraat oversteken.
Toen klonken gierende remmen en ontstond er veel
tumult op straat. KI aartje was door een auto gegrepen.
Politie was snel aanwezig en in allerijlwerd Klaartje
naar het zieken/wis in Groningen ven 1oerd waar een
ernstige hersenbeschadiging werd geconstateerd.
Na een langdurige ve17J/eging. intensieve revalidatie en
veelwilskracht begon K/aartje langzamerhand uit een
diep dal te krabbelen.
Tegenwoordig woontKlaartjein Emmen.
Ze sport veel en werkt binnen het activiteitencentrwn.

In 1973 maakte het nieuwe bestuur, wat aanschaf van de
materiële zaken betreft, een inhaalslag.
Voorlopig speelden vier onderwerpen een hoofdrol; hulpmiddelen, meubilair, methodes en nieuwbouw. Omdat er de
laatste jaren niet was geprofiteerd van subsidiemogelijkheden, werd daar nu stevig gebruik van gemaakt.
Na overleg met de gemeente werd voor de "St. Bonifatiusschool" een stencilmachine met aftaster, een bandrecorder,
een piek-up installatie, een schrijfmachine en nieuw meubilair in de hele school aangeschaft. De totale waarde van de
aanschaffingen bedroeg ruim f 50.000,= .

De achterka111va11 de oude "Bo11ijatius".

Als bestuurslid kun je jezelf natuurlijk profileren, maar je
steekt in de bestuursactiviteit veel tijd en nog meer energie.
Het vraagt veel denkwerk en wilskracht! Kun je dat? Wil je
dat? Is het dat waard?
Een school mag zich gelukkig prijzen als een aantal deskundige mensen uit haar midden bereid is de soms moeilijke
klus op zich te nemen.
Op de "Bonifatius" zijn er, in de loop der jaren, steeds weer
mensen geweest die "JA" tegen deze uitdaging gezegd hebben. De man van het eerste uur was Herman Dümmer.
Misschien kwam het wel omdat hij in de officiële "meesterswoning" van de nooit-gebouwde R.K. lagere school aan de
Matenweg woonde? Misschien door zijn bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid? Wie zal het zeggen!
Een woord van dank en waardering aan hem en aan al die
vele, vele anderen is hier op zijn plaats!

Voor~itter

Hermali Diimmer.

Ook werd, samen met de "H. Gerardusschool", een nieuwe
leesmethode ingevoerd.
Daarnaast werd hard gewerkt aan nieuwbouw. De eerste
aandacht ging uit naar Het Heem; waar in harmonieuze
samenwerking tussen Gemeentebestuur, P.C. Schoolbestuur
en de Katholieke Onderwijsstichting, de nieuwe kleuterschool "PORK" werd gebouwd.
Heel vindingrijk was het feit dat in de naam van de nieuwe
kleuterschool zowel de "P" van protestant als de "0" van
openbaar als ook de "RK" van rooms katholiek te herkennen
waren.

De nieuwe "Katholieke Onderwijsstichting" in Ter Apel
ging, in december 1972, na de overdracht van het kerkbestuur naar het nieuwe schoolbestuur, voortvarend van start.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde elke week. Er werd een
uitgebreide kennismakingsavond gehouden met personeel
en partners; met alle oudercomités werd overlegd en diverse
bijeenkomsten zowel met het kerkbestuur als met de parochieraad werden georganiseerd.
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Op 27 november 1973 heeft, in aanwezigheid van de inspectrice, mej. E.F.M. Sluys, de officiële opening plaatsgevonden.
Vervolgens werden uitgebreide aanzetten gegeven voor het
bouwen van de nieuwe katholieke kleuter- en lagere school
in het centrum van Ter Apel. In februari 1973 zat het
Dagelijks Bestuur van de Katholieke Onderwijsstichting al
op het gemeentehuis om, samen met de heren R. Höster
(inspecteur L.O.) en H. Blanke (hoofd der school), de plannen te onderzoeken.
Aan het einde van het jaar was de technische goedkeuring
voor de bouw van de kleuterschool binnen. Voor de bouw
van de nieuwe lagere school was medewerking zowel van de
gemeente als van de inspectie, toegezegd.
In het jaar 1974 kwamen weer veel zaken aan de orde.
Steeds terugkerende onderwerpen waren personele, materiële en financiële zaken, bestuursverkiezingen, bouwactiviteiten en het overleg met derden .
In de loop van dit jaar werd de schoolkrant opgericht waar
velen in zouden schrijven.

Er is l'eel !J<'imrgstelling bij het
"Bonijèuiuç".

Ie.~ gen

\'tl/I de Eet \Ie Steen

\' OOI

de nieuwe

In 1978 overleed de heer Wim Platen, meester van de H. Gerardusschool in Barnflair. Het maakte diepe indruk bij ieder
die hem had gekend.
Bij een vacature op onze school waren 80 sollicitanten. De
nieuwe "Bonifatius" werd gebouwd en in gebruik genomen.
In 1979 hebben belangrijke bestuurswisselingen plaatsgehad. De heer Herman Diimmcr en mevrouw Leny Blanke,
resp. voorzitter en secretaresse vanaf het eerste uur, werden
op 20 maart opgevolgd door de heer Gerard Gerdes en
mevrouw Emma Bakker.
Het bestuur was tegen deeltijdarbeid i.v.m de versplintering
van de begeleiding in de groep.
De "Bonifatius" werd op 10 april -activeringsschool-. Via
het KOLO (Kleuter Onderwijs - Lager Onderwijs) project
mocht ze beginnen met experimenten om te komen tot basisschool.

..

Cw1llll'al op de "BonifatÏlt\···. 1".!.11.1:: Siny Hei!Se/1, Joke Bijvang. Catrien
Buret; Corry Bucking. Hel11w Mt•nde (stagiaire), Hein BlanJ..e. Gemrel
Bruining (stagiair), Nel Me11sen, Hann Deuling, Gemrel Pelgrim.

1965. "Sim Bonifatius". Eindgroep. Bowmste rij; Ria Meems, Jan Bred ek, Willy Alting. Hetmie Umberger, Lucas Acluerbosch, Betmie
Arends, los 1•.d. A. Gerard \'. Nimwegm , Peter Bakker. Frans Abelen. Arnold Winkel. Hem•an T/Jier. Tweede rij: A11gelita Wolbers, Roe/ie
Lanklwrst, Matj an ~tchrers, Hilda Gaas, Marieke Wachters. Johan Abeling, Henk Sclwlte, Zuster Justincr. Derde rij: Cilia Depenbrock,
Angela Velt erop. Jetmette Deimmr. ltw Platen, Catrien Roeif.ç, Christina Kuipers, Joke Kuipers. Onderste rij: Ria Depenbrock, Hamr eke
Heine, Tineke Wolbers. Sina Hel/et; Carry BuckÏir g. Riw Wo/bers, Marlies Mensen.
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Om de onderlinge band te verstevigen is er op I I januari een
gezellige bijeenkomst van bestuur, team en ouderraad, waarbij ook de partners niet werden vergeten.
In 1975 baarde de terugloop van leerlingen op alle scholen
nogal zorgen. De exploitatie van de drie kleuterscholen en
de drie lagere scholen kwam voor het eerst boven de één
miljoen gulden.
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/979. Af\·ch<'iclwm juf Catrien But er en juf Nel Mci!Se/1.

Het jaar 1976 kenmerkte zich door betere samenwerking
tussen R.K. en P.C. schoolbestuur. Leerkrachten werden
steeds vaker voor een bijzondere taak en voor enkele uren
per week benoemd. Zo zien we leerkrachten op Sociale
Indicatie, als Taakverlichter, als Remedeal Teacher of in het
kader van de Onderwijsstimulering. Ieder teamlid kreeg een
heerlijke banketletter van Sinterklaas.
De instandhouding van scholen was in 1977 een "Hot Item".
In Barnflair moest kleuterhof "Marianneke" sluiten.
Naar aanleiding van vakbondsoverleg vroeg de heer Hein
Blanke in de bestuursvergadering van 19 april om meer beleidsvormend overleg op bestuurlijk gebied binnen de R.K.
scholen van de Kanaalstreek.

Op het eind van het schooljaar namen we afscheid van juf
Catrien Buteren juf Nel Mensen. Ze gingen met de V.U.T.
(Vrijwillig Uit Treden). Juf Catrien Buter had wel zin om in
school op vrijwillige basis nog eens te helpen met het één en
ander. We maakten daar graag gebruik van. (Veel kinderen
hebben daar hun voordeel mee kunnen doen.)
Het schoolwerkplan -handvaardigheid- werd ontworpen. Bij
een vacature op de kleuterschool solliciteerden 118 dames.
Er ontstond bijna een bestuurscrisis i.v.m. de schoolbusjes.
Hein Blanke vroeg om extra parkeergelegenheid bij de
school.
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1966. "Sint Bonifatius." Klas JA. Bovenste rij: Herry Hemmen, Gert-Jan d'Hawr, Henk Eikens, Hemran Eikens, Rikus Tapken, Hans Sdrnlte.
jufCarrien Buret: Tweede rij: Adrie Bogers. Hemran Dreier, los Biicking, Henk Tieben. Nico Smu/ders. Denle rij: Benny Drralmw z. Heuri
Zuid inga, Betmie Tapken. Eddy Heldet; Wim Wolbers. Hermau Wo/bers, los v.d. Tlriel, Betmie Sclrolre. Vierde rij: Brw11 ter Veen. Tlreo Bakket;
Gerard Geres, Greetje Berg11ra11, A1111eke Kei:et; Tee/a Wo/bers, Gertje Benrdt, Gradus Sclrel•eu, Ben Bergmmr. Onderste rij: Auge/a Weste11,
Gea Arends, Tiu eke Roe/fs. Ma rijke v.d. Tlriel, Willy Rass, bra Sclwteu, Amremarie Deimmr, Rina Sclwlte.
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1966. "Sint Bonifatius ". Klas 1B-28. Bovenste rij: Ria Wo/bers, Mieke Wo/ters, Marja 1•.d. Th iel, Johan Deinum, René Vos, Bemarel Winkel,
René Kerkhof. Zuster Pauli. Tweede rij: Lucie ter Veen, /na Geng/er. Derde rij: Rhm Hoge, Jan Keizer. los Kraf, Ben Overbeek, Heinz
Wortel boer, Jan Lammers, Heinz Klompmakers, Harrie Zonneveld. Onderste rij: Ni na Hofstra, Bertha Meulman, Johanna Niehoj. Lena
Kei:er. Jneke Kraf, Marie-José Wolbers, Hilde Vonk.

1966. "Sim Bonifatius". Klas 2. Bovenste rij: Theo Scho/te, GetTie Boesing, Steffie Smit, Gerard Hempen, Bart Jwzssen, Frans Hofstra,

Corrie Capelle, He mum Deddens, los Scfmieders, Joop Kei:er. Tweede rij: juf Riel..ie Ninteman, Gerard Tapken, Kasper Lake, Henk Kaiset;
? , Ge rem/ Sc/zo/te, Willy Tapken. Gerard Schepers. Derde rij: Kamara Mensen, Fientje Goos, Gerda Roe/fs, Sinie Sc/zo/te, Jneke Sc/zo/te,
Anita Meyer, Willy Berends. Onderste rij: Anneke Limberger. Mieke Scheepers, Lh/a 1•.d.A, Josette Kerkhof. Amzie Mues, Amzeke Perk. Carta
Sc/zo/te, Wilnw Gröniget:
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1966. "Sint Bonifatius". Klas 3. Bovenste rij: Josien Blller, Atmeke v.d. A, meester Hein Blanke, Marga NiehojJ. l os Algra, Enw Meyer;
Bennie Wo/bers, Tomzy Eikens, Gerrit-Jwz Overbeek. Tweede rij: Beman/ Deddens, Annette Cone, Ttneke Wolbers. Ria Roe/fs, Catrientje
Tapken, Anita Webers, Leny Sc/zo/te, Angeli/a Tteben, Cora Abeling. Amzeke Sc/wlte. Derde rij: Theo Dijkstra, Gerant Hempen, André
Hoj.w·a, Hamza Meems, Jamzie Eikens, Amzeke Langes, Ma rietje Bergnumn, Bennie Tapken, Hen ri Klompmakers. Vierde rij: Ma rijke
Hofstra, Margriet Hofstra, Amzelies Meu/num, Marja Kerkhof. Liesbeth1•. Nimwegen, Treesje Scfwlte, Gerard Bakker. Ge m /'(/ Sclwlte, Jacn/J
Been, Gerrie Hemmen, Jan Kmps. Onderste rij: Hermem Wortelboet; Hardy Kraf, Marian Berndt, Erna Steneker. Jmmy ter Veen, Greetje
Sche1•en, Netty Rass, Marlies Schepers, Frea Bolwij11.

1966. "Silll Bonifatius". Klas 4. Bovenste rij: Bemzie Deinum, los Kraf. Bennie Wolters. Jaap Vogelvmzger, Gerard Abelen. Hermwz
Sclzel'en, Wim Vonk, juf Nel Mensen, Henk Kupe1; Henk Hemmen. Johan Brede/... Tweede rij: Harm Eikem, Johan Groen, Harry Kraf, Amw
d'Hawz. Henk \Veinans, Willy Neehof Liny Roeljv. Gen·it Daalman, Ri/..a Eikens, Hendrik Klahsen. Hemum BereiUI:.en. Bemzie Buc/..ing.
Johan Lammers. Derde rij: Jomzy Cmze. Gerardus Wortel/)(}et; Lieneke Sclwlte, Anneke Wolbers. Manna Platen, Lucy Winkel. Leny Sclwlte,
Hemzy Smit, Tnws Bucking. Henk NielwjJ. Rudie Gengler. Onderste rij: Amzeke Hemmen, Angela Baren kamp. Ria Bolk. Ade/heid Vos,
Marietje Deddens. Tmu:.je Hemmen. Grietje v.d. Veen. A/ie Funk.

89

Een nieuw schoolgebouw in Ter Apel
HOE KOM JE AAN EEN NIEUWE SCHOOL !

bestuur, het christelijk schoolbestuur en het katholieke kerkschoolbestuur. Na veel wikken en wegen werd op 28 oktober 1968 het principebesluit genomen om de urgentieverklaring van het katholieke bestuur te benutten voor de bouw
van de nieuwe samenwerkings-kleuterschool in "Het
Heem". Ter compensatie werd alle medewerking toegezegd
voor de opstart van een nieuwe katholieke school in het centrum.
In de jaren daarna was alle aandacht voor de bouw van de
nieuwe kleuterschool in "Het Heem".

Toen het nieuwe schoolbestuur in 1973 begon, was de
bouw van een nieuwe katholieke kleuter- en lagere school
een belangrijk aandachtspunt. Het bestuur besefte dat het
bouwen van een nieuwe school heel wat voeten in de aarde
zou hebben.

1966. "Sint Bonifatius". Klas 5. Bol'enste rij: Ria Sclwlte, Gen/a Eikens, Annelies Meyer, Gertruud Gröniger, Catrina Keizer, Marietje
Eikens, meester Gerard Weilums, Jan Bredek. Tweede rij: Henk Mues, Jo/umy Hemmen, Gerard Vonk, Dineke Limberger, Marleen Heller,
Herman Caspers, Sienie Eikens, Hetmie Hemmen, T ineke Alg ra, Betmie Scholte, Tonny Schol te. Derde rij: !na Bucking, Marja Hofstra,
Anita Sclwltens, Cirrista Arends, Gerard Bucking, Hetmie Tholen, Hemzan Tieben, Hemtall Wo/hers. Onderste rij: Corrie Winkel, Mia Krops,
Liny Keizer, Jmmeke Been, Rina Zuidinga, Lil/a Wortelboer, Aly Nienlwis.

In 1968 I 1969 was het toenmalig kerk- schoolbestuur al bezig
geweest met de voorbereidingen van een nieuwe katholieke
kleuterschool. De kleuterinspectie had een urgentieverklaring
ondertekend. Daarmee had het kerk- schoolbestuur de principiële toestemming gekregen om een kleuterschool te bouwen,
bestaande uit twee leslokalen en een speellokaaL
De bouwplaats stond al vast: in de tuin van het Luciahuis. In
augustus 1968 werd architect Kleinenberg gevraagd een ontwerptekening te te maken.
Maar toen ging een andere kwestie spelen. Het wijkcomité
van de nieuwe kinderrijke wijk "Het Heem" in Ter Apel
vroeg aan de bestaande schoolbesturen of het mogelijk was
in de eigen wijk een kleuterschool te bouwen. In de maanden daarna werd intensief overlegd tussen het gemeente-
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Zo gauw het kerk-schoolbestuur in 1972 alle bevoegdheden
aan de nieuwe "Katholieke Onderwijsstichting" had overgedragen, werd de voorbereiding van de katholieke scholenbouw in het centrum van Ter Apel ter hand genomen.
Via de inspectie werd een verzoek gericht aan het Ministerie
van Onderwijs om zowel een nieuwe kleuter- als een nieuwe
lagere school te mogen bouwen. Tijdens de diverse gesprekken hoorde het schoolbestuur dat kleuter- en lagere scholen
in de toekomst zouden worden samengevoegd. Het schoolbestuur achtte het daarom zinvol dat beide scholen vlak bij
elkaar zouden komen.
De tuin van het Lucia-gebouw was sinds 1969 gemeentegrond. Bovendien was die te klein voor een compleet
schoolgebouw. Het eigen terrein naast St. Lucia was ook te
klein. Op de rest van dat onbebouwde terrein lag de bestemming "woningbouw". Dat was heel moeilijk te veranderen.
Het zou niet meevallen een geschikte locatie te vinden!
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In de loop van 1973 kwamen allerlei ideeën aan bod. Als
nieuwe locatie gooide de tuin van de pastorie hoge ogen. Bij
de gemeente vroeg men een bestemmingswijziging aan,
zowel voor de pastorietuin als voor het terrein rond het
Lucia-gebouw. Maar toen, begin 1974, de urgentieverklaringen van beide gebouwen afkwamen, was de locatie nog
steeds niet bekend.
In de vergadering van 22 april 1974 werd besloten om van
beide terreinen een schetstekening te laten maken om daarna, in overleg met architect en inspecties, te kijken welk terrein het beste in aanmerking zou komen.
Het architectenbureau "Sterenberg" kreeg opdracht het een
en ander te verzorgen.
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In de augustusvergadering van 1974 besloot het bestuur om
allereerst de mogelijkheden van het terrein naast het Luciagebouw te gaan onderzoeken. Het bleek dat dit plan nu duidelijk de voorkeur had boven de tuin van de pastorie.
Spoedig daarna vond een inspraak I discussieavond plaats
met de bewoners van de Dr Boelmans Kranenburgstraat
over de mogelijkheid de bestemming van het terrein naast
het Luciahuis te wijzigen. Op dezelfde bijeenkomst gaf de
heerSterenberg uitgebreid voorlichting over de bouw van de
nieuwe school. Het bleek dat de omwonenden akkoord gingen met de beslemmingswijziging van het terrein en de
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1966. "Sim Bonifatius". Klas 6. Bol'enste rij: Zuster Justina. Kasper Tapken, Rudie Mmming. Gralhts Tapken. Henk Meyer. Tweede rij: Theo
Deddens. Frits d'Haan. Hemtie Hemmen, He mum Kmps, Peter Hofstra, Frans Wolbers. Jan Cone, Dolf Hemmen. Derde rij: Amtemarie
Arend.1·, Tekie Mestemaker, Ansje Nienhuis. Gret/za Roe/f~. Ria Depen broek, Angeli/a Wolbers, Gerard ter Veen. Johan Wo/bers, Johan Bakket:
Onderste rij: Annemarie Daa/num, Mariëtte de Pont, Margo Weitwns, Ria Berends, Rita l'.d. A. Truusje Tapken. Marga Kamping. Ria Heller,
Tineke Abelen.
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Het eerste omwerp uit 1974.
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VAN BOUWTEKENING NAAR "INTIEM FEESSIE" !

bouw van de nieuwe school. Na de inspraakavond werd het
plan officieel op het gemeentehuis ter inzage gelegd.
Op vrijdag 18 oktober 1974 togen bestuur en schoolteam
naar Emmerhout en Emmeloord om twee "Sterenberg-scholen" te bekijken. Er werd uitgebreid over gediscussieerd.
Wat leek goed; wat kon beter! Het concept van de scholen
leek prima!

Gekeken moesten er worden naar b.v. het sanitair.
Op woensdag 22 maart stond een uitgebreid assortiment
opgesteld in de bouwkeet. Het hele schoolteam kon zijn
mening geven. Het sanitair werd uitgebreid bekeken. Alle
closetpotten werden gepast en uitgeprobeerd. Zat het wel
lekker ? Ook enkele kinderen mochten passen.
Dinsdag 25 april werd het sleutelplan met de heer Luppes
van de Fa. Bosker in Winschoten besproken. Er kwamen
verschillende ontwerpen. Op woensdag 23 augustus werd
definitief beslist.

A an

het eind van 1976 kwam eindelijk de definitieve
goedkeuring voor het bouwen van een nieuwe kleuter- en
lagere school binnen. In de bestuursvergadering van januari
1977 werd de aanbesteding voorbereid. Lanting en Hemmen? Vuurboom? De Bruin?

Bij het ontwerp van de nieuwe scholen werd al sterk rekening gehouden met een samenvoeging van kleuter- en lagere
school. Daarom werd gekozen voor één gebouw met één
centrale ruimte. Gericht op de toekomst dus.
Het bureau Sterenberg, onder leiding van de architecten de
heren Coos Stiekema en Ed Peters, gingen verder met ontwerpen en tekenen. Er werden steeds meer details ingevuld.
Voor typisch schoolse problemen werd het schoolteam naar
hun mening gevraagd. In veel gevallen hadden de architecten zelf al oplossingen bedacht .

Op vrijdag 19 mei 1978, om 2 uur 's middags, had de eerste
steenlegging plaats. Aan burgemeester Flik was gevraagd de
Eerste Steen te gaan metselen. Natuurlijk was het feest. De
hele bouwplaats was versierd met vlaggetjes die door de
kinderen waren gemaakt. Dames en heren van verschillende
instanties hielden een toespraak en er werd veel gejuicht.
In de Eerste Steen kwam ook een koker. De inhoud van de
koker moest iets typerends zijn voor dit jaar en deze school .
Er kwam een papierrol in, waarop alle leerlingen, die toen
naar de "Bonifatius" gingen, hun naam hadden geschreven;
de gangbare muntstukken van 1978 gingen erin, een knikker
ging mee en .........
Wat er nog meer in zit zal blijken als deze nieuwe school te
zijner tijd wordt afgebroken!

In het uitgegraven terrein worden de fimdamentenuitge~et.

Op 16 maart 1978 was de eerste bouwvergadering. Gedurende de hele bouw werden dergelijke vergaderingen gehouden. Die hadden om de twee à drie weken plaat . Op
deze manier werden alle bouwactiviteiten begeleid; zo nodig
de laatste wijzigingen aangebracht en de afsluitende beslissingen genomen.
Zitting in de bouwcommissie hadden: iemand van het architectenbureau (de heren Stiekema, Peters of Tailer), het bestuur (de heer Gerdes), de school (de heer Blanke) en de
aannemer (de heren Alkerna of Folkerts). Zo nodig aangevuld met andere deskundigen.
Tussendoor waren er nog veel individuele gesprekken tussen
de leden van de commissie. Hoe moest dit? Hoe moest dat?
Wat zou jij vinden als ..... ? etc. etc.

Tussendoor, in de eerste maanden van 1975 werd het overleg gepleegd tussen het school- en kerkbestuur over de
grond naast het Lucia-gebouw.
Het kerkbestuur was eigenaar en wilde de grond wel verkopen. Ze hadden ook schulden bij het schoolbestuur. Na veel
"getouwtrek" werd in mei 1975 een oplossing gevonden.
Men is er nog niet. Een heel belangrijke hobbel moest daarna nog worden genomen. De plannen moesten nog worden
goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders, door
Gedeputeerde Staten, door inspectie, door weet - ik - wie allemaal.
In de jaren 1975 en 1976 werden de plannen, de ontwerpen
en bestektekeningen opgestuurd naar diverse instanties. Na
verloop van tijd ontving men ze met commentaar terug. De
plannen werden bijgesteld en weer opgestuurd. Opnieuw
ontving men ze terug en opnieuw ging men met de nodige
deskundigheid aan de slag.
Opsturen - veranderen - bijstellen en weer opsturen. Het
"spelletje" herhaalde zich meerdere keren.

Op dinsdag 6 juni heeft er een gesprek met de heer. Meyer
van de Fa. Geraets uit Emmen plaatsgehad. Onderwerp was
de vloerbedekking. In augustus werd uit allerlei mogelijkheden gekozen. Voor de lokalen viel de keuze op zachte vloerbedekking. In de gangen had iedereen liever plavuizen. Wat
de gemeenschapsruimte betrof, ging de voorkeur uit naar
houten parket (Dit is later veranderd in zachte vloerbedekking).
Op donderdag 15 juni werd het hoogste punt bereikt. Om
half 4 wordt een klein, intiem "feessie" gehouden.
Timmerlieden, metselaars en andere deskundigen toasten,
samen met leden van het team en schoolbestuur, op de goede
gang van zaken. De bouw verliep volgens plan en ieder was
erg content.

Het mededelingenbord langs de Kapelweg.

Vóór het zover was kwam er opnieuw een kink in de kabel.
Het lagere-school-gedeelte was ontworpen voor acht lokalen, maar door daling van het aantal leerlingen mocht fde
lagere school geen acht maar slechts zeven lokalen bevatten.
De tekeningen en het bestek moesten wéér helemaal worden
gewijzigd! Helaas !!
Het schoolbestuur had haast. Het leerlingenaantal was dalende! Stel je voor..... Straks was alles weer klaar en dan mocht je
maar zes lokalen bouwen!! Of vijf!! Wat een ellende !!
Gelukkig viel dat mee. Op 13 december 1977 kon de aanbesteding worden gegund. Fa. De Bruin uit Valthermond was
de laagste inschrijver. Deze firma kreeg de bouwopdracht

Het was destijds een kwestie van wachten, van lobbyen en
van vééééél geduld .........

Tenslotte werd op I juli de waarborgsom, een bedrag van

f 205.000,- gestort.

In januari 1978 vond de eerste bouwactiviteit plaats. Een
groot mededelingenbord werd geplaatst!
Daarna, op zaterdag 28 januari ging de eerste paal de grond
in.
Vervolgens kwamen "brullende" graafmachines. De nauwkeurige plaats van het muurwerk werd uitgemeten en de
metselaars konden beginnen met het metselen van de fundamenten.

Eennog maagdelijk terrein naast het zuster/wis.

Overleg tussen architect en bouwers.

Burgemeester Flik metselt de -Eerste Steen-.
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mouwen. Leden van de vrijwillige brandweer van Ter Apel
spoten de speelplaats schoon.Vervolgens werd de tuin zo
goed mogelijk ingeplant.
Verder was het een kwestie van inrichten. In totaal leverde
de Fa. Stalact uit Aduard voor f 69.292,- aan kasten, tafels,
rekken e.d. Daarnaast werd f 31.999,75 besteed aan vaktechnische zaken als methodes en hulpmiddelen. Het had
heel wat voeten in de aarde om alles goed te installeren.

Terwijl de werknemers van "De Bruin" bezig waren de
laatste hand te leggen aan de bouwactiviteiten werd door het
team gebrainstormd over de naam van de nieuwe school.
Allerlei ideeën deden de ronde; van "Huppeldepupschool"
tot "Ös plekkie", van "Sint Bonifatius" tot "Luciaschool".
Om de naamgeving te stroomlijnen werd een commissie
opgericht. Daarin hadden zitting de heren Gengier en
Deuling en de dames Perk, Emans en Pors. Deze commissie
kwam met een voorstel dat in kleine kring werd beoordeeld.
Voorlopig bleef het geheim.
De heer Wortelboer, een van de ouders, smeedde de ijzeren
letters en bevestigde ze op de muur.

Ten lange leste werd besloten om de achterdeur-bel van het
huis van meester Blanke aan de Boslaan te slopen. Een
handgreep was daaraan gauw gemaakt. Ziedaar de schoolbel
voor de inspecteur !!

In de kerstvakantie werd er hard gewerkt om te zorgen dat
de eerste schooldag in het nieuwe gebouw alles op rolletjes
zou lopen.

Ook het weer was een crime!
Op woensdag 14 februari had het zo hard gesneeuwd en
gewaaid dat grote delen van de provincie Groningen waren
ingesneeuwd. Op de Viaductstraat lagen op bepaalde stukken sneeuwduinen van wel 5 meter hoog. Aan de noordwestkant van de school was de sneeuw tot aan het dak opgewaaid. De wegen waren onbegaanbaar. Zou de opening wel
door kunnen gaan ???
Op donderdag 15 februari was de situatie niet veel verbeterd. Met man en macht werd geprobeerd de speelplaats
begaanbaar te krijgen.
Op vrijdag 16 februari heerste er veel twijfel. Er werd een
aantal keren gebeld met de heer Höster. Zou hij naar Ter
Apel kunnen reizen? In de loop van de morgen ging de
inspecteur van huis.
Opluchting bij ieder!

Ondertussen was de Fa. Vuurboom uit Ter Apel begonnen
met het naaien en ophangen van de gordijnen (Pernio kleur
54, rail Gefi) en het monteren van de zonweringen.
De Fa. Prummel uit Stadskanaal leverde het electrotechnische materiaal. Het hygiënische systeem van Apura werd
geïnstalleerd en de Weyel-borden werden gemonteerd.

Op 24 november 1978, na 180 werkdagen, had de eerste oplevering plaats. In grote lijnen was men tevreden, ook al
mankeerde er hier en daar nog wel iets.
letwat raar keek men aan tegen twee bovenramen in het lokaal van de zesde klas (nu groep acht). Op ongeveer drie-eneen-halve meter hoogte zaten de handgrepen van de uitzetramen. Op de vraag hoe die bediend moesten worden werden
er door de architect halsbrekende toeren uitgehaald met een
lange stok-met-haak-erop. Toen bleek dat de gebruiker eigenlijk nóg zo'n lange stok-met-haak nodig had heeft hij de
poging maar gestaakt. De architect zou er nog eens hééél
diep over nadenken. (Er wordt nog steeds over nagedacht;
de handgrepen zitten nog steeds op dezelfde hoogte).
Toen moest alles worden schoongemaakt; een hels karwei.
Alle Hens Aan Dek ! !!
Zowel de dames als de heren van bestuur, ouderraad, schoolteam, bijgestaan door diverse ouders, staken de handen uit de

Ondertussen wees de kalender al december aan en werd het
tijd voor de grote verhuizing. Op de laatste schooldag vóór
de kerstvakantie (donderdag 21 december 1978) kregen de
jongens en meisjes uit klas 6 de opdracht: "Neem je tafel op
en wandel .... naar de nieuwe school". Ze deden het enthousiast en zagen het helemaal zitten.
Natuurlijk was dat niet het enige dat er gebeurde. Twee
dagen lang werd er heen en weer gesjouwd tussen oude en
nieuwe school. Dan zien we dat de oude school is uitgewoond en de nieuwe school is ingericht.
Vrijdagavond 22 december werd aan de wethouder van
onderwijs de sleutel van de oude school overgedragen. Het
gebouw viel, vanaf dat moment, onder verantwoordelijkheid
van de gemeente. In feite kon de Katholieke Onderwijsstichting met een gerust hart de jaarwisseling tegemoet zien.

Pastoor1immers zege111 de nieuwe school in.

In de vakantie viel er veel sneeuw. We hielden ons hart vast
m.b.t. de ramen in de oude school. Het was zo aanlokkelijk
om er een sneeuwbal door te pingelen! Tot vrijdag 5 januari
was er niets aan de hand, maar in het weekend daarna was
het raak. Op zondagavond 7 januari was er praktisch geen
ruit meer heel.
Buitengewoon vervelend was dat tegelijkertijd ook de vorst
inviel. De verwarming, waarvan het water niet was afgetapt,
bevroor en veelleidingen barstten. Het deed me pijn!
Op 8 januari 1979, 's middags om 2 uur, vond de inzegening
van het nieuwe gebouw plaats. Pastoor Timmers en het
hoofd der school, meester Hein Blanke, spraken een welkomstwoord. De tweeling, Marja en Anja Huizing, assisteerden de pastoor en alle kinderen rondom zongen liederen. Na
de plechtigheid in de gemeenschapsruimte ging de pastoor
de klassen rond om de lokalen in te zegenen.

Het officiële gedeelte werd binnen afgewerkt in tegenwoordigheid van veel genodigden. De sprekers wisselden elkaar
af en de felicitaties, eventueel met enveloppes of cadeaus,
werden aangeboden. Daarna toog ieder om 2 uur naar buiten
waar de inspecteur de naam van de school onthulde.

" rk basisschool bonifatius "
Er werd geapplaudiseerd. De school was ofticieel geopend.
De heer Höster vertelde over zijn reis door de sneeuw, wenste ieder veel geluk en bewonderde de mooie schoolbel. Hij
bedankte voor het originele presentje. "Voortaan staat hij op
mijn bureau!"
Hij moest eens weten ....... .

Inspecteur Höster zou op vrijdag 16 februari 1979 de officiële opening verrichten. Alles werd voorbereid.
Het cadeau voor de inspecteur lag wat moeilijk. Hij wilde
geen cadeau; wel een herinnering. Er werden veel suggesties
gedaan maar die werden telkens weer afgewezen . Op het
laatste moment werd -schoolbel- genoemd. Dát was het!!
Maar hoe kom je zo snel nog aan een schoolbel! Goede raad
was duur!

Na de officiële opening gingen de heer en mevrouw Höster,
samen met het bestuur, schoolteam en leden van het oudercomité naar het"Boschhuis". Een woord van dank aan alle
harde werkers vóór, maar vooral achter de schermen.
Zondag 18 februari, na de H. Mis was er -Open Huis-. Met
een hapje in de ene, een drankje in de andere hand, bekeek.
men het geheel. Veel nieuwsgierigen hadden al eerder even
een kijkje genomen.
De meesten waren enthousiast. Slechts een enkeling had
commentaar.
In verband met het aanhoudende slechte weer werd besloten, in-een-later-stadium, nog eens de gelegenheid te geven
om de school te bezichtigen.
En daarna, ... daarna hernam het leven zijn gewone gangetje.
"Wees voorzichtig met de vloerbedekking; altijd op vfér
poten zitten !!"
"Geen plakband op de geverfde kozijnen hoor !!"
"Zware dingen nfét op de vensterbanken zetten ! !"
"Kijk toch uit !!! ! !"

De leerlingen uit klas :es brengen hetmeubilairnaar de nieu11•e school.

Inspecteur Hiivter onthult de 1uram van de 11ieml'e school.
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1967. "Sim Bonifatitts". Eindgroep. Bovenste rij: Be1111ie Sclwlte, Gerard Bucking, Henny Tlwle. Bennie Hemmen, ? , Hemwn Caspers, Ria
Sc/wlte, Marleen He/le1; Christa Arends, Gerard Vonl., Tmmy &·holte, Licla Wortelboer. He rmtlil 7ïeben. Tweede rij: Jrmny Hell/1/lell, Marietje
Eikens, /na Bucking, Dineke Limberge1; Mia Krops, Gertla Eiken>, Annelies Meye1; Anita Scholtens. Licla Bmnen, Ztt.Her Pattli. Onderste rij:
Marja Hofstra, Tineke Alg ra, Siny Eikem, A/ie Nienlwis, Liny Kei::.er. Janneke Been. Corrie Winkel, Rina Zuidinga.

/968. Sc/wo/reis "Hellendoom 2 ".Bovenste rij: André Hofstra, Ca trien Tapken, Jvsien Bttter. Amreke v.d. A, Trees Sclwlte, Mmja Kerkhof.
Ria Uters, Leny Schol te, Annette Cmre, Greetje Scheven, Jamry Eiken.\·, HarnUl Meems, Gen/a Brakke, Tnws Bucking, Ma rijke Hofstra.
Tweede rij: Be1111ie Bttcking, los Alg ra, Ria Roe/fs, Gerrie Hemmen, Wout Brinke1; A1meke Longes, Grietje v.d. Veen, Cora Abe/ing, Netty
Rass, Be1111ie Wo/hers, Gerard Sc/rol te. Derde rij: Meester Hein Blanke, Hemwn Wortelboe I; Jan Kamping, Marian Bemdt, Be mart/
Deddens, Tomry Eikens. Amw d' Haan, Henk Keize1; Juf Ro.m Blanke, Zuster Agnes Marie. Vierde rij: Meester Ju/es Tjon Siettw, Be1111ie
Tapken, Jacob Been, Theo Dijkstra, Gerard Brwren, Ema Steneker. Amrelies Mettlmwr, Margriet Hofstra, Frea Bolwijn, Marga Nielwff.
Liesberil 1'. Nimwegen, Christina Heynen, Amreke Sc/rolte, Ema Meyer. Onderste rij: Herman Berendsen, Jan Krops. 7ïneke Wo/bers, Henri
Klompmakers, Jacqttelien Bosch, Jw11ry ter Veen, Hardy Kral.

1968. Schoolreis "Hellendoom /". Bo~enste rij: Frans Abelen, Frans Hojstra, Jolm Geres, Joop Kei::.er. Marietje Bergmtm, Wilma Grönige1;
Annie Mttes, Fientje Goos, Anneke.Limberger. Willy Berends, Bemartl Winkel, Bart Janssen. Tu•eede rij: Lida v.d. A, Car/a Sclwlte, Anl.ie
Cmpers. Anita Meyer, /na Gengle1: Derde rij: Zuster lgnata, JufNel Mensen, Kamara Mensen, Liesberil Berends, ? , Pattl Vossen. ? ,
Johan Deiman, Marlies Schepers,Amreke Perk, Jolwn Kamping. Harry Zomreveld, Jacob Been, Henk 7ïeben, Juf Sinie Hensen. Onderste rij:
Jas Sc/mieders, Marja v.d. Th iel, Gerard Tapken, Kasper Lake, Joop Kei::.er. Anita Webers, Hilde Vonk. Marie-José Wo/hers, Mieke Sc/reepers,
Lucy ter Veen. lneke &·holte, Sienie Sc/rolte, Gerard Schol te, Hein::. Wortelboer

1968. Sc/wo/reis "Hellendoom 3 ". Bm•enste rij: Angela Barenkamp. Ria Bolk, Linie Roelfs, Leny Scholte, Harry Kral. Herman Sc/re1•en,
Rttdie Gengle1; Be1mie Deimmr. Belmie Wolters. Willy Neelwff. Hendrik Klahsen. Tweede rij: Zuster Angeliqtte, Rieka Eikens. Lineke Sc/rol te,
Amreke Wo/hers. Henny Sm it. Mwma Platen. Yvmme Bosch, A/ie Funk, Adellreid Gengle1; Ade/lreid Vos, Amreke Hemmen, Jolum Lommers,
Ma rietje Deddens. Juf Ca trien B111e1; Juf Riekie Nintenum. Derde rij: Gerrit Daalmmr. Wim Vonk, 7i·uus Hemmen. Vierde rij: Lucie Winkel.
Gemrdus WorteliJoe I; Hemuur Httsers. Jan Berends, Jonny Cone. Henk Niehoff. Gerard Abelen. Jaap Vogelvwrge1; Henk Weintms, }os
Brinke1; Herman Benult, Jolum Groen. Onderste rij: JufGré Wagenmakers, los Kraf. Harm Eikens, Henk Kupe1; Henk Hemmen.
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Vergaderen, soms een kwestie van cultuur !
UIT DE TEAMVERGADERING GEKLAPT.

Men besloot om elke dinsdag te vergaderen: 's middags van
vier tot vijf uur.

R ond de jaren 1960 kwam het Nederlandse onderwijssys-

De agendapunten van de eerste vergadering waren:
De organisatie van het leerlingenarchief.
Het verwerven van inzicht in het financiële reilen en
zeilen van het bestuur.
De organisatie van de schoolpost
Ideeën m.b.t. de oprichting van een eigen schoolkrant.

teem op de helling te staan.
In de jaren daaropvolgend begon die vernieuwing naar alle
scholen door te sijpelen. Ook binnen het team van de
"Bonifatius" was het toen gedaan met de "rust".
Een van de belangrijkste doelstellingen waaraan scholen
gingen werken was het ontwikkelen van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle leerkrachten binnen de hele
school.
Het "koning-in-eigen-klasje-zijn" gevoel zou daarbij ter discussie moeten staan.
Het was de opzet dat individuele leerkrachten samen een team
moesten vormen. Ieder teamlid zou, samen met de andere
teamleden, moeten gaan bouwen aan de school als geheel.
Daarvoor was de teamvergadeóng een probaat middel.
Het is grappig om te zien dat men in de eerste jaren niet sprak
over "teamvergadeóngen" maar over "schoolvergadeóngen".

Interessante ideeën die in de loop van het schooljaar volgden
waren:
Geen 'Meester' of 'Juf' meer als aanspreekvorm, maar
"Meneer", "Mevrouw" of "Mejuffrouw" .
(Gelukkig is dit nooit ingeburgerd).
Het gebruik van voornamen. Die mochten alleen worden
gebruikt door collega's onder elkaar.
De stencilwerkregeling. Daarbij werd twee keer in de week
het stencilwerk naar mevrouw Leny Blanke in de Schotslaan
gebracht. Zij zorgde dat er gestencild werd en het gemaakte
stencilwerk na een drietal dagen weer op school terug was.
Op 27 juni 1973 was er in Oude Pekela groot feest. Juf
Ineke Wilthagen trouwde met de heer van der Zijl.

Op dinsdag 13 februari 1973 werd op de "Bonifatius" de
eerste schoolvergadeóng gehouden Daarbij waren aanwezig: juf Catóen Buter, juf Marjo Tilmans, juf Nel Mensen,
meester Harm Deuling, meester Gerard Pelgóm, meester
Will den Brok en meester Hein Blanke.

In hetjaar 1974 werd er veel gepraat.
Als vernieuwingsaspeet kwam -lezen- uit de bus. Er werd
een begin gemaakt met "technisch lezen op niveau" en met
"voortgezette leesvormen". De heren Rein Elema en Rex
Frijling waren de contactpersonen tussen de S.A.B. (SchoolAdvies-Dienst) en de "Bonifatius".
In februaó 1974 begon Hein Blanke met klassebezoeken.
Met verbazing constateren we nu dat in de vergadering van
12 maart over het Sint Nicolaasfeest werd gesproken.
Het ordenen van materialen scheen bij voortduring een
probleem te zijn.
Toen in 1975 de niveau-leesbibliotheek klaar was, werd begonnen met de gele niveau-lees-kaart.
Het rekenen-op-niveau met de methode "Op Veilig Spoor"
bleek niet zo heel erg veilig te zijn.
De manier van werken was buitengewoon modern. Ieder
kind werkte op zijn eigen niveau. De ervaring was echter dat
de kinderen op deze manier maar weinig oefening kregen.
Grote niveauverschillen kwamen tot uiting.
Gelukkig werd besloten om het cijferrapport gedeeltelijk te
vervangen door een woordrapport In veel gevallen stond
er dan te lezen: "Doet goed zijn best." of "Toont belangstelling.", maar och, in 1975, de tijd van -vrijheid-, -blijheidmoest dat allemaal kunnen.
We spreken af dat alle kinderen om de beurt in de schoolkrant mogen schrijven. Vanuit het team was er enige belangstelling voor de feestavond met het schoolbestuur.

Het team l'C/11 de kiellierschool in 197-1. Magaritha Mencke,
Annie Weinans. Anneke Sutman.
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ln de loop van de weken daarna werd alles klaargemaakt
voor de officiële opening. Het schoolteam maakte o.l.v. de
juffen Dineke Limberger en Siny Hensen een wandkleed
met als thema "Spelende kinderen".Het schoolteam zorgde
voor het noteren van de gasten in het receptieboek.
Op 5 juni werd voor de eerste keer het "Bonifatiusfeest"
gevierd. Het was een schoolfeest met zowel binnen als buiten veel gezellige activiteiten. Kinderen en volwassenen
maakten van het prachtige weer gebruik om een bezoek te
brengen aan de school.
In dit jaar begonnen we ook met het opzetten van een leergang handvaardigheid.

NOGMAALS UIT DE TEAMVERGADERING
GEKLAPT

J n 1976 werd meester Jan van Rossum op de "Bonifatius"
benoemd als nieuw teamlid. Tijdens de teamvergaderingen
werd veel gepraat over allerlei taken.
In 1977 heerste er een luizenplaag op school.
In 1978 schaften we veel nieuwe methodes aan . De taalmethode "Taal voor het leven" en de Jeesmethode "Aktief lezen" deden hun intrede.
Daarnaast werden de methodes "Waar mensen wonen",
"Geschiedenis in Onderwerp en Opdracht" en "Biologie in
Onderwerp en Opdracht" aangeschaft.
Op 12 mei trouwde juf Anneke Sutman met de heer Bald
Pors.
Gedurende het hele jaar 1978 hadden we het druk met het
aandragen van ideeën met betrekking tot de bouw en
inrichting van de nieuwe school.
Op vrijdag 19 mei legde burgemeester Flik de "Eerste
Steen" van de nieuwe school.
ln december werd er verhuisd. Donderdag 21 december
gingen we over naar de splinternieuwe school.

Het team van de lagere sc/wol in /982. Bovenste rij: Hein Blanke. AnneÁe Mensen. lnja Schuiten, Dineke Vos. Onderste rij: Ham1 De1tling, Ben
Postma, Jan Aam i uk, Pa u/ Sc/nmselam; Anneke Swman, Annemarie Plagge.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar (augustus 1975)
werd de nadruk gelegd op properheid.
De kinderen moesten in het vervolg, na het gebruik de
W.C. doortrekken. De schoolschoonmaaksters, kregen de
opdracht om vaker dan één keer in de week de toiletten
schoon te houden.
Er werd een stencilmachine en een aftaster aangeschaft.
Deze machines mochten niet meer uitgeleend worden aan de
Sint Jozefschool in Laudermarke. Door de Sint Jozefschool
werd er te veel gebruik van gemaakt
In de Joop van december 1975 begon een intensieve samenwerking met de leidsters van kleuterschool "Sint Lucia".
Samen praatten we over het leesonderwijs.
Zouden we op de kleuterschool al kunnen beginnen met het
leren lezen?
Zou je bij het begin van de Ie klas van de lagere school al
kunnen individualiseren?
De kleuterleidsters waren vóór, omdat er eigenlijk niet veel
tegen was.
De leerkrachten van de lagere school waren vóór, omdat, bij
mislukken, snel bijgesteld kon worden.

Op 26 oktober trouwden juf Anneke Mensen en Jan de
Vries. De kleuterleidsters Riet Dohle en Anneke Pors gingen
er samen met meester Harm Deuling naar toe.
Tijdens het carnaval bleven de kinderen 's middags op
school. Ze namen allemaal een .boterham van huis mee. Op
school maakten we drinken voor ze klaar. Dat was een grote
verrassing !
Er werd nog eens duidelijk gewezen op het feit dat de fietsenstalling géén speelruimte is. Ook werd gevraagd erop te
letten dat alle fietsen in de rekken kwamen te staan.
Op school maakten we kerstbakjes en bezorgden die bij
de leden van het bestuur, de ouderraad en het schoonmaakpersoneel.

Na de kerstvakantie begonnen we weer op maandag 8 januari 1979 in de nieuwe school. 's Middags om 2 uur was er
een inwijdingsdienst, onder leiding van pastoor Timmers.
De tweeling Anja en Marja Huizing was "misdienaar".

In 1980 stapten juf Ineke Scholteen Herman Berendsen in
het huwelijksbootje.

vooral voor bij ideële onderwerpen als identiteit en catechese.
Deze omschakelingsproblemen uitten zich ook in de verhouding naar de buitenwacht toe; naar ouderraad en
schoolbestuur. In de loop van 1976 werden door het team
steeds meer vraagtekens gezet bij de gang van zaken.
"Is het verplicht om bij de "jaarlijkse ouderavond" aanwezig
te zijn?"
"Wat kan het ons schelen of het bestuur wel of geen feestavond gaat organiseren!"
r.·
"Als de leidsters van de kleuterschool iets voor ons samén
willen bedenken moeten ze dat zelf maar weten!".
Bij het bezoeken van sollicitanten vonden enkele teamleden
dat het bestuur niet aanwezig hoefde te zijn.
"De school is toch ónze school; waar bemoeit een bestuur
zich mee!"
Anti-autoritaire acties waren overal in Nederland. Het was
een tijdgeest.
In Den Dolder werd de zwakzinnigen-inrichting "Dennendal" ontruimd. Begeleiders werden in handboeien geslagen.
In Amsterdam woedde een veldslag tussen actievoerders en
politie in de Nieuwmarktbuurt
"Dolle Mina's" verhinderden met -baas in eigen buik- de
sluiting van abortuscentrum "Bloemenhove".
"Weg met het gezag; ieder is zijn eigen koning!"

In 1976 waren er teamleden die moeite hadden met de
omschakelingen. Ook de werkdruk begon zijn sporen te
trekken. Steeds vaker klonken opmerkingen als "Dat lijkt
me niets" en "Meer kan ik er niet bij hebben". Dit deed zich
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Foto tijdens de reiinie vmlleerl.raclllen in /980. Bm•enste rij: Ca ria Sc/wlte, Miep Plagge-Schutte, Maria Smulers-Sanden. Ellen Fi<cher-Muter.
Boukje Nie-SIIIrre. Zuster Corona, Leny Grummel-Kaiser. /na Scheepstra-Lukken. Huub van Mierlo, Ham1 De1tling. Tn·eede rij: Siny flensen Deddens, Wil/ Kroesen. Nel Mensen-Huitema, A unie lansen, Catrien Bt11e1; Zuster lmmaculatea, Zuster /me/dino. Riel. Nimeman. Zuster C/am.
Zuster Auxilia, Ans 01•er-l'C111 der Rijns!, Zuster lgnata. Zuster Justina. Zuster Filothea, .... Sandke1; Gerard Weinans, Corry Bucking. Derde rij : Hl'i11
Blanke. Nel Pelgrim, Ben Postma, Otto Biicking. Tnuts Biicking-Kemplwis. A/ie Hoek-Steneker. Annie Sandker-Schreuder. Rosa Blanke-Bokt-I.
A1111eke Pors-Sutman. Riet Dohle-Haverl.amp. Onderste rij: Gerard Pelgrim. lnja De Boer-Schuiten, Dineke Vos-Limberger; Karin O!•erboschStmthmmm. Anneke Aamink-Maas, Jan Aamink.
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13.30 uur heeft de rouwdienst in "Het Kruispunt" plaatsgevonden.
De medezeggenschap op school werd opgestart via een
Voorlopige Medezeggenschapsraad.
Aan het Schoolwerkplanonderdeel "Gespreksvormen"
werd druk gewerkt.
Na de zomervakantie gingen de teamleden uitgebreid wisselen van groep.

Op 29 februari gingen de meesters Hein Blanke, Harm
DeLlling met de juffen Dineke Limberger en Anneke de
Vries naar de receptie in "De Schaapsberg". Als cadeau
namen ze een ontbijtlaken en een grote plant mee.

In 1983 hadden de ouders uit "Het Heem" zich uitgesproken
voor een samenwerkingsschool.
Ook in dit kader werd op de "Bonifatius" acquisitie belangrijk. Er werd een -open dag- georganiseerd; brieven
werden verstuurd en er werd gestreefd naar persoonlijk contact tussen teamleden en ouders.
Er had voorlichting plaats over het SKONN (Schoolraad
Katholiek Onderwijs Noord Nederland) en hun project
"Ons doen en Laten".
Op 24 juni werd er heerlijk gebarbecued bij Will Kroesen
in Barnflair-West en daarna was er een heerlijke lange
zomervakantie. Even alle beslommeringen die op ons af
kwamen, laten voor wat ze zijn.
Na de zomervakantie begonnen de teamleden zich uitgebreid te verdiepen in het observeren van kinderen. Er werd
een hele leergang uitgezet. Mevrouw Froukje de Graaff en
de heer Harm Klaibeda, de deskundigen van de S.A.B.
schoolden ons hierin.

De spelers van "Het vreemde songfestival".

Op 6 mei werd de musical "Het vreemde songfestival" onder regie van juf Siny Hensen opgevoerd. Het was een daverend succes.
Meester Jan Aarnink en Anneke Maas trouwden op 23 mei
in Espel (Noordoostpolder). De kinderen van klas vijf mochten er in de bus naar toe. Om half 3 begon het feest. We voerden het -huwelijksalfabet- op. Jan en Anneke kregen een
"zwientje".
Op zaterdag 7 juni was in de school de grote reünie van de
leerkrachten (van I0.30 uur - I 7.00 uur). Er was een fototentoonstelling in de speelzaal; we konden naar de kerk en
we gebruikten de broodmaaltijd in Hotel "Star". Aan het
eind van de dag kreeg iedereen een drietal foto's mee als
herinnering.
Na de zomervakantie kwam meester Paul Schunselaar ons
team versterken.
We kregen een abonnement op J.S.W. (het tijdschrift:
Jeugd in School en Wereld) en op I oktober werd er officieel
gestaakt!

leiding van de bisschoppelijk gedelegeerde, de heer Theo
Paping.

OPNIEUW UIT DE TEAMVERGADERINGEN
GEKLAPT

Het zelfstandig werken kwam uitgebreid aan bod.
Er werd gestart met het opzetten en het gebruik van het
documentatiecentrum. Mevrouw Joke Steffens was maanden bezig om de onderwerpen van boeken, boekjes etc. in
een alfabetisch systeem onder te brengen. Er was best veel
informatie in de school. Nu kon deze gebruikt worden.
Ook werd er gestart met het "Spel en Boekenplan". Kinderen leenden spelletjes en boeken van school. Thuis werd
voorgelezen en gespeeld. Heel belangrijk voor de taalontwikkeling!
Vanaf I september hoefden de kinderen niet meer in de rij
voordat ze de school binnen gingen.

1985 was het jaar van de -basisschool-. Kleuter- en Lagere
school horen bij elkaar. De klassen heten vanaf nu "groepen" en de telling begint voortaan bij de jongste kleuters; dat
is dus groep I .
Op 't gebied van de "Onderwijsinspectie Basisonderwijs"
horen we voortaan bij de inspectie Emmen. Mevrouw F.J.
Schoonbergen werd onze inspectrice.
Maar we begonnen het jaar met schaatsen voor volwassenen. De leerkrachten lnja Schuiten, Dineke Vos, Ben Postma, Anita Weimms en Thea Scholte gingen op 11 januari
naar "De Polderputten". Helaas waren de meeste prijzen
vooral voor de schaatsende politieagenten.
Er was een trouwpartij op 15 mei. Juf Dineke Urnberger
trouwde met de heer Henk Vos. Om kwart over 5 zijn we bij
"Het Boschhuis" op de borrel.
Juf Ineke Berendsen (die nog les gaf op "Pork") twijfelde
sterk tussen "Pork" en "Bonifatius". Ze had veel banden
met de mensen uit "Het Heem" en koos voor die school.
Samen met directeur Wim Ankum ging ze leiding geven
aan" Pork".
Op onze school werd voor een bedrag van f 2764,20 aan
muziekinstrumenten aangeschaft.
We stelden een lijst met regels op voor situaties in en rond
de school.

1984 I 1985 was een herdenkingsjaar. De school bestond
60 jaar. Het nieuwe gebouw was 5 jaar in gebruik. Al met al
reden genoeg om te danken en te vieren.
Op 2 december I 984 was er een H. Mis in de kerk. Na
afloop was er koffie en een borreltje op school.
Een bazar en kindermarkt werden gehouden op 20 januari
1985.
Ook deden we mee met de carnavalsoptocht. Op zaterdag
16 februari beeldden we het thema "Bonifatius vroeger en
nu" uit. De wagens werden in de Maten bij de familie
Schoemaker opgetuigd.

Vanaf de herfstvakantie kregen kinderen die tussen de middag overbleven een kop warme thee.
Naast de "H. Gerardusschool" in Barnflair kreeg ook de
"Bonifatius" in Ter Apel een schoolbus. De teamleden reden
per toerbeurt met de schoolbus om kinderen 's morgens te
halen en 's middags weer terug te brengen.
In december waren de dames Marga Pais en Leny Bols de
contactpersonen met betrekking tot Sinterklaas.
Op 23 december trouwden meester Ben Postma en
Anneke van der Meer. We vierden in het "Boschhuis" het
feest mee.

Ook in 1981 was er weer een trouwpartij. Op 27 mei trouwde juf Karin Struthmann met Jos Overbosch. Ze gingen in
Assen wonen. Juf Romy Zwiggelaar vervingjuf Karin enkele maanden.
Op woensdagmiddag 8 juni werd er een viswedstrijd
gehouden. Klassen 4, 5 en 6 mochten meedoen.
Er werden inloopdagen georganiseerd en juf Riet Dohle
kreeg veel last van haar rug.
Op school werd een grote inzamelingsactie gehouden voor
mensen in Polen. Er werden veel etenswaren, kleding en
vooral ook veel zeep ingezameld.
We begonnen met een leergang muziek. Teamleden die het
geven van muzieklessen heel moeilijk vonden konden er
veel van leren.

Op woensdag 5 februari 1986 sloten we het catecheseproject
"Kind en oude mensen" af met een inloop-morgen voor
"opa's en oma's". Opa Jan Wachters, zuster Corona en opa
Geert Weinans vertelden over vroeger. Het was een daverend succes.
Met carnaval (7 februari) bleven we voor het eerst op
school eten (stamppot zuurkool). De organisatie van de live
muziek was in handen van juf Marjolijn Hofstra. Alex Vissering, Freek Lagerwey e.a. speelden de sterren van de
hemel.
Het vroor dat het kraakte . In de vijver lag een ijsvloer van
wel 30 cm. Op woensdag I 9 februari worden voor de hele
school ijswedstrijden gehouden. De beide middenstanders
Jan en Henk Kuper sponsorden in de vorm van echte medailles.
Op 24 februari volgden we in de gemeenschapsruimte de
elfstedentocht. Leve Evert van Benthem.
We hadden het nog steeds druk met de keuze van nieuwe
methodes. Na veel wikken en wegen en na bezoeken aan

1984. Ook tijdens camaval viert de "Bonifatius" het 60 jarig jubileum.
Het 25 jarig ambtsjubileum t'all Ham! Deuliug.

Op 9 september vierde meester Harm Deuling zijn 25 jarig
ambtsjubileum.
Paul Schunselaar vertrok naar Eelde-Paterswolde en Jan
Aarnink volgde zijn vader op de boerderij in Marknesse op.
We begonnen met het kijken bij elkaar in de klas.

Voor de oudere jeugd was er op I 9 april een discoavond op
school. "Chaperon" verzorgde de muziek.
Op I juni was er een grote reünie in Hotel Restaurant
"Boschhuis". Ook dit was een daverend succes.
Meester Hein Blanke vierde op 21 juni zijn 25 jarig ambtsjubileum.

Op maandag 23 januari 1984 kreeg juf Inja Schulten een
ernstig auto-ongeluk. Ze moest wekenlang het bed houden.
In de annalen staat vermeld dat er op 7 april een grote
toneelavond in het "Boschhuis" werd gehouden. Alle kinderen deden mee. De grote zaal was uitverkocht. Er was veel
sfeer en veel lawaai. Het werd laat, vooral voor de kleintjes.
Maar het was ook bere-gezellig.
Op gebied van de school- en werkplanontwikkeling werd de
identiteit van de school beschreven onder de bezielende

Op donderdag 4 maart 1982 werd de school plotseling geconfronteerd met groot verdriet. Door een afschuwelijk ongeluk was Titia Wiegers die morgen om het leven gekomen.
De hele school was er kapot van. Maandag 8 maart om
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collega scholen (o.a. in Niebert en Winschoten) werd de
nieuwe rekenmethode "De wereld in getallen" gekozen.
We startten er na de zomervakantie mee in groep 3.
Nà de jeugddriedaagse op Ameland ging lnja Schulten
gedurende 2 morgens "stage lopen" op de H. Gerardusschool.
In het nieuwe schooljaar begon het onderwijs met protestacties. Op maandag 15 september vond er een protest-ouderavond plaats op school. Allemaal in verband met vergroting
van de klassen en minimalisering van de onderwijssalarissen.
In dezelfde maand september werden er voor ruim f 2000
boeken aangeschaft voor moeilijke lezers.

Op donderdag 16 februari 1989 werd een stakingsdag gehouden i. v.m. de atbraak van het onderwijs door het beleid
van minister Deetman. 's Middags was er een grote protestdemonstratie in Ter Apel. Veel leerkrachten, een groot aantal
ouders en veel kinderen, afkomstig van alle scholen, deden
mee.
Een maand later, op donderdag 16 maart, brachten de teamleden van onze school, samen met het team van de H. Gerardus te Barnflair en het team van de Maximilianschule te
Rütenbrock, een bezoek aan het gemeentehuis in Haren
(Dld). Na de excursie gingen de teamleden van de drie scholen gezellig samen eten.
Er kwam op dinsdag 23 mei een delegatie van "FrauenCDU" uit Meppen een kijkje op de "Bonifatius" nemen.
Er waren twee zwangere juffen op school. Zowel juf Marjolijn Vos als juf Dineke Vos verwachtten die zomer een baby.
Juf lnja Schulten stopt m.i.v. vrijdag 26 mei. 's Avonds is
er een afscheidsbijeenkomst in de gemeenschapsruimte van
onze school.
De teamleden van "H.Gerardus" en "Bonifatius" hadden op
23 juni een gezellig uitstapje. Samen reisden ze met de
trein naar Den Haag I Scheveningen.
In groep 7 en 8 werd op 21 augustus gestart met "English
Spoken", een nieuwe methode Engels.

Een nieuwe schrijfmethode "Schrijven in de Basisschool"
werd aangeschaft.
Er waren grote problemen met het dak van de school. Op I
april zou het hele dak in één keer worden gesloopt. In verband met het wisselvallige weer op één april werden alle
kinderen dringend aangeraden die dag in regenkleding, met
laarzen en paraplu naar school te komen.
Gelukkig werd dezelfde maand het dak inderdaad vernieuwd; nu in etappes.
De familie Eikens nam op 3 april afscheid als schoolschoonmakers. De familie Keur nam het over.
Drie moeders kwamen kijken in de groep bij juf Marjolijn
Hofstra. Ze waren geïnteresseerd!
/Js\\'edstrijden op de l'ijver bij de school.

Op 14 november kwam het hele personeel van de partnerschool "Maximilianschule" uit Rütenbrock op bezoek.
Eerst met z'n allen naar de "H.Gerardus" in Barnflair, daarna naar de "Bonifatius". We sloten af met een koud buffet en
een borreltje bij ons in school.

Op vrijdag 17 juli gingen de teams van de "H. Gerardus" en
de "Bonifatius", met hun eega's, samen barbecuen bij juf
Koosje Arends in Laudem1arke. Eerst moest er een flinke
fiets-speurtocht worden gereden. Deze eindigde in een
zware regen/onweersbui. Geen wonder dat ieder kletsnat op
de Roelagerweg aankwam.
Op 8 oktober vierde het Ter Apeler Groene Kruis haar
jubileum. Ook de kinderen van de "Bonifatius" vierden,
samen met kinderen van de andere scholen, het feest in het
"Boschhuis " mee. Alle leerlingen kregen een mok als aandenken.
Op school waren we dezelfde week bezig met het project
"Kind en Ongeluk". De brandweer kwam op school; de
E.H.B.O. was er en ook het Rode Kruis gaf demonstraties.

Tja, in 1987 werd er heel veel vergaderd. Er waren bij elke
vergadering veel agendapunten (vaak meer dan 20). Overhamerstukken- werd ieders mening gevraagd en over veel
vanzelfsprekende zaken werd uitgebreid gesoebat. Het was
de tijd van inspraak en vergadercultuur.
Juf Thea Scholteen Albert Wilkens trouwden op 6 maart in
Hoorn. Het hele team, met "aanhang", was uitgenodigd.
Meester Hein Blanke liep door een grote glazen deur. Gelukkig waren er geen nare gevolgen.

Het teamwm de "Bonifatius" in 1986. B(!l'enste rij: Thea Sc/zo/te, Siny Hensen-Deddeus, Harm Deuling. lnja Schuiten. Tweede rij: Ben
Anja Reckers, Mwjo/ijn Hofstra, Dineke Vos-Limberge1; Hein Blanke. Onderaan: Bert Schutte.
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Po~tma,

De kerstmaaltijd op 18 december werd, samen met de
ouderraad, gehouden in de gemeenschaps-ruimte. De tafels
waren sfeervol gedekt. Jammer dat de nadruk lag op het
-eten- en wat minder op -samen-.
Op vrijdag 8 januari 1988 vierden meesterHarmen Leidy
Deuling hun 25 jarige huwelijk. Teamleden en andere
genodigden waren aanwezig op de receptie in de grote zaal
van het "Boschhuis".
De langdurige ziekte van meester Harm Deuling begon op
25 februari. Meester Jos Lange verving hem voor langere
tijd.
Op 31 maart was de Ter Apeler Handelsvereniging "Mercurius" gul. Ieder kind kreeg een vrijkaartje voor de kermis.
Juf Inja Schulten schreef over ervaringen met de godsdienstmethode "Veldboeket" in het mei-nummer van het
tijdschrift "School en Godsdienst".
De bruiloft van juf Karin Wösten en Klaas Koster was op
20 mei. De kinderen van groep I en 2 waren verkleed als
bruidjes en bruidegommen. 's Avonds was er groot feest in
"zaal Keuter" Emmer Compascuum.
Jos Lange hield in de maand mei een privé-tentoonstelling
over rozenkransen.
Op 17 juni maakten de beide schoolteams van de "H.Gerardu!>" en "Bonifatius" een uitstapje naar Schiermonnikoog.
De groepsverdeling voor het schooljaar 1988 - 1989 verliep
heel erg stroef.
Op 6 juli kwam de eerste personal computer (met printer)
op school. Het was een Mac Intosch .
Met ingang van I augustus maakte juf Ina Wolbers haar
echte start op de "Bonifatius" als begeleidster van de kleuters.
Juf Marjolijn Hofstra trouwde met Aaldert Vos op donderdag 13 oktober. De bruid zag er beeldschoon uit. Alle kinderen van de onderbouw gingen naar de kerk en de kinderreceptie. Het team vierde het feest mee in "De Schaapsberg".
In oktober /november gingen we tijdens de projectweek
"Water" naar het pompstation in Sellingen en naar de waterzuiveringsinstallatie in Laudermarke.
In december was het nieuwe ontwerp van de rapporten
klaar. Met Kerst kon iedereen de nieuwe rapporten bewonderen.

De temlis wm de R.K. Scholen

~ij11

een dagje uit naar Scltiermonnekoog.

Op 22 september trouwden juf Ina Wolbers en Frans
Savenije. De kleuters, veelleerkrachten en ouders waren in
de kerk. 's Avonds was het team op de bruiloft bij "Abelen"
in Emmer Compascuum.
De datum 22 september viel in de "Holländische Woche"
in Haren. Overdag was ook onze school natuurlijk present.
Op de "Bühne" presenteerden de kinderen van de
"Bonifatius" een aantal Oud Hollandse zangspelletjes.
Er waren op 6 oktober veel complimenten voor het lied dat
de teamleden o.l.v juf Siny Hensen hebben gezongen bij het
afscheid van pastoor Timmers. "En we zijn met ons pastoor naar de botermarkt.. ..".
We feliciteerden de Christelijke Basisschool "Hoeksteen" op 12 oktober ·met de officiële opening van hun
school op een nieuwe lokatie.
Het team had zin om eens een keer samen uit te gaan naar
Geert Teis of Muzeval; b.v. naar Herman Finkers.
Op vrijdag 3 november vierden Hein en Rosa Blanke hun
25 jarig huwelijksjubileum. In het "Boschhuis" vierden
leden van team, bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad
en vele andere gasten de bruiloft mee.
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/968. "Sim Bonij'atiu.1· ". Personeel. Bo1•enste rij: Zuster lgnata, Meester Ju/es Tjon Sietlll', Juf Nel Mensen, Meester Hein Blanke. Onderste
rij: Zuster Ag nes Marie, Juf Gré Wagemakers, Juf Riekie Nintemem, Juf Siny Henseu. Juf Catrieu Bwer. Zmter Augelique.

1968. "Sim Lucia" Kleutersclzool. Bovenste rij: José Drellllz, .. ?.. , Atberf Hojçfra, .. ?.. , Tineke Lake, Heleen Te i ken, El/v Knevel baan/,
Beman/ Westen, Jolmny Hemmen, Mrmique de Vries, Carry Sc/zo/te, Johmry Wi.mum. Juf bra Lukken. Tweede rij: /na K~i:e1; Tonnv Hofstra,
Margriet Zoelnum, José Geres, Bertha Smil, Sonja Nieho.ff. Klaartje Stiekema, Bertlra Rass, .. ?.. , Marjan Sc/zo/te Aalbes, .. ?.. , T11;a Scholte,
Gerry Tubben, .. ?.. , Cart-Hein: Schomake1; Wim Wolbers. Onderste rij: Tmdie Sclmieders, Peterwm der Th iel, Annelle Deuling, .. ?.. , Gonda
Arends, Ben Sclwten.

~-

1968. "Sint Bouifatius". Eiudgroep. Bovemte rij: Bem1ie Deiman, Hemum/Jemdt, Joop Brinker. Jos Krat, Jan Berends, Henk Kuper. Gerard
Abelen, Henk Wei mms, Be1111ie Wo/ters, Henk Hemmeu, Wim Vouk, Zuster Angelique, Gerrit Daa/mem, Jaap Vogell'lmger. Heudrik Klahsen,
Herman Wolbers. Tweede rij: Jau Groen, Willy Neelwf. Harry Krat, Lineke Sc/wlte, Jolmny Cone, Anneke Wolbers, Henny Smit, Rika Eikens,
Tnws Hemmen, Jolzon Lammers, Ade/lzeid Voç, Morielje Deddeus, Rudie Gengle1; Adellzeid Gengle1; Hermem Hiisers, Meester Hein Blauke.
Derde rij: Hermem Sclre1•eu, Herman Eikens, Gerardm Wortelboer. Onderste rij: Ham1 Eikens, Yvom1e Bosch, A/ie F1mk, Lenv Sc·lwlte, Ria
·
.
Bolk, Angela Baren kamp, Leuy Roelfs. Auneke He1mnen, Lucy Wiukel, Manna Platen.
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1969. "Sint Lucia" Kleuterschool. Bovenste rij: leemeffe Caspers, He mum Smit, Juf /na Lukken, Marjo Boesing, Moriëlla Schol te, Elly
Jw1ssen, Angela /Jreie1; Karel Westen, Made/ein Berends, los Kei:e1; Miljam Helle1; Erik Schulle, Herman Hel/e1; Jolmn y Gwmen•ijJ...
T11'eede rij: Marie-José Sclwmake1; Freddy Klompmakers, Riclwrd Wo/ben, Dick Stiekema, Marieta Abeling, Reg i en Sclwlte_ Onderste rij:
El/a Hilverts, Ma rijke Hofstra, Ani la Depen brod. Erwin Re ij, Lea Suelmmm, José Bemdt, Jolm Sclwten.
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Herkenbaarheid en Identiteit
DE EIGENHEID
Die tong ook ..... .

Natuurlijk, het is alom bekend. lcdere school heeft iets
eigens. Daarop maakt de "Bonifatius" geen uitzondering.
Maar wat is de eigenheid van de "Bonifatius"? Is die eigenheid of identiteit altijd hetzelfde geweest? Waarvan is dat
afhankelijk?

Nico Blanke zit op de kleuterschool rondjes te tekenen
nwar ;:e zien er wat slordig uit.
Juf Riet Doh/e ziet het, pakt :ijn potlood, doet er een
paar voor en zegt: Zó moet je :e tekenen!
Nico heejt haar verbaasd zitten aankijken.
Dan zegt hij aarzelend:
"Moet dat echt zo? Ook met de tong uit de mond?"

De identiteit van de Rooms Katholieke basisschool "Bonifatius" rust op een vast fundament waarin de per~oon van
Jezus Christus hét voorbeeld is om na te volgen. Zijn handelswijze, Zijn daden inspireren opvoeders om in dezelfde
geest te handelen.
Daarnaast speelt de traditie een belangrijke rol bij het inkleuren van ons doen en laten. Het geloof in Jezus Christus,
zoals dat in de traditie van de katholieke kerk wordt doorgegeven, is de grondslag van de "Bonifatius".

/969. "Sim Bonifatius ". Eindklas 6A. Bovenste rij: Henk Keizer. Jos Alg ra, Jacob Been, Wout Brinker. Gerard Brunen, Herman Worte/boer.
Zuster Angelique, To1111ie Eikens, Bemard Deddens. Tweede rij: Jan Krops, Jan Kamping, Tlzeo Dijkst ra, Henri Klompmakers, Anno d' Haan,
Gerard Sclwlte, Bemzie Bucking, Erna Meyer. Marja Kerkhof Derde rij: Tineke Wolbers, Marian Berndt, Frea Bolwijn, Anne/ies Meu/man,
Cora Abeling, Ria Uters, Josien Buter. Onderste rij: Marga Nielwjf. Jaquelien Bosch, Liesbetlz 1'. Nimwegen. Annette Cone, Ma rijke Hofstra,
Margriet Hofstra, Tm11s B11cking.

1969. "Sin~ Bonijati11s". Eindklas 6B. Bovenste rij; Meester Hein Blanke, A11dré Hofstra, Herman Berent/sen, Hardy Kraf, Bemzie Tapken,
Be1111ie Wu/be1:5, Gerry Hemmen. Tweede rij: Catrientje Tapken, Amzeke v.d. A. Grietje 1•.d. Veen, Leny Sc/zo/te, Ria Roe/fs, Treesje Sclwlte,
Yolmula 01•e1; Greetje Sclzel•en. Onderste rij: Gertla Brakke, Jamzy ter Veen . Anneke Langes, Harma Meems, Jaml)' Eikens, Netty Rass,
Anneke Sclwlte.
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Riet Dohle, Ter Apel

Die sfeer verandert dus voortdurend. Elke klas of groep,
zelfs elk kind brengt zijn eigen sfeerbepalende elementen
binnen de school. Elke volwassene, elke meester en juf geeft
een stukje invulling aan het geheel.

De uitstraling van deze identiteit is, net als bij veel andere
scholen, een heel complex geheel. Deze heeft te maken met
het gebouw, met de inrichting en met de regels die in het
gebouw worden gehanteerd. Het heeft te maken met deskundigheid en vakkundigheid. Maar op de eerste plaats heeft het
te maken met mensen: met kinderen en volwassenen. De
manier waarop groot en klein, oud en jong met elkaar
omgaan bepalen voor een groot gedeelte de sfeer die in een
school heerst.

Belangrijk voor ieder op de "Bonifatius" is een gevoel van
veiligheid. Op de "Bonifatius" mag je jezelf zijn. Het wordt
op prijs gesteld dat je, kind of volwassene, jezelf bent. Je
hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. Je wordt geaccepteerd in je eigen situatie, met je eigen voor- en nadelen,
met je eigen mogelijkheden, eigen handicaps en eigen voorkeuren.

De lz11idige basisse/zool "Bonijati11s" in Ter Apel.
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c.DAG
CLJEVE MEDEMENS
Dag, lieve medemens,
je tijd om gelukkig te zijn.

N~m

Je bcn.t een wandelend wonder
op deze aarde-.
Je bent enig, uniek,
onvervangbaar.
Weet je dat 7

Waarom sta je niet verstomd,
·ben je niet blij, verbaasd
over je zelf
en over .al die anderen

orn je hçen 1
Vind je het zo gewoon,
zo vanzelfsprekend,
dat je leeft,
dat je leven mag,
dat je tijd krijgt
om te ;1.:ingen en te. d!Ullicn,
om gelukkig te zijn ?

Uiterst belangrijk op de "Bonifatius" is het feit dat er een
optimistische kijk op mens en wereld is.
Volwassenen en kinderen moeten plezier kunnen maken. Je
moet op de "Bonifatius" kunnen lachen; lachen met z'n
allen!

IN NOMINO SANCTUS BONIVASIUS ............... .

Naast de paedagogische kijk op kinderen en opvoeding is
het oog natuurlijk ook gericht op de toekomstmogelijkheden
van de leerling.
Op de "Bonifatius" kan het kind in de loop van zijn basisschoolperiode een flink portie kennis opdoen zodat het
goede mogelijkheden heeft op de vervolgschool en de kans
krijgt om in de toekomst een voor hem geschikt beroep te
kiezen.

Het logo van de "Bonifatius" is afgeleid van het bisschopswapen van de heilige Bonifatius.
Centraal staat het wapenschild met daarop de mijter, het
kruis en de kromstaf. Het geheel wordt bekroond met de bisschopshoed en geflankeerd door de zes kwasten of tressen.
Als de school zich wil onderscheiden doet ze dat met dit
logo; onder dit symbool.
In nomino Sanctus Bonivasius; in naam van de heilige Bonifatius.

Kinderen als spuitgasten
TRIL ArFJ • • 1~ kindurn

nn

dl' RK balli'luhool Uonlfatlu.•
In Ter AJH'I hrhben dth 1lon
dettbcrnhldar kunnen ullle
non In een hr:usr bnnrlwrf'rM·
fenlnc Alaar h~wrl il"df'trrn
dolle pret hall wall de brand
wrcradrnlnc tr.rdrre l'an ern

Waarom dan je tijd verlie-len

in een zinlw.e jacht
nanr geld en he:1lt 7
Waarom je een massa zorgen maken
om dingen van morgen en ovennorgen 'I
Waarom ruzie maken, je vervelen,
je verdrinken in zin1oos amusement
en slapen ah; de zon schijnt 7
Neem rustig je tijd
om gelukkig te zijn.
Tijd is geen snelweg
tuss.c.n de w.ieg en het graf,
maar ruimte,
om te parkeren in de zon 1
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Uit: "Menslief ik hou van jou" door Pilil. Bosmans.

De volwassenen en de kinderen op de "Bonifatius" proberen
een open oog en een luisterend oor te hebben voor de ander.
De buitenwereld mag best weten dat de mensen op de
"Bonifatius" iets met elkaar te maken hebben. Dat ze voor
elkaar staan. En .... als er hulp nodig is, er gerust een beroep
op ze kan worden gedaan.

Uit de "Ter Apeler Couralll" van w

11 çdag

Het kruis wordt geflankeerd door de bisschopsmijter en de
bisschopsstaf (kromstaf).
De mijter symboliseert de geestelijke zorg voor mensen, de
kromstaf is het symbool voor de materiële zorg.

Veel scholen gebruiken tegenwoordig een logo. Het staat
als briefhoofd op hun correspondentie, het siert de sportshirtjes en een enkele keer is het een onderdeel van de vlag.

Het geheel wordt bekroond met de platte bisschopshoed.
Opzij hangen de tressen. Bij een bisschop hangen er aan
elke kant zes stressen.

In het midden van het wapenschild staat een vierkant; de
school voorstellend. De school die de kern van het geheel
vormt. Uiteindelijk draait het daarom.
De school staat in het centrum van Ter Apel. Naast de leerlingen uit het centrum van Ter Apel is de school ook de
bestemming van veel leerlingen uit de vier wijken, de vier
cirkeltjes, rondom dat centrum. Ook zij zijn onverbrekelijk
met de school verbonden.
De leerlingen in het noorden en noordoosten komen uit de
richting Sellingen, uit de wijk "Ter Apelkanaal" en "Het
Heem"; vanuit het westen komen de leerlingen uit de wijde
omgeving van de "Westerstraat"; vanuit het zuiden komen
ze uit de "Maten" en de nieuwe wijken "Nieuwland" en
"Rundehaven". Vanuit het oosten en zuidoosten tenslotte
komen leerlingen van de "Oosterstraat", uit'"t Schot", "Agodorp", "Barnflair" "Munnekemoer" en "Laudermarke".

Hetlogo va11 de "Bonifatius".

In een halve cirkel bovenaan staan de antecedenten van onze
school. De school is een basisschool. De identiteit is
Rooms-Katholiek en ze staat in Ter Apel.
Onderaan staat de naam van onze basisschool: -"Bonifatius"-.

21 o!..tober 1987.

De kleuren, waaronder de school bekend staat, zijn kobaltblauw en wit. Zo speelt de "Bonifatius" bij wedstrijden in
schoolverband, altijd in een blauw- wit tenue.
De kleuren waarin de school is geschilderd zijn dezelfde,
aangevuld met geel en rood. Zowel de gele als de rode kleur
zijn, net als het blauw, primaire kleuren.
In het logo komen dezelfde kleuren weer terug, aangevuld
met paars.
Het blauw in het wapenschild vormt het centrum van het
logo. De cirkeltjes die de verschillende hoeken van Ter A pel
voorstellen zijn geel. De school die centraal in het schild
staat, is wit.
Het kruis, de mijter en de kromstaf zijn alle drie rood; de
mijter met gele banden, de kromstaf met een geel kruisje in
het midden.
Boven dit alles zweeft de platte paarse hoed vanwaar de gele
tressen afhangen tot op de band met de naam. De voorkant
van de naamband is geel; de achterkant blauw.

Tja, eigenheid ....................... .
Het valt op te merken dat het daarbij natuurlijk belangrij~ is
de eigen identiteit te kennen. Daarnaast moet deze eigen
identiteit natuurlijk blijken uit het eigen handelen.

Maarrrrr...... dat alles is geen vrijbrief voor eigenzinnigheid.
Op de "Bonifatius" wordt verwacht dat er kwaliteit spreekt
uit het eigen handelen. Daarbij is het minder belangrijk op
welk niveau dat handelen plaatsvindt.
Eigen verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol. Daarbij zal in veel gevallen het maken van een persoonlijke
keuze nodig zijn. Op de "Bonifatius" staan we er op dat een
eigen keuze, zo nodig met behulp van anderen, wordt gemaakt.
Tenslotte wordt op de "Bonifatius" verwacht dat je, na het
maken van de keuze, staat voor de gevolgen van die eigen
keuze.

Tenslotte valt op te merken dat het belangrijk is dat de eigen
identiteit in zekere mate moet worden gedemonstreerd.
Slechts in dat geval zal vanuit de school een noodzakelijke
wervende kracht uitgaan naar de buitenwereld.
Dit alles overdenkende is de schrijver van deze tekst er zich
van bewust dat zijn kijk op "Bonifatius" altijd een kijk is
vanuit de eigen deskundigheid maar ook met een eigen achtergrond en een eigen privé situatie.
So What!

Daarbij beseffen we be~, dat uiteindelijk niemand volmaakt
is, dat ieder van zijn eigen fouten mag en kan leren en dat
het vanzelfsprekend is nog eens opnieuw te mogen beginnen.
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Damesvoetbal in hetteke11 van "Bonifatius".Bovenste rij; Vera Bijl'{lng,
Thea Kamping, Elisa El/ing. Marleen Weggemans, Juf Dineke Limberger,
Astrid Fehmumn, Marlies Ophof Tweede rij: Rita Roelfs, Marjan Blanke.
Onderste rij: Marga Mense11, Carolien Brugman, Annemarie Sclmieders.

Boven het wapenschild staat het kruis in het midden. Het
kruis loopt helemaal door naar beneden. Het is een kruis dat
wordt geplant. Op die plaatsen kan het wortel schieten. Daar
kunnen geloof, opvoeding en onderwijs van zowel ouders
als kinderen tot bloei komen.

De school en ieder die zich bij de school betrokken voelt
voert dit logo met een zekere eerbied. Onder dit teken hoor
je met recht bij de "Bonifatius - fans" .
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1970. "Sim Bonifatiuf". Klas/. Bovenste rij: Henri Sue/mamz, Jolmny Wo/hers, FreddyAbeling, Carl-Hein: Sclwmaket; Betmie
Gwzneu•ijk, Japie Hofstra, Jolumy Hemm en, Koos Woudberg, Johan Heine, Henk Riclwrt, Hans Sc/zo/te, Jmke Oplwf Tu·eede rij: Pa u/
Ja/lsse/1, Helmoed Boslwi:e11, José Geres, Le11a Llzmmers, Karin Sc/zulte, Clzarlotte Siekmtm, Heleeli Tl'iken, Amzemarie Sc/zo/te, Elly
K11evelbaard, Juf Catrie11 Buter. 011derste rij: Tlzea Sc/zo/te, Bertlw Rass, Gen/a Hel/e1; Smzja Nielzo.ff. Marja Kamping, Rita Sclwltells,
Hert/za Kampi11g, /na Roelfs, Jolzamwwm Rieke, lewzette Klompma/..ers, Alette Hofttra, Marga Keizet; Ttneke Lake, Amzelies Hofstra, l11eke
Swart, Maria11 Abeling. Bertlza Smit, Margriet Sc/zo/te-Aalbes, Mmzique de Vrieç.

1970. "Sim Bonifatius". Klas 2. Bovenste rij: Sjack Abeling, los Sclwlte, Herman Sue/mamz, Bas Stiekema, Bart Hensen, Hemza/I Wolbers,
Wim Reckers, Mie/ze/ Jaroclz, Frans Sclmieders. Tweede rij: Jolza11 Helder. Hert Sc/zo/te, Jan Kamping, Ha11s Keizer. Mou ique Wolbers, All(/a
t•an Rieke, l11a Sc/zoo, !na Hei11e, Juf Riek Nintemmz. Onderste rij: Marian Kraf, Hert/za Smit, Gonda Klompmakers, Anilette Smit, Kariu
Stahl, Marian Krops, Patty Vosse11 , Kari11 Nijlzo.ff. Karin Scho/tens, Marion Hofstra, Loes Hofstra.

f•

/970. "Sint Bmzifatius ". K/aç lb-2b. BrJI'enfte rij: Rudie Bergmmz, Lee11artl Dummet; Ben11ie Hemmen , Henri Suelmllllll , Eri/.. Geres, Jolumy
\Vesten, Jolzmzy Wolbers, Juf A11s Over. Om/ent<' rij: bzeke Bergmwz, Hamw Berend.ç, Mwja Kampin.~. Jamzie Ei/..em, lne/..e Slt'lll'l, Heleeli
Teiken, Monique de Vries, Clzar/otte Sie/..mwz, Bertlza Smit, Karin Sc/wlte.

1970. "Sim Bonifatius ". Klas 3. Bove11ste rij: Bemzie Nie11lzuis, Gerrie Heyne, Harry Jasken, Erik Berndt, He11k Gengler. Hmz Vos, Paul
Blauwgeers, Harm-Jtm Meyer. Wim Hooisma, Bert Kuipet; Rieks Wo/bers. 7il•eede rij: Harry Westen, AdolfWeggenums, Hemza/I Abele/I, Erik
Te i ken, Tlzeo Sc/zo/te, He11k He_wzen, Gerard Ot•er. Ha11s Meijer, A/ex Geres, Meester Ja11 Re11gers. Onderste rij: Auita Siekmwz, Marga Krops,
lneke Weinans, Sieuie Kei:er. Marjan Smit, Marike Kraf, Marjo/ijn Hofstra, Ma rietje Rass, Marian Wolbers, Marlies Tteben, Marja Brakke,
bzeke Abeling. Greetje Dreiet:
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1970. "Sim Bonifatim". Klas 4. Bm•enste rij: Hein: Klompmakers, Benny Tapken, Jan Westen, los Wortelboer. Herman Drelllh, Martin
Lake, Ben Bergman, Annelies Alg ra, los Bucking, Hwzs Sclwlte, los Buter, Jolmny Sclwlte. T11•eede rij: Belmie Sclwlte, Frits Bolwijn, Gretlw
Mestemake1; Tmus Riclwrt, los Mensen, Azulré Nielwjf. Gea Scluzieders. Jnselle Kerkhojf. Juf Nel Mensen. Onderste rij: A/hert Winkel,
Hermm1 Eiken\·, Adri Bogers, los Wolbers, Margetil Berndt, Petra Bosch, 1ïneke Roe/fl, Trzuts Wolbers, An11eke Kei:et; Marion Perk, Tee/a
Wo/bers, Ca ria Sc/wo, Amzeke \'mi der Th iel, Mirjam Janssen, Annemarie Deimmz, Johmma Nielwff.

/970. "Sim Bonifatius". Klas 5. Bol'enste rij: Frans Hofstra, Gerard Sclwlte, Henk 1ïeben, Gerard Schepers, Gerardus Sc/ze\•eu, Gert-lan d'
Haem, Hemwn Deddens, Gerard Kmps, Gert Berndt, }olm Geres, Geranl Geres. Tweede rij: Hermem Wo/bers. Riem Hoge, los Heyne, Rikzt.s
Tapken, Wim Wolbers, Wil/\' Tapken. Henri Zuidinga. }cm Lammers, Greetje Bergman, Gerda Roe/fs, Meester Ham1 Deuling. Onderste rij:
Ni na Hofstra, lneke Kraf. Ma rijke van der Th iel, Bertha Meulmcm, Willy Rass, Lucy ter Veen, Marim1 Over. Gea Arends, Marga Kamping.
Ria Wo/hers, Sin ie Scholte, Jemzy Kei:et:
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/970. "Sim Bonifatim ". Klas 5b-6b. Bm·eu ste rij: los K ral. l os l'lm der Tlril'l. Herry• Hemmen, Hermali Dn!ier. Gerard TaJJkell, Hei11:
Wortelbner. Kasper Lake. Gerry Bnesing. T11·eede rij: Meester HL'in Blanke, Rimr Sclwlte, Marion Heym•. Lena Keb!l; Marlies Sdzeper.s,
A11gela Westen, Eddy Helder. Rmu1y Vossel!, Bemlie Daal11m11. Onderste rij: Uda 1•an der A. Ma rietje Bergmmz. Anilel Webei J', Angelita
Tieben, Annie Mues, Gretlw 01•e1; Anky Cmpers, LinAa Jaroc/z, }cm Kei:er.

1970. "Sim Bmzifatius". Klas 6. Bm·enste rij: Joop Kei:er. Harry· Zomzeve/d, Jopie Kei:e1; Bart Ja/l sse/1 , Steffie Smit. Jnlzwt Deimcm. René

ViJs, Frems Abelen. Tweede rij: Willy Bere11dr, Liesbetlz Bere11d.1·. /neke Sclwlte. Mieke Sclzeepers. la11 Bosclz. Pmtl ViJ.Ul'/l, Bemarel Winkel.
Johan Kamping. los Sclmieders. Onderste rij: Fiemje Gons, Mwja 1'(111 der Th iel. Anita Meyer. Kamara Mensen, Ma rgriet Hofstm, /na
Gengle1; Ca ria Sclwlte, Amreke Lim/JI!I;r:e1; Hilde VrmA. Yolcmda Ow?r, Marie-José Wolbers, Marga Niehojf. A1111eke Perk. Zuster Angdique.
Wilma Griinige1:
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De jaren 1970, startpunt voor vernieuwing
REKENEN MET BIJGESPIJKERDE OUDERS !!

D e overstap van een cijfermatige rekenmethode naar een
realistische rekenmethode had in het begin van de jaren '70
grote veranderingen tot gevolg.
Kinderen hadden, tientallen jaren lang, geleerd, hoe je
moest optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Al
tientallen jaren waren rekenkunstjes aangeleerd met b.v.
breuken, procenten, rente en verhoudingen.
Natuurlijk waren inzicht en begrip wel belangrijk.
Maar in het algemeen bestond de uitleg van de sommetjes
uit het voordoen ervan. Door veel sommetjes te maken werden die geautomatiseerd. Dan kende je ze. Je kreeg voor
rekenen een "I 0".
De rekenboekjes vóór 1970 stonden dan ook vol met sommetjes. Rijen met sommetjes; oefenen, oefenen en nog eens
oefenen.
Je dacht niet na! Je hoefde ook bijna niet na te denken! Als
je werkte als een menselijke rekenmachine, als je nauwkeurig was en alle rekenbewerkingen kon herkennen en uitvoeren kreeg je een "10".

Een 1•erslag in de "SNUF" door mevrouw Elly Peters.

sommen waarbij je zelf een antwoordzin moest maken.
In de meeste klassen kwamen enkele "rekenmoeders" die
meester of juf assisteerden (zie het verslagje van mevrouw
Elly Peters uit de Kerstsnuf 1977).

Me1•muu• Mieke Bakel krijgt het diploma uit de handen van de
O.R. voor::.itte1; de heer Gerard Gen/es.

Kinderen die een -taak- van zo'n "Rekenblok" afhadden
mochten zelf , met behulp van een nakijkboek, gaan nakijken. Voor sommigen ging dat probleemloos. Anderen echter
hadden naast hun rode correctiebalpen nog, ergens verborgen, een blauwe pen klaarliggen. "Alles goed meester" had
in menig geval een andere betekenis .........
De jaren daarna probeerden we de werkwijze van de methode goed onder de knie te krijgen. In 1976 doorbraken we
zelfs het jaarklassensysteem en verdeelden alle 17 blokken
van de methode over de verschillende leerkrachten, onafhankelijk van de eigen klas.
Het was geen succes. De begeleiding door en de persoonlijke band met de eigen juf of meester werd gemist. Na één
jaar experimenteren bleven de kinderen weer in hun eigen
klas bij hun eigen meester of juf.

De methodes veranderden ook niet. Kinderen leerden jaren
lang op precies dezelfde manier. Precies als hun ouders het
hadden geleerd. Ouders herkenden de sommetjes. Ze hielpen hun kind mee. De methode was immers bekend.
Op de "Bonifatius" werkten we tot 1974 met de 34e druk
van rekenmethode "De Grondslag". Veelzeggend toch!!
In 1974 werd begonnen met de aanschaf van de realistische
rekenmethode "Op Veilig Spoor".
Hoewel de inoefening niet helemaal overboord werd gezet
kwam de klemtoon toch te liggen op -inzicht- in de getallen.
Getallen werden nu op allerlei manieren gesplitst; de getallenlijn kwam in beeld, getallenrijen moesten worden afgemaakt en er kwamen "verhaaltjessommen"; ook verhaaltjes
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Spraakles anno 1960

SCHOOLKRANT "SNUF''; WIE HEEFT ER NIET IN
GESCHREVEN!

Dat was me wat, die spraaklessen van toen.
De lessen werden gegeven door mijnheer Feitsma. Hij
was de uitvinder van de "R-Oefenaar".
Bij het begin van de les werd je dan tegen de muur
gezet. Mijnheer Feitsma nam je in de houdgreep,
duwde je met je knie tegen de muw: En zo, aan de muur
genageld, kreeg je de "R-oefenaar" in je mond.
Zo vastgehouden, moest je steeds weer de "R" zeggen.
Vooral de jongsten op school waren de klos.
Spraaklessen toen waren inderdaad wel heel bijzonde1;
maar ze hielpen ontegenzeggelijk!!!

Het idee van een eigen schoolkrant kwam niet zomaar uit
de lucht vallen. Het voorstel was al vaker genoemd. Maar
heus, in februari 1974 verscheen het eerste nummer. De
redactie was in handen van zes kinderen uit de hoogste klassen, samen met de meesters Will den Brok en Gerard Pelgrim.
Er werd opgeroepen om veel copy in te sturen en om een
naam te bedenken!
Daarop verschenen bijdragen van volwassenen en kinderen.
Zelfs de oorzaken van de toenmalige oliecrisis werd ons, in
het eerste nummer, door Richard Wolhers haarfijn uit de
doeken gedaan.

Riet Dohle-Haverkamp, Ter Apel.

In de tweede schoolkrant werd de naam bekend gemaakt. De
naam-Snuffelkrant-of kortgezegd "SNUF" is bedacht door
Rudie Bergrnan. De annalen vermelden niet of hij daarvoor
een beloning heeft ontvangen.
De "SNUF" stond boordevol informatie, van kinderen, van
leerkrachten, van ouders. Noem maar op.
Maar dat werd toch snel minder. Zelfs zo erg dat een van de
redactieleden, Lena Larnmers uit klas 6, in de 2e jaargang
haar ergenis daarover heeft uitgesproken.

In 1977, toen de methode in alle klassen was ingevoerd,
waren we ook de kinderziektes voor een gedeelte te boven.
Veel ouders hadden echter nog weinig kijk op de methode
en de werkwijze ermee. Ze vroegen daarom uitleg.
Als antwoord daarop werd in januari I februari 1978 een rekencursus voor ouders- georganiseerd.
De rekencursus werd in de Kerstsnuf aangekondigd. Men
kon uitleg krijgen over de methode en de rnanier waarop
sommetjes werden aangeleerd. Bovendien konden ouders
zelf vaardigheid verwerven met betrekking tot de nieuwe
rnanier van uitrekenen.

5 c. hooi kr-a nf
van de St. Bo nt{ol:..tuss.c.hool,

In de beginjaren werd door de leerkrachten vaak geschreven
over algemene onderwerpen, over onderwijs en onderwijsvernieuwing. Er stonden artikelen in de "SNUF' over het
leesonderwijs, de School Advies en Begeleidingsdienst, de
ouder-participatie en zelfs over het houden van ratten.
Ook stonden er toen vaak artikelen in, die inzicht gaven over
zaken die op school speelden.
Kinderen schreven vanuit hun eigen kijk, met hun eigen emoties over dingen waar ze mee bezig waren. In de ene "SNUF'
schreven ze over verschillen tussen jongens en meisjes; tussen
meesters en juffen; in de andere vertelden ze over voetballen,
over hun hamster of cavia, over Zwarte Piet.

+~bn 197'1
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Een tekentalent met fantasie.
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Er was heel veel belangstelling. Er hadden zich vijftig moeders en twintig vaders aangemeld. Er moest elke avond gebruik worden gemaakt van twee lokalen om iedereen een
plekje te geven. Bijna alle deelnemers en deelneemsters
kwamen trouw opdagen.
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Ook verslagen van sportwedstrijden, schoolreizen en het
Sinterklaasfeest zijn een vast onderdeel; soms zien we het
jaarverslag van de ouderraad of mededelingen van de
Medezeggenschaps Raad.

0

Zio hier de B.tJW111 echoalltrant 'IQQ ontlo achool.
Het ia e&n echoolkrant voor j\ll..l.io jonson• cm •utiajca.
DUo peok je pen en achrij1' eon .atukjo. Ook 1184 jo eon
DOoie tekenins 11Dken 111ot vUt.otift of inkt.Bn .... be4unk
oons oen hol.e 110oie ·en. apo.rte nam~ voor jul11o achaolirDnt.

Op woensdag 15 februari 1978 had de afsluiting van deze
geslaagde "cursus" plaats door de voorzitter van de ouderraad, de heer Gerard Oerdes .
Ook hij sprak zijn bewondering uit over de hoge opkomst en
prees de volharding en het actief meedenken van de deelnemende ouders bij het onderwijs van hun kinderen. Hij
bedankte het team voor het vele extra werk en voor de
manier waarop zij de cursus hadden gebracht. Daarna overhandigde hij aan iedere deelnemer/deelneemster, onder het
uitspreken van een persoonlijk woord, het behaalde getuigschrift.

Regelrnatig schreven kinderen, ouders, leerkrachten en zelfs
"buitenstaanders" in de "SNUF" over projecten en andere
activiteiten waaraan op school aandacht werd besteed.

De eohoolltrMt hoeft ea dub'llole bo4oel.10s:. Zo ie na-

tuurlijk oen er:hool.krent 'fan en voor Cle ltiudarcn, aar.r
toveoa en 'YOOrP~ ook wil tij een bron "YNl inf'omatio 'YOor
do oudera Ujn en .a bot eontac:t oudera - ac:hool Yorbatereu
en ati.uleren.. Oolr. uu roaetloa, oudere, zijn. dnnroa van
harto welko11
\l'ij hope\ dat hdereou blij ia taot Clozo 1Unto oeratollus.
Ale ioderoon nu al on iao CIWCI ia do pcu wil klia::um of
op een andere aonior Bijn bnudtm uit do uouven vil eteten.
dan kunnen ve ete<.-de veor aat aan ecboolJt:nnt uitkoaon, die
or 1188 "ijn.

Na ruim 12 jaar, hebben we in 1986 de overstap gemaakt
naar de landelijke methode "De wereld in getallen". In 1997
hebben we daarvan de nieuwste versie aangeschaft. Met
deze heldere, kleurrijke en allesomvattende methode hopen
we de stap naar de volgende eeuw met succes te kunnen zetten.

De eerste pagina van de eerste schoolkrant.

De schoolkrant "SNUF' is een blad, bestemd voor kinderen
en volwassenen, kortorn voor ieder die iets te zeggen heeft.
Er is steeds veel variatie geweest in de artikelen van de kinderen. Er was een tijd dat kinderen om de beurt verplicht
waren een stukje te schrijven, er waren momenten dat ieder
kind gewoon mocht schrijven als het daar zin in had. Soms
werden artikeltjes tijdens een bepaalde les in de klas gemaakt en soms werd er thuis aan gewerkt.
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Een "boos" redactielid.

Soms zie je in een -strip- al ontluikend talent, soms enthousiasme voor een toekomstig beroep of inwendig plezier bij
de gedachte aan een ondeugende aktie. Ook kun je goede
tips lezen van de vertrekkende kinderen uit klas 6 I groep 8.
Natuurlijk wil je als opvoeder graag je identiteit en je opvoedkundige boodschap doorgeven. Met Kerstmis praat je
over het Kerstkind dat vrede wil brengen en niet alleen over
dennegmen en lekker eten. Het Paasfeest is niet alleen een
paashaas die eieren legt. Dat alles blijkt ook uit de "SNUF".
Zo af en toe wordt in de "SNUF' iets gezegd over normen
en waarden; over "Lieve medemensen", over "Stappen naar
Vrede", over "Tien kleine Christenen", enz.
Herinneringen vormen een telkens terugkerend thema in de
schoolkrant. Herinneringen van kinderen, van juffen en
meesters. "Wist U dat.. .." en "Kun je je nog herinneren ....."
zijn gevleugelde zinnetjes.

Er is 1•eel belangstelling voor de :iekenauto tijdens de projectweek "Kind
en Ziekenhuis".
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Het wordt moeilijk om steeds weer nieuwe redactieleden
voor de "SNUF" te krijgen. Vaak nemen enkele teamleden
de leiding bij de redactionering.
Ter gelegenheid van de I Oe jaargang ( 1983) werd geprobeerd opnieuw een officiële redactie van volwassenen en
kinderen in het leven te roepen. Na korte tijd blijkt het toch
weer "huilen-met-de-pet-op".

DE MAXIMILIANSCHULE IN RÜTENBROCK ALS
PARTNERSCHOOL

D e banden van de "Bonifatius" in Ter Apel en de Maximilianschule in Rütenbrock zijn al heel oud. Ze dateren uit
de 60er jaren toen Hein Blanke persoonlijke banden onderhield met de toenmalige directeur de heer Cart Dirkers.
Het was in de tijd dat de relatie tussen beide landen nog heel
gevoelig lag. De Tweede Wereldoorlog was nog vers in het
geheugen gegrift. ln gesprekken tussen leerkrachten van
beide scholen klonk veel twijfel over wederzijdse acceptatie.

Op initiatief van meester Jan van Rossum werd, in de loop
van 1979, de "SNUF', in verband met de milieu-vervuiling,
op grijs kringlooppapier gedrukt. Het bleek geen succes.
In het paasnummer 1984 staat het eerste onderwijs-computerprogramma, geschreven voor de "Commodore 64". Het is
een programma om -optelsommetjes tot I 00- te oefenen.
Na het eerste programma volgden er nog velen. Provincies
van Nederland met de hoofdsteden; het oefenen van de
tafels van vermenigvuldiging; het oefenen van wisselsommen om het I 0-tal; enz.
Als je het programma uit de "SNUF" in je eigen computer
had ingetypt kon je er mee aan het werk. Nadat de Personal
Computer zijn entree had gedaan was het snel gedaan met de
"Commodore 64" en het zelf programmeren in Basicode.

de relatie tussen de scholen via het computer-netwerk in de
regio. In het kader van een driejarig project schrijven de kinderen van de partnerscholen elkaar via het E-Mail programma op de computer.
De kosten en omstandigheden zijn langzamerhand dusdanig
dat gezocht wordt naar samenwerking in een groter verband.
Deze werd gevonden in de organisatie van de Eems-DollardRegio (E.D.R.).

Blanke, kreeg het partnerschap een nieuwe impuls. Beide
schoolleiders maakten, samen met de heer Gerard de Boer,
directeur van de H. Gerardusschool, afspraken om in 1985
met de schoolteams bezoeken te brengen aan de wederzijdse
scholen.
Bij het overleg tussen de Rektor en de twee directeuren werd
in 1987 besloten om, naast uitwisselingen van het personeel,
ook te starten met de uitwisseling van leerlingen. Organisatorisch paste de uitwisseling van 10-jarigen het beste. In
Duitsland is dat "Klasse 4" in Nederland "Groep 6".
Deze uitwisselingen beperkten zich niet alleen tot het bezoeken van elkaars scholen maar mondde ook uit in het gezamenlijk deelnemen van Nederlandse en Duitse kinderen aan
festiviteiten zoals op 22 september 1989 bij de "Holländische Woche" in Haren (Ems).

Op 19 juni 1997, wanneer de "Maximilianschule, samen
met de andere scholen rond Haren (Ems) de "Tag der Schulen" viert, dragen ook de Nederlandse scholen hun steentje
bij.
Tijdens het bezoek van zo'n 100 leraren basisonderwijs van
de gemeente Vlagtwedde aan diverse scholen in de gemeente Haren (Ems) hebben zij op woensdag IJ maart 1998
evenzoveel stappen naar nadere kennismaking gezet.

In 1992 werd begonnen met uitwisselingen in het kader van
sportactiviteiten. Op 13 mei heeft de eerste sportdag voor 8
en 9 jarigen plaats op het terrein rond de H. Gerardusschool
in Barnflair.
Helaas ontbreken de omstandigheden om er een jaarlijks
evenement van te maken.

Er kwam steeds meer technische informatie in de "SNUF".
Dat ging na verloop van tijd ten koste van de artikelen van
kinderen. Met ingang van 1991 werd er daarom een speciaal
-Informatieboekje- gemaakt en wel op het formaat van een
half A4-tje. Allerlei zakelijke wetenswaardigheden konden
daardoor beter worden bewaard. De "SNUF" werd weer een
schoolkrant.

Het scl!oo/team \'all de Maximiliame/wie uit Riitel!brock i11 1969. v.l.11.1:
Herr Ga i!. Herr Dirkers. Herr Felzlig. Fräulei11 Oe1•ermmm. Früulei11
We1Ties, Herr Jol!mmse/1, Friiulei11 Dröge, Herr Leidi11ger, Friiulei11 Biitl!,
Friiulei11 Skop11ik, Frau Leidi11ga

In november 1995 werd, onder leiding van de heren Heinz
Wösten (Maximilianschule), Ben Postma (Bonifatius) en
Nico Blanke (H. Gerardus) een nieuwe impuls gegeven aan

De Nieuwsbode

Om de betrekkingen met de Duitse collega's te verbeteren
organiseerde het bestuur van "Sint Lebuïnus", de vereniging
van katholieke onderwijsgevenden in de Kanaalstreek, op
woensdag 15 mei 1970 een voorlichtingsmiddag op de
Maximilianschule. Tijdens zijn welkomstwoord herinnerde
de heer Carl Dirkers aan het afschuwelijke verleden maar
stelde ook voor een nieuwe toekomst in te gaan.
In de loop van de middag werd kennis gemaakt met het personeel van de toen nog veel kleinere "Maximilianschule".
Er was enige gereserveerdheid maar velen waren ook geïnteresseerd in de inrichting, de organisatie, de werkwijze ~n
het leerplan van de Duitse partnerschooL
De dag werd besloten met 'n gezellig etentje bij "Kasper
Gerd", waarna er gezamenlijk werd gekegeld en in een persoonlijk gesprek nog eens nader kennis kon worden gemaakt.

Om de tijd tussen twee schoolkranten te overbruggen is de
schoolkrant onlangs aangevuld met een nieuwsbrief. ln
november 1997 is de Ie nieuwsbrief uitgekomen onder leiding van de juffen Judith Bentlage en Jeannette Zuurman.

In de jaren daarna bleven de contacten zich overwegend
bewegen op het persoonlijke vlak. Individuele leerkrachten
bezochten de partnerschool bij gelegenheid van tentoonstellingen, jubilea en bijzondere gebeurtenissen. Vermeldenswaardig is het feit dat de "Maximilianschule" vanaf het
begin van de jaren '80 deelneemt aan de avondvierdaagse in
Ter Apel.

Uit liet kersllrtllllllll!r \'llll ''SNUF"': december/976.

De heer Theo Leidinger, die in 1970 tot Rektor van de Maximilianschule werd benoemd, blijkt een groot voorstander
van samenwerking te zijn. In 1994, op de receptie ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van de heer Hein
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Woensdag 3 december 1986

Kontakten drietal duitse· en
Ter Apeler scholen inniger
TER APEL • Hel person ..l van de
Mulmlllanschule uil ROtenbroek
(Duitsland) Is onloncs te gast geweest

blj twee eveneens rooms-kalbolleke
schatea In Ter Apel. Dit fegenbe~
zoek, aan dt Gerardus~ en Bonlfltl·
usschool, werd &tdaan a)s stap op
weg naar een ~arm nn lnlematlonale
samenwerking, waarbiJ ook de ten·
llngen •• zijner liJd belrokken zunen
worden.
In november '8~ brachten de leerkrachten van de belde Ter Apeler
scholen een bezoek aan de Maximllianschule in Rütenbrock. Daarmee
werd de draad opgevat, die H. Blanke, hoord van de Boniratiusschciol,
enkele jaren geleden had uhgezet.
,.De verbinding met de Rütenbrocker
school wu er ettelijke jaren geleden
al, maar is later door omstandighe.
den wat vernauwd", aldw Blanke.
In de Joop von het vorig jaar werden

de kontakten tijdens etn reseptie
weer vernieuwd. Een van de kookrele
resultarcn daarvan was een uitnodiging van de M:uimi1ianschule aan de
kollega schoten uit Ter Apel om eens
langs te komen . Dat bezoek werd vo-rig jaar november afgelegd, en had
vooral een kennismakend en oriënterend karakter .

1ïps
Tijdens het tegenbezoek, dat de duit,. kollego's nu aan Ter Apcl hebben

gebracht, Is argesproken dat in januari '87 een werkvergadering gehouden
zal worden. In die bespreking zal ge-

zocht worden naar een vorm van samenwerking.
"Natuurlijk Is er nu ook al wel sprake
van een stukje samenwerking", aldus

Herr Dirkers.

Schoolteams gaan gezamenlijk op stap naar de binnenstad
van -Groningen-.
Schoolklassen/groepen blijven elkaar bezoeken. Elk jaar
naar de "Maximilianschule", elk jaar naar de "Bonifatius" I
"H.Gerardus". Af en toe zetten kinderen de kennismaking
op school ook buiten schooltijd voort.
De schoolkrant schuift telkens weer in de brievenbussen van
de partnerscholen. Schoolleiders en leerkrachten ontmoeten
elkaar bij jubilea.
We nemen op 25 juni 1996 afscheid van Rektor Theo Leidinger en begroeten zijn opvolger, Rektor Günter Staarman,
aan het begin van het nieuwe schooljaar op 23 augustus
1996.

geven op onderwijskundig gebied.
"Maar het is wel de bedoeling dat die

samenwerkins verder groeit en gestalte krijgt". Er zal bovendien bekeken
worden hoe de leerlingen van de drie
betrenende scholen nader met elkaar
kennis kunnen mak~ri. ,.Er is nog
niks konkreet3 bedacht, maar je zou
je kunnen voorscellen dat aanstaande
schoolverlaters niet alteen een kijkje
nemen in nedertandse bedrijven en
scholen, maar ook eens een typisch
duiue school beul eken".

Kilometers
Tijdens hun aanwezigheid singen de
duiue en nederlandse kotlega's in op
de overeenkomsten ~n vooral de ver·
schilten tussen het nederlandse en
duitse onderwijs. ,.Oe scholen liggen
wenswaar enkele kilometers van el·
kaar verwijderd, maar de onderwijs·
systemen liggen ver uit elkaar", zegt
Blanke ... In sommige opzichten lopen wij erg achter1 en In andere de
duitsers". Er werd een vcrgelijking
gemaakt tussen de duitse Hauptschu·

Als tenslotte in de maand maart 1998 het E.D.R. project
"Internet I E-Mail'' wordt afgesloten is dat niet het einde van
de ontwikkelingen.
Internationalisering is duidelijk "in the picture".
Leraren in de diverse landen van Europa gaan bij elkaar op
bezoek. Uitwisseling op gemeentelijk niveau is al enkele
jaren realiteit.
Grenzen vervagen. Nieuwe uitdagingen staan op ons te
wachten. Ontegenzeggelijk zal ook de relatie tussen de partnerscholen zich in de toekomst verder ontwikkelen.

Ie en de to<komstige Mldd<ruchool.

De voor- en nadelen ervan werden
doorgelicht, en men wisselde ideeën
over de ontwikkelingen in de toekomst uit.
Naast

deze

meer

Herr Leidinger.

vaktechnische

aspcktm •r.eelde ook het ontspannen·
de """ennjn een rol. Rektor Th. Lel·
dinger von de·M:ulmillaruchule ver·
blijdde de elireltleuren 0. de Boer van
de Oerirdu<scbool èl! Blanke met een

nes .. Emswa.s.se:r•• f dat sterker b dan.

de naam doet vermoeden. De ont·

mdetin1 werd besloten met een koud
buffet op de Bonlfatlussc:hool.

Blonke. die bijvoorb..ld noem! hoc
delmkrachtm elkaar tips hebben ge-

Uit de "Nieuwsbode" van woensdag 3 december 1986.
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WEL GOMMERSDOAGN, JOE KEN'N OOK JA
GRUNNEGS!!

Wat het onderwijs betreft is het Gronings en de Groningse
historie afhankelijk van de leerkracht. Leest hij/zij eens voor
in het Gronings? Wordt er over de plaatselijke historie en
eigenaardigheden verteld?
Als de meester of juf in het Gronings begint ontlokt dat
soms een kreet van verbazing:
"Wel gommersdoagn, joe ken'n ook ja Grunnegs!".

V roeger was het heel gewoon dat men alleen het Gronings
sprak en verstond.
In deze streek vond men de Nederlandse taal dikwijls
opschepperig en men dacht dat mensen die het gebruikten
niet met twee voeten op de grond stonden.
In de loop der jaren, vooral na de Tweede Wereldoorlog,
kwam daar verandering in. Enerzijds omdat er steeds meer
mensen van elders kwamen, anderzijds omdat kinderen
steeds vaker "doorleerden"; Op de vervolgschool spraken de
meeste leraren alleen maar het Algemeen Beschaafd Nederlands (A.B.N.). Zowel daar, als bij een mogelijke opleiding
elders, werd de student gedwongen het A.B.N. goed te spreken en te verstaan.
Op de "Bonifatius" bleef het Gronings binnen het gezichtsveld zoals duidelijk blijkt uit schoolkrant-verhalen "De
Euliekriezis" van Richard Wolhers uit 1974 en "Wapse de
Poashoaze" van juf Corry Bücking uit 1976.

1/e.

Een mooie opsteker is de mogelijkheid om deel te nemen
aan de gemeentelijke "Schriefwedstried".
De leerlingen uit de hoogste groepen van de "Bonifatius"
deden in de jaren '90 regelmatig mee aan deze "wedstried".
Dat de leerlingen daar succes mee hebben gehad blijkt uit de
le of 2e prijzen die ze daarbij haalden. Deelname aan de
provinciale wedstrijden, zoals Marina Lammers presteerde,
is dan ook bewonderenswaardig.
Bijdragen staan in de 2e verzameling " ...... ... n moal zoveul".
Juf of meester moet vaak aanzetten geven en inspireren. Ook
het neerschrijven van de gesproken streektaal is een moeilijkheid die je zonder oefening echt niet zo gauw onder de
knie krijgt.
Toch heeft de "schriefwedstried" ook nog een ander aspect
n.l. het uiten van je emotionele gevoelens. Soms gaat dat in
het Gronings beter dan in het "Hooghaarlemmerdijks".
Een treffend voorbeeld daarvan is het verhaal "Kabouter
Bertje en zien wiefie" van Alexander Hofstra. Het verhaal
staat vermeld in de Ie verzameling "Aale begun is stoer".
We hopen dat het Gronings ook in de toekomst een functie
blijft houden in onze samenleving. We vertrouwen erop dat
de streektaal bij onze kinderen niet beperkt blijft tot het simpele en alombekende "Moi".

e.u4e kr,-u e.s

IJoClrom ~e.e.m J~ doYr>mQ.. Or-,. brérltl'> os ge/n
e.k./i~ mte'r? · Je zo/ 3-e.. de. nei<Kt omti~Q.c.ien
e.t~ Jti eg!lptenoren <!.n /((J.rel$ Jr;o-,.. ,;,
E'n Jir. J~mm r~stn helpen dei ~ki<en o"k Mg
fl'l'l.l Of!II'IO!J IJO'l.l"ltn. CJ,..,e.,.ilt,a Ae't_> oo(' wetrmel.
€n nerlerlond mol~;'! e,. noitwrl~k ook ldOelfl)e, t be rn Ui lUl. 1)orn·deUI' je~n c/ei J.:>tlllne
ot-to hiel't'n o5 goi" euiJe meer

s,-,.,·e.

KABOUTER BERTJE EN ZIEN WIEFIE
Dit komende vurhoal is, ducht mie, echt gebeurt want 'n man in oze gemainde
Vlagtwedde het 't zulf zegt. 't Is gebeurt in a in van de Troapeller bos 'n.
Dai man had !zeurt dat d'r 'n kabouter in 't bos rondzwaarfde op zuik
naar ain lzuus, ain paddestoul-huus veur humzelf en misschien
ook wel veur zien wiefie.
A in paddestoul-huus, rood mil widde stip 'n, door wol dei kabouter
graag in woon 'n.
Waist al hou dei kabouter hait? Hai hait Bertje.
Op a in gooie dag haar kabouter Bertje ain hail mooi lwus van 'n.
't Was a in lzuus als in zien dreum 'n. Jammer dat 't koz.ien wat verröt was,
maar dat kun wn niks scheeln.
Ton hai 't huussie zag en maarkte dat d'r gainaine in woonde, trok hai d'r in.
Hai begon metain mit inric/111. Door haar hai 't huil drok mit.
Bertje har al stouln mokt u ut ain stuk holt. En ton hai toch mit holt aan de
gang was haar e ook mor metain dat kozien venzeit, want dat vuil d'r bieno uut!
Hai haar ook al 'n eik'n kassie maakt. Daar haar e mitain zien bouk'n op zet.
't Waanz maist boukn over mens'n! Foto's van zien vrwzden stonn
nou ook op 't kassie.
Waist wel wat e ook mokt har? Ain balkon. Ain balkon van dik taauw.
Towz hai mit 't lutus klaar was, ging lzai op zuik naar 'n vraauw.
Ain week lang van hai niks mor ton zag hai ain ainzoom wiefie

Rïc.harJ WDfbtl".f
~t.!S3

Ze was verdraitug want heur man was wegloop'n. Ze was slim verdraitug.
Zo verdraitug dat Bertje zee: "Ik wil dien man wel weezn:.

Uit de Schoolkrant "SNUF" mnfebruari 1974.

Ze keekn mekoor in de oog 'n en ze waarn direct verlaift.
Ton nam hertje dai vraauw mit noorzien huus. Dai vraauw keek lteur

Tegenwoordig is er meer aandacht voor het dialect. Maar we
moeten constateren dat het nu veel moeilijker is om het
Gronings te handhaven. Bij veel ouders en veel kinderen is
het Gronings dialect niet meer bekend. Bovendien komen
veel leerkrachten van elders en hebben daardoor geen verwantschap meer met deze streektaal.
Gelukkig is de belangstelling voor onze streekhistorie en het
Groningse dialect aan het groeien.
Regionale radio en televisie, waaronder "Radio Noord" en
"TV Noord" worden populairder. De stichting '"t Grunneger
bouk" is opgericht. De School Advies en Begeleidings
Dienst in de regio krijgt oog voor de streektaal en onderneemt actie voor het Gronings in de school. Het Streekhistorisch Centrum "Ter Marse" in Stadskanaal gaat zich
verdiepen in het verleden en start met het verzamelen van
documentatie over de plaatselijke historie, o.a. ten behoeve
van de basisscholen in de regio.

oog 'n uut, zo'n mooi huus van ze dat.
Noa a in paar daag 'n ging 'n ze bie mekoor woon 'n en noa ain jaar
ging 'n ze traauwn.
Ze hebb 'n ook kinder kreeg 'n. Ze haitn Flip en Riek.
De lmile familie leeft allzuillang en gelukkig in a in van de Troapeler bos 'n.
Ik wait nait precies waar, mor t'is zo!
Leuf mie mor. Nou waitn jou 't allemaal.

Vlagtwedde, 23 april I996
Alexander Hofstra, 11 jaar
groep 8 "Bonifatius"

Uit de schoolkrant "SNUF"
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december 1974.
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1971. "St. Lucia " Kleuterschool. Op de kasten : lnge Uiken. los Geres, Yvmme de Vries, Freddy Schlimbach, Henna/I Perk. Daamamt: Juf
Ellen Fisclrer-Mitler. Rond de tafel: Gertla Wieringa, HanJ' de Vries, Riclmrd Venderbosch, Harry Sclwtte, Mariëtte Stemnevel cl, Ellen Wolbers. Frans Wieringa. Jan Hofrtra, Cindy Re ij, Harry Be remis. Jemrette Heynen, Annemieke Heller. Pa ui Bokel, Albert Hommes, Marcel
Ribbink. Zittend op de grond: Amrel..e Wortel boet; Peter Geres. Wim El/ing. Lia Limberger.

1971. "Sint Bonifatiu.r". Eindklas 6a. Bo\'enste rij: Edel.\ Helder. Betmie Daalman, los van der Thiel. Jan Kei~e1; Rikus Tápken, Henk
Tiel>ell, Frmtr Hofçtm, Her!') Hemmen . Tweede rij: Zuster Angelique, Ankie Exel, Ma riem Over. Ria Wolbers. Lena Kei zet; Angela Westen,
Ni na Hofrtra, Lucy ter Veen. Rina Sclwlte, Ma rijke 1•an der Th iel. Onderste rij: Gerard Scholte, Gemrd Kmps, los Km/.
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1971. "Sim Bonifatius". Eindklas 6b. Bovenste rij: Meester Hein Blanke, Jolut Geres, Herman Dreier, Henri Zuidinga. Rian Hoge. Hemmn
Deddens. Gert Berndt, Adrie Bogers. Tweede rij: Bertha Meu/man, lneke Kraf, Jewty Kei zet; Anneke Kei;:.e1; Sieny Sc/wlte, Greetje Berg man,
Gen/a Roelfs, Marga Kamping. Willy Rass, Gea Arends. Onderste rij: Gert-Jem d' Haan, Hermem Eikens, He mum Wolbers, los Heijne.

/971. "Sim Bonifatius". Personeel. Bo1•enste rij: Zuster/gnata, JufCatrien Bitter, MeesterJan Rengers. Meester Harm Deuling.
Onderste rij: Meester Hein Blanke, Zuster Angelique. Juf Riek Ninteman . Juf Nel Mensen.
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1972. St. Lucia'' Kleutersclwol. Bovenaan: Juf Mieke Schol te- Wei/l{ms (stagiare), JufEllen Fischer-MIIfa Eerste rij: Vera Bijvang, Marian
Mmming. Marleen Weggemans, Hem:: de Vries, Marieke Peters, Peter Geres, Gerjamre Wortelboe1; Rob Kah. Tweede rij: Erik Gtmnewijk.
E1win Roe/ink, ? . Anneke Wortelboer. lngrid Klompmakers, ? , Thea Kamping. Karel Westen, Harry ..... Erwin Vo.ç. Onderste rij: Mmjem
Blanke. los Geres, René ... , Marlies Oplwf

1972. "Sint Bonifatim". Eindklas 6. BcJI'emte rij: Frit1 Bolwijn, Jolmny Schulte, lof Wortel/)()el; Gerard Geres. Jos Mensen, Martin Lake,
Ben Berg man, Bemzie Sclwlte, Hmrs Scltolte. Tweede rij; Meester Hein B/anl.e, los Buter. Hermem Drellfh. Mi1jam Jcm.Hen, Gea Sclmieders,
André Nielwjf. los Bucking. Ma rijke l'an Rest, Hein~ Klompnwl.ers, Jan Westen. Onderste rij: Annelies Alg ra. Petra Bosch, Tmus Wolbers.
Ca ria Sc/wo, Ma riem Peri.. Johanna Nieltojf. Annemarie Deiman, Trnel.e Roe/fl, Gretlw Mestemake1; Anneke l'CIIl der Th iel, Tee/a Wo/bers.

126

1973. "Sim Bmrifatius". Eindklas 6. Bovenste rij: Gerry Heyne, Gerard Over. Theo Scho/te, )os Mensen, Hans Meyer. Hem Vos, Harm-Jan
Meyet; Erik Bemdt, Frits Bolwijn, A/ex Geres. Erik Te i ken, Harry Jaske11. Tweede rij: Meester Hein Blanke, Letty Caspers, Greetje Dreie1;
Marieke Krat, Josette Kerkhof. Jneke Abeling. Siny Kei~er. Maljan Smit, Marleen Wösten. Derde rij: Rieks Wolbers, Tnuts Riclwrt, Marjo/ijn
Hofstrct, Marga Kmps, Jneke Weinmrs. Margret Berndt, Marlies Treben, JufSiny Hemen. Mwja Brakke. Onderste rij: Albert Winkel, Henk
Gengle1; AdolfWeggemmrs. Jan Velterop, f!arry Westen, Hemtmt Abelen.

197-1. "St Lucia" Kleuterschool. Klas A. Bcll'enste rij: Frank Lulf Camtien Brugman, Gel'lla Hommes. lrma Hoel.stra, MMga &·holte, Cor
Zoel mem, Jonny Arends, Juf Anneke Sutman, Henk Weinans. Tn·eede rij: Alexander Meyer. Be1mie Schlimbach, Marga M ensen. Annette
Schnieders. Hermem StamteJ•e/d, ? . Onderste rij: Rent! Heyne, Monique Fifchel; Bicmca Tn•ickle1; Nata/ie Maryssen.
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Opnieuw duizend en één dingen !
HARTELIJK WELKOM OP ONZE
TEAMVERGADERING !

meer terug op school. Hij moest, wegens ziekte, het werk
aan anderen overlaten. Op een later tijdstip zouden we nog
eens officieel afscheid van hem nemen.
Toen op 27 november Zwarte Piet op school was geweest,
bleek dat alle klinken uit de deuren waren gehaald. Vooral bij
de kleintjes gaf dat grote problemen. Tenslotte vonden we ze
terug. Ze lagen, ingepakt als een sinterklaas cadeautje, in de
spreekkamer.
Met kerst voerde groep 4, onder leiding van juf Siny Hensen, het kerstverhaal op in de vorm van een schimmenspel.

Vanaf I januari 1990 werd de nieuwe tabakswet van
kracht. Op de "Bonifatius" mag voortaan alleen nog gerookt
worden in de personeelskamer.
Met ingang van 15 januari probeerde P.A. B.O. studente Gea
Schutte bij ons op school het Zelfstandig Werken wat meer
profiel te geven. Met dit afstudeerproject sloot ze haar studie
aan de P.A.B.O. in Emmen af.
De groepen I en 2 konden gaan werken met de nieuwe
werkeenheid "Schatkist". Met behulp van boekjes en hoofdtelefoons maakten de kleintjes kennis met de eerste beginselen van het lezen
Dat jaar werd koninginnedag uitgebreid gevierd. Er was een
optocht met versierde fietsen en er werden ballonnen opgelaten. Daarnaast hadden de gezamenlijke scholen spelletjes
georganiseerd op het Dr. Mansholtpark De middag werd
afgesloten met een voetbalwedstrijd tussen de leerkrachten.
Het was buitengewoon gezellig, mede door de oranjezon die
volop scheen.
Op 15 juni gingen de teams van de "H. Gerardus" in Barnflair en de "Bonifatius" in Ter Apel naar de "Bonte Wever"
in Slagharen.
Na de zomervakantie kwam meester Harm Deuling niet

1974. "Sint Lucia" Klewersc/wol Klas B Bove t ··.A
Elf'
?
•
Nico Blanke j if M
.
·.
.
~~s e riJ. gnes
_mg, . • )(I/let Mensmk, Pet ra Bos, Margaretil Keizer. Herman Twickler,
1
•
argama Mencke. Onderste riJ: ? , Marcel Weuwns, Anke Peters, Marieke Kerkhof. O/af Klungel, ? .

Het jaar 1991 begon feestelijk. Op vrijdag 11 januari vierde
juf Siny Hensen haar 25 jarig ambtsjubileum. Op school
kwam een goochelaar de kinderen verrassen en na school
tijd was er feest in het "Boschhuis".
Op 15 mei reisde het team naar de firma Heutink in Rijssen.
Bij deze groothandel in schoolbenodigdheden keken we
naar poppenhoek en taalmethode. Op de terugweg lekker
eten bij "Zuudbarge".
De kinderen van groep 8 leerden werken met rekenmachines. De machines waren op de jaarvergadering van de
RABO-bank geschonken aan de schoolbestuursleden
Gerard Oerdes en Gradus Schol te Aalbes.
Op 7 juni gingen de teamleden samen steengrillen in Hebelermeer.

'·

Het sc/wo/team in 1989. 1'. /.n.~:.· Meester Hein Bhmke, Jtif M(//jo/iju
Meester Ben Postma, Juf Diueke Vos, Juf Siny Heuse11.
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~Js,

Jtif bw Savenije. Juf lnja Schuiten, Meester Harm Deu/ing.
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Er werd een vliegerwedstrijd georganiseerd door de R.S.G.
op woensdag 2 oktober.
Het hele team was op donderdag 31 oktober aanwezig bij de
begrafenis van emeritus-pastoor Van der Moolen.
Woensdag 11 december was juf Birgit Kok met groep 7 aanwezig bij een uitzending van Radio L.O.K. (Lokale Omroep
Kanaalstreek) in Stadskanaal. De kinderen -en niet alléén
zij- waren écht zenuwachtig!

Het bestuur organiseerde t.g .v. het afscheid van meester
Harm Deuling, een gezellige avond op vrijdag 6 november.
Familie, vrienden, bekenden en schoolteam wensten Hann
en zijn vrouw Leidy een goede toekomst toe.
Op 11 januari 1993 werden vanaf onze school aanzetten gegeven om de relatie met de Maximilianschule in Rlitenbrock
te brengen binnen de kaders van het "Partnerschap-Comité"
in onze gemeente.
Op vrijdag 19 februari was het weer groot feest: carnaval.
Alle kinderen deden mee met een vossenjacht. Veel vrijwilligers dienden zich aan als vos. Sommigen zó echt dat ze
niet als vos herkend werden. Na afloop van de jacht was er
patat bij een echte patatkraam.
De voorbereiding op het Vormsel vindt voortaan niet meer
via de school plaats maar via gastouder-gezinnen. De leeftijd werd verlegd naar 15 jaar.
De bibliotheekcentrale in Groningen wilde het werken met
computers stimuleren door gebruik te laten maken van een
computerbus. Kinderen uit groep 7 en 8 mochten in die bus
werken. Ook werd gestart met de bibliobus. Elke groep
kreeg een wisselcollectie boeken. Alle 4 à 5 weken stond de
bus weer bij school voor het ruilen van de boeken.
Via het banenpoolproject kwam op maandag I maart de heer
Dirk van der Veen als conciërge op de "Bonifatius".
Met betrekking tot verkeer, startten we op 26 april met de
nieuwe methode "Straatwerk". Op godsdienstgebied begonnen we met de methode "Samenspel".
Op 8 juli werden alle computers, die door teamleden via het
bestuurs-computer-programma waren aangeschaft, afgeleverd. Het computertijdperk zou nu echt gaan beginnen.

Bij zijn afscheid wordt Hamr Derding luid toegezongen. l'.l.n.r. de mees·
ters enjrt}fen: Hein Blanke, Dineke Vos, Siny Hense11, Jnja Sc/zulten, Ben
Postma, Thea Wi/kens, A1111eke Pors, Jan Acrmink.

Het jaar 1992 begonnen we met een heus "borreltje" en
nieuwjaarsrolletjes voor iedereen.
De leerkrachten die op de scholen werkten, werden vanaf dit
jaar betaald via het nieuwe Formatie-Budget-Systeem.
Het structureel vergaderen met het team van de "H.Gerardus" in Barnflair werd door allerlei oorzaken omgezet in
incidenteel vergaderen op afroep . Waarschijnlijk zou dat wat
beter werken.
Op 6 april discussieerden we uitgebreid over de interne organisatie. Er werden nieuwe afspraken gemaakt over materiaalvoorziening.
Op 4 mei besloten we een nieuwe aardrijkskundemethode aan
te schaffen. We vonden de methode "Verken je Wereld" de
beste keuze. Voor elke groep werden 25 exemplaren besteld.
Op woensdag l juli werd de afscheidsmusical "Wie steelt de
show", opgevoerd onder leiding van juf Nienke Tiben. Juf
Birgit Kok was ermee begonnen maar helaas kon ze, door
vertrek naar elders, de voorbereidingen niet afmaken. De
uitvoering was 's morgens voor de kinderen, 's avonds voor
de ouders.
In de maand oktober werd er, in het kader van de verkeersopvoeding, een Veilig Verkeersweek bij ons op school
gehouden. Op de teamvergadering kwamen enkele leden
van Veilig Verkeer Nederland vertellen over hun deelname
aan het project. De heer Wim Dussel bood via de SchoolAdvies-en-Begeleidings-Dienst aanschouwelijk materiaal
aan . Het centrale thema was: "De weg naar en van school".
Op donderdag werden alle fietsen deskundig door politieagenten onder de loep genomen. Op vrijdag was de hele
speelplaats één groot verkeerspark.
Op 31 augustus startten we met een kindercrêche in de
speelzaal, terwijl de leesmoeders druk bezig waren te helpen
bij het niveaulezen in de school.

Het vergaderen werd in 1994 in een ietwat langzamere versnelling gezet.
De bijzondere scholen in de Kanaalstreek bundelden zich in
één samenwerkingsverband met betrekking tot het project
"Weer Samen Naar School" (W.S.N.S.). Juf Siny Hensen, de
Interne Begeleidster (l.B.er) van de "Bonifatius" zette,
samen met de l.B.ers van de andere R.K. scholen in de
s.
kanaalstreek het leerlingenvolgsysteem op.
Juf Marjolijn Vos, die op het gebied van Computer-onderwijs onze Aktiviteiten Coördinatrice (A.C.er) werd, gaf de
eerste aanzetten voor het werken met computers in school.
In het voorjaar werd het nieuwe speelhuisje op de speelplaats van groep l en 2 gebouwd.
Tijdens de vastenaktie arriveerden twee dames uit Madras
om te vertellen over hun leven in India. De hele school
zamelde geld in en spaarde postzegels. Op 3 mei kwamen
twee paters om samen met onze kinderen buttons te maken.
Zij gebruikten het geld en de postzegels voor hulp aan de
allerarmsten in India.
Met het team van de "H.Gerardus" stapten we op l juli op de
fiets en reden naar de Italiaan in Emmen. Enkele teamleden
gingen met de auto. En een stel smoezen dat ze hadden ....... !
Vanaf oktober gingen we ons, samen met de Stichting
Kunstzinnige Vorming in Groningen, verdiepen in de vakken tekenen, handvaardigheid en textiel. Veel nieuwe ideeën
kwamen aan bod.

130

In 1996, het eerste jaar van de besturenfusie, werden we,
meteen op 8 januari al, geconfronteerd met de eerste fusieperikelen. Een leerkracht van de "Bonifatius"moest worden
overgeplaatst. Op 7 mei moest iemand van de Mussel naar
elders. Was dat noodzakelijk? Was dat rechtmatig? Wie?
Waar naar toe? Waarom? Zou het geaccepteerd worden?
Hoe kon de verplichte wisseling van school in een goed beleidskader geplaatst worden?
Vanaf I januari kreeg Hein Blanke een "schoolpot" voor
kleine uitgaven.
Vrijdag 2 februari was de laatste dag van de actie telefoonboekenverzamelen. Stel je voor dat we alle boeken op elkaar gingen stapelen. We zouden een hoogte van 91 meter
bereiken. De leerlingen van groep 6 hadden het hardste
gespaard. Per leerling bereikten ze een hoogte van 80 cm.
Er kwamen nieuwe bureaustoelen in alle klassen.
We waren druk bezig met een cursus "Zorg voor leerlingen".
Belangrijk en tevens een voorwaarde in dat proces was het
zelfstandig kunnen werken van kinderen. Juf Siny Hensen,
juf Nienke Tiben en Mart Nieveen van de School Advies en
BegeleidingsDienst hadden het voortouw.
Twee vluchtelingen, de meisjes Erika en Anna Balog, leerlingen van de "Bonifatius", mochten met hun ouders niet in
Nederland blijven. Ze moesten terug naar Tsjechoslowakije,
een land waar ze weinig uitzicht hadden. We zamelden elke
maand geld voor ze in. In december zong het "schoolkoor"
kerstliedjes in op een muziekcassette. De verkoop van deze
cassettes leverde een mooi bedragje op. Erika en Anna
waren er blij mee.
Dit jaar werd voor de eerste keer een Gemeentelijke Onderwijsdag gehouden. Op 13 maart troffen alle basisschoolleerkrachten elkaar om aan het werk te gaan met -expressieDe onderlinge kennismaking was het eigenlijke hoofddoel.
Op 8 mei schaften we de taalmethode "Creatief stellen in
Balans" aan.
In juni startten we met de vernieuwde rekenmethode "Wereld in getallen". De kosten (f 12.234) waren zo hoog dat de
bodem van de pot -reserveringen- bijna zichtbaar was.
Na de zomervakantie bleek dat we aangesloten waren bij een
ander samenwerkingsverband Weer Samen Naar School.
In de praktijk moest er daardoor veel veranderen. Juf Ina Savenije werd vanaf september de nieuwe Interne Begeleidster
(l.B.er) op de "Bonifatius". Zij hield zorgleerlingen in de
gaten en probeerde de begeleiding van deze leerlingen te
coördineren en te optimaliseren.
Vanaf 12 augustus, toen na een heerlijke vakantie de school
weer begon, werd het overblijven van de kinderen tussen de
middag geregeld door overblijfmoeders. Na wat aanloopmoeilijkheden verliep het uitstekend.
Iets nieuws in de lerarenopleiding. Leraar-In-Opleiding stage. Lian Schuten begon met haar L.l.O. stage op vrijdag 14
november in groep 5.
Op 29 oktober werd juf Nienke Ti ben ziek. Juf Mirjam Wilkens en juf Thea A uwen vervingen haar.
De leerlingen van groep 6 en 7 beginnen met het schrijven
van briefjes op de computer. Onder supervisie van meester
Ben Postma werden deze via E-Mail overgebracht naar de
Maximilianschule in Rütenbrock.
Er kwam een nieuwe telefooninstallatie op de "Bonifatius".

EN HIERMEE BESLUITEN WE ONZE
TEAMVERGADERING !

Het onderwerp "Pesten" was in 1995 landelijk een -Hot
Item-. Ook op de "Bonifatius" werd in enkele groepen aan
een dergelijk project tegen het pesten gewerkt.
Op 17 januari gingen we met het hele team naar de Nationale Onderwijs Tentoonstelling.
Vanaf 14 februari was juf Siny Hensen :tiek.
We praatten dit jaar meerdere keren over de invulling van de
personeelsformatie. Er kwamen heel wat mogelijkheden
boven tafel; er waren heel wat wensen .
Op zondag 14 mei bestond de Maximilianschule in Rütenbrock 200 jaar. Van onze school gaven de meesters Ben
Postnm en Hein Blankeactede presence. In de school hingen lange rijen groepsfoto's. Heel interessant om te bekijken.

Niels Jwrsma, Jeroe11 Kropfeld, Joris Golders en Mcrrcel Sclrlimbcrc/r
telefoonboeken in.

~amelen

Fluiten bij Kastie was voor de meeste leerkrachten moeilijk.
Op maandag 15 mei was hiervoor training op het sportveld
in Sellingen. Juf Ina Savenije en meester Hein Blanke deden
aan deze fluittraining mee.
Op I augustus vond binnen de R.K. scholen van de Kanaalstreek een besturenfusie plaats. De besturen van de R.K.
scholen in de Kanaalstreek vormden met de beide R.K.
scholen van Assen één bestuur. Het bestuur van één van die
plaatselijke scholen heette voortaan -schoolcommissie-.
In het nieuwe schooljaar kreeg iedere leerkracht de zorg
voor één vaste groep. Daarvoor werd alle Arbeids-Duur-Verkmting en alle Taakrealisatie van de schoolleiding ingeleverd.
De leerkrachten Ben Postma, Nienke Tiben en Hein Blanke
volgden een computercursus "Words voor gevorderden".
Op 13 september gingen we als team chinezen bij de Familie
Hsu op "De Bult".
Ondertussen was juf Nienke Tiben bezig met het ordenen
van de tekenkast Een kwestie van lange adem.
De 13e november was de dag dat de basisschool \0 jaar
bestond. In onze gemeente vierden we dat met een ballonnenwedstrijd.
Tijdens de kerstvakantie werd in de hele school nieuwe
vloerbedekking gelegd.
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In 1997 was er eindelijk weer eens ijs. Natuurlijk organiseerden team en ouderraad ijswedstrijden. Met groot enthousiasme werd op de vijver bij school de alternatieve elfstedentocht gereden.
Op 16 januari volgde het hele schoolteam, 's avonds, een les
"Werken met Esis A" in Groningen. Hiermee bedoelen we
het computerprogramma voor de administratie.
In het kader van de culturele opvoeding brengen de leerlingen van de "Bonifatius" voortaan één keer per jaar een
bezoek aan het theater. We gaan steeds naar het theater "De
Klinker" in Winschoten. Op 21 januari beten de kleuters van
groep l en 2 het spits af met het zangspel: "De koning is een
clown!".
De Gemeentelijke-onderwijsdag werd ditjaar bij hotel Rendering in Vlagtwedde gehouden. Op woensdag 12 maart
werden de basisschool-leerkrachten geïnformeerd over techniek-.
In september/oktober begonnen we, zowel in midden- als
bovenbouw, met creatieve middagen.
In de week van 8 september vulde ieder teamlid de Systematische Analyse Schoolverbetering in. Dit was een vragenlijst onder supervisie van de School Advies en Begeleidings
Dienst. Na enige tijd gingen we de lijsten en de conclusies
ervan inventariseren en in een tweetal middagbijeenkomsten
bespreken. Daarna startten we in 1998 met het aanbrengen
van verbeteringen.
Op zaterdag 4 oktober kwamen Samantha Hooiveld en
Monique Dummer van groep 8 met voorstellen op de
gemeentelijke kinderraads-vergadering in het gemeentehuis
in Sellingen. Ze vormden met andere groepen leerlingen in
de gemeente een coalitie en vochten voor het verfraaien van
de speelplaatsen bij de scholen. Hun voorstel werd aangenomen.
Op 22 november was juf Nienke Ti ben 12'12 jaar getrouwd.
We vierden gezellig feest in het "Boschhuis".
De Ouderraadsleden kregen met kerst een kerstsurprise.

Be1mie Hemmen met een gedeelte van de tegel-/eg-groep.

Kinderen uit groep 8 skeeleren op 3 september naar het gemeentehuis in Sellingen om kenbaar te maken welke knelpunten er op-weg-naar-school zijn. Wereldkampioene op de
schaats Marianne Timmer gaat voorop.
De ouderraad heeft een fototoestel aangeschaft voor gezamenlijk gebruik.
Op vrijdag 9 oktober staat er een grote vrachtauto bij school.
De kinderen van de "Bonifatius" mogen kijken hoe groot
(en gevaarlijk) zo'n vrachtauto kan zijn. Kijk dus uit! Opletten in het verkeer.
Op 23 november startten we met de invulling van het nieuwe
schoolplan. De heer Gerard de Kuyer, indentiteitsbegeleider
van het Onderwijsbureau begeleidde ons. Het zal een hele
klus worden om op I augustus 1999 klaar te zijn.
Ook dit jaar doet de "Bonifatius" mee met de natuur-activiteiten van de -Heemtuin-. De kinderen gaan naar het ontdekpad in Stadskanaal. Soms komen er leskisten op school.
Interessant tot en met!

Het jaar 1998 is nauwelijks begonnen of meester Hein
Blanke werd verrast met een erehaag van kinderen die
samen 60 witte rozen aanbieden ter gelegenheid van zijn 60e
verjaardag.
De leerkrachten Marjolijn Vos, Ben Postma en Hein Blanke
volgden een cursus Internet.
In overleg met mevrouw Ale Bakker, onze districtscatecheet, brainstormden we over de identiteit van de
"Bonifatius" en over de verwoording daarvan in de schoolgids die vóór I januari 1999 moest zijn samengesteld.
Er werd actie ondernomen om te komen tot drie mooie
bekerkasten. Ook wilden we graag een geschikte console
voor ons Mariabeeld . Het schoolcommissielid de heer
Erwin Rey ondernam actie.
Nog meer actie onderneemt de schoolcommissie onder leiding van de heer Bennie Hemmen bij het renoveren van de
speelplaats. Met medewerking van een subliem aantal actieve ouders lukt het de speelplaats in zijn geheel te vernieuwen.
Op 20 april gaat het team aan de slag met de vernieuwing
van de rapporten. Juf Judith Bentlage maakt een uitgebreid
voorstel.

In 1999 viert de "Bonifatius" haar 75 jarig bestaan. Dit jubileum zal met een aantal festiviteiten gepaard gaan. Activiteiten met carnaval, en in juni een zomerfeest waarin Vfel
ballet. Tenslotte volgt een reünie die gepland staat op 5 juni,
het feest van de "H. Bonifatius". Het herdenkingsboek zal
rond "Bonifatiusdag", tijdens de officiële receptie worden
gepresenteerd.
Ook dit jaar gaan we verder met de scholing van teamleden.
Klassemanagement is een belangrijk kernpunt waaraan, met
medewerking van Rob Slot (S .A.B .), intensief wordt gewerkt.
Een delegatie van team en schoolcommissie zoekt nieuw
meubilair uit bij Presikhaaf in Arnhem. Het oog valt op het
model "Thomen".
In april wordt voor 175 kinderen nieuwe leerlingensetjes aangeschaft.
De spreekkamerstoelen worden opnieuw bekleed.
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1975. "Sim Lucia" Klewersclrool. JufTee/a de Boer. Gom/a Arends, Anira Bergmamz. Climmz Rey. Carry Sc/rol te. Mircmda De pen broek,
Gert Hof"amp. Tweede rij: Limla Emans. Karina de Waal, Ester Bijwmg, Mmzique Mmming. Yolmula Steen/wis. Edwin Bmmmer. Ellen
Venderbosch Derde rij: Juf Anneke S1ttnum, los Wortelboer. Jan K1tpe1; En•orul Kl~tngel, Marga Gwmewijk. Marti/Ie te Man•e/de. Robby
Be1tnen. Onderste rij: Herman Smit, Ariëlle Bolk, Willeke Wolbers, 7ïtia Wiegers, Hemzy Dwnmer. Gerard Sclwmal.e1; Erik Helder.

1975. "Sim Bonifatius". Klas 1. Bo1•enste rij: lmw Hoekstra, Marga Mense11, Herman Depenbrock, Alida Smit. Bematlette Heine, Jm.
Sc/wlte, Em•in Vos. JufCatrien Buter, Riclwrd Felrrmwm. Eri!. Sclrlimbaclr, Hen!.. Weinans. Tweede rij: Rik Westen. Hemzcm Stamzel'eld.
lewzet Steen/wis, Ri/Cl Roe/fs. Annemarie Sclmieders, Elisa El/ing. Erik Sclrolte. Romn• Kavse1; Harrv Wöste11, Jolmlll' Twickler, Heinie
Hommes, Bemzie Eckellro.ff. Ria de Vries. Toke Dolz/e, Herman Wo/hers. Onderste rij: A1111;tte Sclmi;ders, André Ba1t~rlruit. Camtien
Brugman, Mariiftte Bwcrmcm, Jolran Dzmzmer, Peter Bokel. Marga Sclwlte. Cor Zoe/mcm, René Heyne.
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1975. "Sim Bonifari~ts". Klas 2. Bo1•enste nj: Albert Hommes, Karel Westen. Heleen Fisclzer. JufCorrie Bucking. Sabina VIsser. Marjan
Blanke, Harry Sm it. Erik Gumzewijk. Bert LLmges. Ma riem Depenbmck. Tweede rij: Amzeke \Vortelboer, Amzemieke Helder. Bemzie
Borgmamz, Gemrdus Twickler. Marlies Oplzof. Astrid Felzrmazm. Vera Bijwmg. Morlee11 Weggemons, Tlz ea Kamping. Marieke Peters. Peter
Rinket, Edwi11 Steffens. Maria11 Weimws. Onc/erste rij: Nico La11gen. Peter Geres, Tlreo Nienlwis. Jos Geres. Kees l'a/1 Rieke. Freddy
Sclzlimlmclz, Riclwrd Hcmmamz. Peter Hemmen.

1975. "Sint Bonifatius". Klas 3a. Bo1•enste rij: Erik Vos. lewzette Hey11e11, Lil/a Bergmmm. Agnes Sclwlte, Lea Szcelmmm. Mariëtta
Stamzeveld. Ellen Bemdt, Juf Joke Bijvang. Tweede rij: Hemzcm Smit, Herman Perk. Harry Berends, Kari11 Smit, Ria Sc/zo/te. Annemarie
Zoel mem. Lia Limberge1; Ma riem Abeling. Ja11 Uters. Jolumy Bergnum11. Onderste rij: Harry Sc/rutte, Re111! Kei:er. Niek Westen, Han De~tling.
Erik Me_\'el; Harm Ke1tr, Pa1t/ Bo!.el.
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1975. "Sim Bonifatius''. Klar 3b. Bovenste rij: Robert Rep, Liesje Scha/te, Anja Su•ort, Leida Depen!Jmck, Trudie Treclrsel, Reg ien Sclwlte.
Jmmy Hill•erts, Meester Harm Deuling. Tweede rij; Pa u/ \Visman, Jan Tubben, Richartl Venderbnsch. Bert Vroom, Marleen Roe/fs. Henk
\Volbers, Sicnette \'Wl Keulen, lmu1 Twickler. Ellen Wolbers, Cimly Rey. Ouders te rij: Ben Scholte, Erik Schutte, Anclt·é Kei:er. Harry
Sclmieders, Henk Depenbmck, He/ga Schepers.

1975. "Sim Bonifatius ". Klas 4. Bo1•enste rij: Elly Janssen, Y1•onne Twickler, Patricht Over. Angela Dreier. Marjo Boesing, Mirjam Heller.
José Berndt, Mariëtta Scholte, Marie-José Schomaker. Marita A be/ing. Anita Depenbrock. Tu·eede rij: Meester Gerard Pelgrim, Dick
Stiekema, Jolmny Gwmewijk, Aletta Hofstra, /na Buurman, Ema Schepers, Mculelein Berends, Susette Wolbers, Linda Kuper. El/ie
Knevelbaard, Truus Barenkamp, José Buurman, Jeanet Caspers. Onderste rij: Jolm Sc/wten, Ric/wrd Wo/bers, Erwin Rey, Jolumy Hemmen,
Ben Schut en, Mark Keizer. Marcel Rep, los Kei:et; Cor Sc/wlte.

136

1975. "Sint Brmifatius ". Klas 5. Bovenste rij: He/111.\' Mestemake1; Peter vm1 der Tlriel, Henk Roe/fs, Hen/.. Richart, Ben Sclmieders, Jolumy

Wolbers. Nico Twickle1; los Rinket, Jolu1 Wismml. T\l'eede rij: Trudy Sclmieders, Juf Nel Mensen, José Geres, Margriet Scholte-Aal bes,
Margriet Zoe/mon, Ben Bergmann, Wim Wolbers, Alben Hofstra, Cm·/-Hein: Sclromake1; Be1mie 0\'el; GeiTie Tubben, Leny Twickle1; Gen/a
Tu·ic/..le1; Magda Bauerlwit. Onderste rij: Ria Barenkamp, Jam1y Bakke1; Annette Deuling, José Dremlr, Geo Nielwjf. Karin Schutte, llw
Kei::er, Bemard Westen, Bé Tapken, Pa ui Ri11ket.

1975. "Sim Bonifatius", Klas 6. Bo1•enste rij: Annelies Hofstra, Annemie Sclrolte, Johm1 Exel, Jolran Heine, Pau/ Janssen, /na Roe/fç, Jneke

Berg mmm. Harma Berends, Loes Hofstra, Jmke Oplroj. Bert Schol te. Tweede rij: Bem1ie Nienlwis, Leenort Dummer. Bertha Kamping,
Johanna 1•an Rieke, Bertlw Smit, lneke Su·art, Auda mn Rieke, Marion A/ring. Heleen Teiken, Marion Hojstra, Marga Kamping. Meester Wil/
den Brok, Marimt Wolbers. Onderste rij: Gercla Helle1; Thea Sclro/te, Agnes Wolbers, lngrid Wósten, Lena Lommers, Bem1ie Gwmell'ijk,
Reg ina Wolbers, Henri Sue/mann, Hans Schol te, Kappie Treclrse/, Johan Helder.
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Sport; strijd en verbroedering
SPORTBEKERS EN MEDAILLES; EEN LUST VOOR
HETOOG

D e drie sportbekerkasten zijn voor iedereen die de "Bonifatius" binnenloopt, duidelijk in het oog vallende aandachttrekkers. Achter het glas fonkelen en glinsteren de bekers,
plaquettes en medailles. Veel leerlingen hebben ervoor gespeeld, gevochten en geknokt. Daarvoor hebben ze zich de
benen uit het lijf gerend, het vuur uit de sloffen gesjouwd en
"zich te barsten" gelopen.

De mor~itter \ '1111 STA. dokt a )au Wachters. deelt de beJ..ers uit.
Jeugdleider Mali\' Pot~e assisteert.

Jaarlijks terugkerende toernooien zijn:
- Het -Drogisterij Schenkel- handbaltoernooi.
- Het zaal voetbaltoernooi.
- Het -Dokter Wachters- veld voetbaltoernooi.
- Het Gemeentelijke kastietoernooi.
- Het waterpolotoernooi tijdens de zwemsportdag in Ter
Apel.
Het 1mterpolo te11111 i11}1111i /972. 1•. l.u.r. : )os Bwer, Jnlumy Sclwlte.
A1111elies Algm, Jos Buckiug. Truus Wolber.s, Petra Bosch, Heiu~
Klompmakers, Maria u Perk, He mum Drellth, A1111eke 1'1111 der Th iel.

Menig zweetdruppel is gevloeid, heel wat tranen zijn gevallen. De meesten die terugdenken aan de wedstrijden kunnen
zich nog goed het chauvinisme van de ouders, leerkrachten
en vooral van kinderen herinneren. Hel is maar goed dat, na
afloop van de wedstrijden, de tegenstellingen weer snel worden bijgelegd. Kinderen van verschillende scholen zitten
immers samen op voetbal, gaan samen naar handbal of
springen samen in het zwembad.
Veel oud-leerlingen herkennen nog de beker waarvoor ze
hebben gespeeld en menige oud-speler kan nog vertellen
onder welke omstandigheden de overwinning werd behaald.
Verhalen over overwinningen en nederlagen; over de medespelers en over de reacties van tegenpartij en omstanders.
Weetje nog ............. ..
Sinds de jaren '50 worden er elk jaar sportwedstrijden en
toernooien gehouden. Daarbij zijn de voetbalwedstrijden om
de dokter Wachters beker, voor zover bekend, de oudste.
De supervisie over de sportactiviteiten ligt in handen van de
sportcommissie. Dat de vakleerkracht -lichamelijke vorming- daarin een prominente rol speelt is vanzelfsprekend.
In Ter Apel is meester Teun Marlens al sinds jaar en dag dé
inspirerende factor.
We Pochteli e11 Fochteu ...... ...

139

Verder doet de "Bonifatius" al jaren mee met de avondvierdaagse en de sportdag voor de groepen 7 en 8.

EEN TITANENSTRIJD TUSSEN SCHOLEN !!

Bijna elk weekend zag je hem op het sportveld.
De zes kinderen van dokter Wachters gingen natuurlijk naar
de katholieke school. In 1951 startte zijn oudste dochter op
de lagere school en op dat moment begon de relatie tussen
dokter Wachters en het Lager Onderwijs.

J n de jaren '50 was het op de R.K. Jongensschool en vele

Als je kijkt naar de honderden bekers, medailles en vaantjes
die in de kasten van de "Bonifatius" staan uitgestald, dan zie
je hele grote verschillen. De kleinere exemplaren zijn grotendeels uit vroegere tijd; uit de jaren '60 en '70. Het zijn
vaak hele kleine, metalen bekertjes. Een enkele wisselbeker
is zelfs verzilverd (en moet daarom zo af en toe worden
gepoetst).
De bekers uit recentere tijd zijn meestal groter, vaak meerkleurig en gemaakt van kunststof.

andere scholen in Ter Apel en omgeving een verhit onderwerp; de school-voetbal-wedstrijden om de Dokter-Wachters-beker! Geen voetbalbeker was hier zo begeerd. In Ter
Ape1 sprak men over dé beker !!

De gang van zaken is al jarenlang als volgt:
Een aantal weken vóór de wedstrijden komt meester Ben
Postma, sportcoördinator van de "Bonifatius", met het voorstel om mee te doen. Natuurlijk doen we mee. Soms speelt
de "Bonifatius" zelfs met zowel een jongens- als een meisjesteam.

Dokter Wachters was sporter in hart en nieren .. Vol overtuiging vertelde hij : "Sport is goed voor lijf en leden, het verruimt de geest en het voedt op tot een socialer mens".
Je kon met sport niet vroeg genoeg beginnen. Dokter
Wachters vond het vanzelfsprekend dat je zeker vanaf de lagere school de sport moest promoten en propageren. Dat hij
daarbij het voetbal een warm hart toedroeg, spreekt voor zich.

Supporters vuren de spelers aw1 tot grotere prestaties.

Een prijs!
De teams van de "Bonifatius" vallen vaak in de prijzen. De
aanvoerster I aanvoerder mag het kleinood 's avonds mee
naar huis. De volgende morgen moet het natuurlijk wel weer
op school zijn.
Even voor de morgenpauze begint mogen de kinderen de
groepen rond. Ze kondigen zich bij elke groep aan door te
"bonzen" op de deur. -Hier komen de helden- ...... .
En aan het eind van de dag mogen ook de andere spelers de
beker een avondje mee naar huis. Een voor een en om de
beurt.
En daarna .... daarna staat er weer een beker méér in de kast.
Een beker om nog eens naar te kijken.
Om later nog eens aan te wijzen:
"Weet je nog .. ........ ... ..... .. ....... ...... ............"

Het bericht gaat naar de groepen en meteen is daar het hek
van de dam. Spontaan bieden kinderen zich aan. Ze slaan
aan het organiseren en "onenigheid" voert de boventoon!
Als de grootste herrie voorbij is wordt eerst een aanvoerder
of aanvoerster gekozen. Dan is het team gauw samengesteld
en komen ideeën naar boven om te trainen.
Vaak is dat trainen een actie van sportieve en welwillende
ouders. De laatste jaren spelen vader Henk Scholte (jongens) en moeder Henny Schlimbach (meisjes) daarin een
prominente rol.

De jeugd van Ter A pel was best voetbal-minded. Er was ook
gelegenheid!
In de jaren '50 was er allereerst natuurlijk het echte S.T.A.
terrein in het bos aan de Schotslaan.
Daarnaast kende de jeugd twee speelveldjes waar ze in hun
vrije tijd voetbalden. Deze twee z.g. trapveldjes waren heel
geliefd. Het ene veldje was officieel in gebruik als gymnastiekveld van ULO en HBS. Er stond een klein materialenschuurtje en je bereikte het via een zandweggetje vanaf de
Stationsstraat. Het andere trapveldje was vooral in gebruik
bij de katholieke jeugd. Het lag achter de openbare begraafplaats aan de Kapelweg en je bereikte dit via een zandpad
langs dat kerkhof.
Vooral het laatste veldje was een geliefde verzamelplaats
voor de jeugd van de toenmalige katholieke jongens- en
meisjesschool. Daar trof je elkaar na schooltijd. Maar ook
's avonds, in het weekend of in de vakantie was het een
bekend ontmoetingspunt.

Meester Gerard Weinans.

Het begon allemaal met dokter Wachters.
Jan Wachters was arts. Van oudsher was hij de katholieke
dokter in Ter Apel en als zodanig had hij veel connecties met
de katholieken in het dorp.
Daarnaast was hij een enthousiast voetballer. Hij beoefende
de sport zowel organisatorisch als praktisch. Hij was lid van
de "Sportclub Ter Apel ( S.T.A.), was jarenlang voetbaltrainer en bekleedde daarnaast verschillende bestuursfuncties
(voorzitter van 1955 - 1970).

Het winnende elftalvan het dokter Wachters toemooi in 1960. Achteraan: Johan Krops. Meester Gerard Weimms. Daan•oor staande:
Be1mie Arends, lans Groen. Jmmie Berends, Harry l'an der Sl11is, Johan S11elmwm. Geh11rkt: Willy Meije1; Hans Wa chters, Gerard Manning,
Jampie Schafte. Johan Sdwlte. Bertus Hofstra. Jue/e Kropfeld. (Op de achtergrond staannog Jan Goos. Rwul Sdwltens. Jan Penning.)

De elftal/enl'an de finalewedstrijd om de Dokter Wachtersbeker in/971. Staande de "Westennarke". knielend de Sint Bonifatillsschool. Achter:
Berend Daanje, Dokter Jan Wachters. Herman Schlimbaclz. Vooraan 1•./.n.r.: Jan Kei:er. Gerard Sclwlte, Gerard Krops. Herman Wolbers, Jas B11cking,
Jas Heyne. als mascotte zijn broertje René Heyne , Rikus Tapken. Herry Hemmen . Daarachter: Gerard 01•er. Herman Dreier. Gert Jan d'Haan, Gert
Bemdt, Gerry Heyne.
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Hetll'illlrende elftal in 1978. Achteraan: Bert Vroom, Trainer de hee1: Vr1s. Tweede rij: Freddy Schlimbach. Harry Be muis, Theo Nienlwis, Andrt!
Kehe1; Jolmny Twickler, Ben Scha/te, Ben Kupe1; Erik Vos. Onderste rij: Jmmy Bergmwur. Richard Hartman, Jan Tuhhen, Jos Geres, Enl'in Vr>s, Peter
Tieben, Rafae/ Almzso.

Jongens gingen bijna altijd voetballen. Meisjes mochten zo
af en toe ook wel eens meedoen, maar meisjes-voetbal bestond nog niet echt. Toch gingen ze vaak mee. Het was er
altijd gezellig. Ze speelden vaak "Vuur - Vlam", plukten
mooie lange stengels van de -ruschen- om bloemenkransen te
vlechten of gingen op ontdekkingstocht door de omgeving.
In het jaar 1953 vond Jan Wachters dat het tijd werd, eens
een daad te stellen in de richting van de voetballende jeugd
van Ter Apel en omgeving. In de bestuursvergadering van
S.T.A. vertelde hij dat hij een wisselbeker wilde aanbieden
aan de lagere school die kampioen zou worden. Voorwaarde
was dat er een comité werd opgericht om voetbalwedstrijden
tussen de lagere scholen in de regio te organiseren.
De leden van S.T.A. waren enthousiast. De voetbalclub wilde met alle plezier de organisatie van een jaarlijks scholentoernooi op zich nemen. Zo gezegd, zo gedaan.

Tot dat moment waren de wedstrijden steeds gehouden op
het oude S.T.A. terrein aan de Schotslaan. In 1955 I 1956
waren de nieuwe velden achter de toenmalige H.B.S. aangelegd. Vanaf die tijd werden de wedstrijden dan ook op dat
nieuwe "Doctor Mansholt Sportpark" gespeeld.
In datzelfde jaar 1956 droomde deR. K.Jongensschool in Ter
Apel al van een eind-overwinning; over een beker die drie
keer achter elkaar was gewonnen; over een beker die definitief in Ter Apel zou blijven.
Meester Gerard Weinans vertelde aan ieder die het wilde
horen, dat hij geen enkel medelijden had met "de dokter" die
natuurlijk een nieuwe wisselbeker ter beschikking "moest"
stellen.
Maar het pakte heel anders uit. Zandberg werd kampioen ._en
de beker was opnieuw uit Ter Apel verdwenen. Ook de
revanche in 1957 bleef uit. Zandberg had een ijzersterk team
waar niemand tegen opgewassen was.
Het spookbeeld van de beker die definitief in Zandberg zou
blijven, doemde op. De spanning tijdens het scholentoernooi
in I 958 was dan ook om te snijden. Er was nog nooit zoveel
publiek geweest. De supporters waren super-chauvinistisch.
Er werd heel wat harde taal gebruikt en er zijn veel verwensingen geuit. De uitslag? Ter Apel werd uiteindelijk kampioen en opnieuw ging de beker naar de R.K. Jongensschool.
Vanaf dat moment was de kracht van de jongensschool in
Zandberg eigenlijk gebroken. Zowel in I 959 als in 1960
behaalde de "Bonifatius" de overwinning. Daarmee was de
eerste echte Dokter-Wachters-Beker definitief in het bezit
van de "Bonifatius" gekomen. Tot op de dag van vandaag
staat hij in de bekerkast en vormt hét pronkstuk van de verzameling.
Bijna een generatie schooljongens heeft ervoor geknokt!

In mei 1953 was het eerste toernooi in het kader van de
Dokter-Wachters-Beker. Vooral de katholieke scholen in
Zandberg en Ter Apel waren aan elkaar gewaagd. Meester
Gerard Weinans, die vanaf het eerste begin de drijvende
kracht op de jongensschool van Ter Apel was, probeerde er
uit te halen wat er uit te halen viel, maar hij moest in de
St.Josephschool van Zandberg zijn meerdere erkennen. De
prachtige wisselbeker ging naar Zandberg.
Het jaar daarop, in 1954 werd er in Ter Apel al vroeg begonnen met de trainingen. Men zou en móest de beker terughalen naar Ter Apel. In mei, toen de wedstrijden werden gehouden, werd er dan ook fel gevoetbald. En ..... de opzet
lukte. Ter A pel werd kampioen en de beker was de onze ! !
Hetzelfde gebeurde in 1955. Ook toen ging de beker naar
onze school in Ter Apel.
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/976. "Sim Lucia" Klelllersc/wo/. Bm enste rij: Ellen Venderhosch, Willeke Wo/hers, Martin van Keulen, Anita Bergman, Gert Hojkamp,
Herman Sm it. Clinton Rei}, Hemzie Dumme1; Juf Riet Dohle. Tweede rij: .. ?.. , .. ?.. , Jan Kuper, Jos Wortel hoer, Corry Sc/wlte, Josette Wo/hers.
Onderste rij: 1itia Wiegers, Monique Mcmning . .. ? .. , Ester Bij vang, Linda Emcms, .. ?.. , Jikkemieke Molen wijk. Jolanda Steen/wis.

/976. Reis. Eindklas Laudemwrke/ Bamflair/Ter Apel. Bovenste rij: Benny Over, Jolm Wisman, Koos Kaspers, Wilma 7iehen, Meester
Gerard Weilums, Lenv Tll'ick/er, Renale Dumme1; /na Buurman, Johanna Heine, Ginette Schomaker, José Alting. Jolmny Wo/hers, Meester
WiJl den Brok, AmzetÏe Deuling, José Drenth. Tll'eede rij: Gerda Twick/er, Maria Westerhof /na Ove1; Mina Eckel/wff, Gea Nielwjf. Magda
Bauerlwit, Karin Sc/wlte, Henk Riclwrt, Meester Bert-Jan Leemans. Derde rij: Margriet Zoel man, José Geres, /na Kei:e1; Bemard Westen,
Bé Tapken , ? , Tomzy Hofstra, Juf Joke Bijl'lmg, ... Stcmneveld, Jos Kraf, Carl-Heinz Sclwmaker, Peter van der Thiel, Hemzie Berg man, Jos
Rinket. Onderste rij: Trttdie Sc/mieders, Ria Barenkamp, Jmmy Bakker. Bert Sc/mieders, Wim Wo/hers, Henk 7iehen, GerrieTuhlwr, Hemzie
Mestemaker. ? , Henk Roe/fs, Ni co Tll'ickler.
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1977. "Sint Lucia" Kleutersclzool. Bm•enste rij: Leon Eikens, Bas Dolde, Ridwrd Visset; Elisabetlz Giesen, Marian Bem/age, Ben Vroom,
Marcel Mensink, Gert-Jan Wei mms, Marian Wortel boet; Juf Anneke Sutmmr. Tll'eede rij: Mario/ein Sdwmaket; Otto Steenlzuis, ? . Liesbetlz
Peters. Ed11•in Babtist, Ben Keur, A/ex Lange.t·, Ronny Bakker. Derde rij: ? , Marieke Wolbers, Jikkemieke Molenll'ijk, Carla Sdmieders.
Betmie Sclzoemaket; Ellen Oplzof. RegÎiw Tll'ickla Onderste rij: Wil/iam 7ieben, Edwin Heijne, Caro/a Jmrssen, Marion Sclwlte, Francis
Bokel, Bemlzard Bols, Jörgen Brunen.

/977. "Sint Bmriftrtius". Eillllk/as. BrJI'enste rij: Albert Hof\'tra. Fen/inmul Stiekema, Ridrard Wol/Jer.\', Marcel Rep, Ben Sclzuten, Cor
Sc/rol te, Joll/111\' Hemmen. Jolzmr\' Gm11rell'ijk, Jm Kei:et: T11·eede rij: Jolm Sclrwen. Enl'ill Re_1·. Ema Sc/zepers. José Brllll'llll/11, S11sette
Wolbers, lira B11urmall, Jeemet Casper~. Patricia Ovet; Roeljillcr Westerlwf. Meester Hein Blanke. Derde rij: Meulelein Beremls. Lindcr Kupet;
Carina Becket: Ange/cr Dreiet; Marita Abeling. Anita Depenbrock. Onderste rij: Pa u/ Rinket, Jo.té Bemdt. Mhjam Hel/et; Mmjo Boesi11g,
El/ie Jems.wr.
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1978. "Sint Lucitr" Kleutersclwol. Bm•enste rij: Juf Anneke Sutmcrn, Ellen Kuiper. Robert Brugma11, Anuska Sdwmaker. llreke Gort, Ma tja
Bols. T11•eede rij: Scmdra Caspers. Marcel Mamring. Dennis Steelillil is, Demiëla Gan•e/s, Taco Jillings, Rudie Hamme.\', Angelique Bergmamr.
Derde rij: Heieli Pais, Cirrista Pragt. A11dré Emringa, Heieli Hudng, Joep Daamen, Linda Bemlage, Fmrs HeiiSe/1, Clwmal Bakket: Onderste
rij: Mirmrda Nielroff, Cicwc/ia Wiegers, Brender Emans, Riclwrd Emri11ga, 's Jaco/ien Sdrolte, Jos Bols, Bart Weinwrs. René Teike11.

1978. "Sim Bmrifatill.\" Klas 6a. Bol'enste rij: René Keizet; Pau/ Bokel. Hem Deuling, Hemwil Smit, Bert Vroom, Hennan Perk, Niek Westen.
Harry Berends, Walter Molen wijk. He11k Wolbers. Tweede rij: JufSilly He11sen. Cimly Rey, Jeanette Hey11e11, Ag11es Sc/rol te, Litla Bergmamr.
He/ga Schepers, El/e11 Berndt. Marie-José Sclromaket; Mario11 Gool'(larts, Meester Hein Blanke. 011derste rij: Mariëtta Stannet •e/d,
Amremarie Zoel man. Lia Limbet~~et; Carin Sm it. MarianAbel ing.
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Schoolreizen, variaties op een thema
OVER FIETSEN, HUIFKARREN EN LUXE
TOURINGCARS

zienswaardigheid naar de andere, stonden de kinderen door
de brede kieren te turen naar alles wat voorbij flitste.
Bij het katholiek onderwijs in Ter A pel blijkt dat de jongens
vaker op schoolreis gingen dan de meisjes. De kleuters gingen niet op schoolreis. Zij hadden op school een schoolfeest.
Pas sinds 1991 gaan ook zij op reis.

A ctieve onderwijsmensen hebben steeds gezocht naar ma-

1978. "Sint Bouijatim" Kh11 6/J. Bm•euste rij: Marlee/I Roe/fs. Lie~je Scltolte. Ria Scltolte. Leida Depenhmd. Regie11 Sclwlte. Sie11ette wut
Keulen. Lea Sue/mwur. Tu·eede rij: Mmrique Ellemramr. Jwury flill'ertl', Eri~ Vt>~. Bl'/1 Kupe1; Rajáël Almrw. Ja11 Tu!Jhnr. flarrr Sclurh•der.1.
Ben Sclwlte, Pau/ Wi.mum. Meester Wil/ Kmese11. 011derste rij: Jomry Bergmamr, Rohen Rep, flen~ Depe11hmd. Riclrard l'end;•r!JtHclr.
Allth·é Kei:et:

nieren om de theorie te laten vergezellen door de praktijk.
Al in de dertiger jaren ging meester Jan Wester, hoofd van
de openbare lagere school in Ter Apel , in de zomervakantie
met de O.F.D.N. club (Op de Fiets Door Nederland) op stap
om aan zijn leerlingen van de hoogste klas, Nederland te
laten zien. Veel van het in de klas geleerde, konden de kinderen dan met eigen ogen bekijken.
Ook meester Cees Overtoom, hoofd van de R.K. lagere
school in Laudermarke huldigde dit principe. Op het eind
van de jaren '40 fietste hij 's zaterdags met zijn leerlingen
naar het veengebied om het veen te "voelen", adders te laten
zien en de zonnedauw te ontdekken.
Veel schoolreizen hadden ook dit principe als uitgangspunt.
In een aantal reisdoelen van tegenwoordig wordt dit beginsel nog steeds gehuldigd. In het "Verkeerspark" in Assen
leer je nog steeds -veilig verkeer-. In het "Dierendiorama''
zie je nog steeds hoe dieren samen leven.
Dat de tendens wijst in de richting van volautomatisch vermaak kun je merken aan Flevohof. Het was opgezet als
praktische agrarische voorlichting maar door een dalende
belangstelling is "Flevohof' verdwenen en is het pretpark
"Walibi-Flevo" ontstaan.
Gelukkig hebben veel hedendaagse excursies, waarbij
schoolkinderen bezoeken brengen aan b.v. de Heemtuin, de
bakker, politiebureau of bibliotheek nog een actieve en opvoedende achtergrond.

De doelen van de schoolreizen waren heel verschillend. De
jongsten bleven wat dichterbij; de oudsten gingen wat verder weg. De kinderen van de hoogste klas maakten vanaf het
eind van de 60er jaren een meerdaagse reis.
Zo'n tocht bestond uit verschillende onderdelen. Je ging
naar een bezienswaardigheid of museum, maar natuurlijk
was een speeltuin ook altijd een van de onderdelen. Dat een
schoolreis niet altijd duur hoefde te zijn bleek uit het verslag
van 1974:
"De kinderen van klas 5, 6 en 7 die naar Schiermonnikoog
gingen hebben bijna al het geld overgehouden. Ze hebben de
hele dag op het strand gewandeld en waren niet in de gelegenheid om het meegenomen geld te besteden. Op die
bloedhete dag hebben ze met veel pijn en moeite wat kunnen
uitgeven aan een drietal consumpties. Er was in totaal nog
f 398,- over."
Gelukkig zijn er tijdens de schoolreizen van de "Bonifatius"
nooit ernstige ongelukken gebeurd. Dat je soms raar staat te
kijken zal blijken uit de volgende voorvallen:
Het reisje van klas 3, 4 en 5 in 1975 naar Drouwenerzand zal
menigeen nog lang heugen. De bus zou om half 9 vertrekken,
maar ..... Albert was er nog niet.
Na een kwartier bellen we naar zijn huis. De telefoon wordt
niet opgenomen. Iemand rijdt er snel naartoe. Er wordt niet
opengedaan. Wat is er aan de hand? De tijd verstrijkt. leder
maakt zich ongerust.
Tegen kwart over 9 komt Albert met zijn moeder aanfietsen .
Och, ze hadden nog even een nieuwe korte broek gekocht... ..
Tja, en de winkeldeur ging pas om 9 uur open !
En wie was dat in 1978 in Amsterdam?
We hadden voor klas 5 een mooie reis uitgestippeld. Een
wandeling in het centrum van Amsterdam, het Rijksmuseum, een rondvaart, naar Schiphol en een speeltuin in Harderwijk. De reis was strak gepland maar gezellig om te
doen.
Maar meteen bij het eerste onderdeel ging het al fout. We liepen een klein rondje in het centrum. Vanaf de Dam, via de
Walletjes naar het Spui en daarna langs de Kalverstraat terug.
Een van de leiders liep achteraan. We controleerden na iedere straat en toch ........ Op de Dam aangekomen misten we
een leerling. Zoeken, zoeken, zoeken!

Met de firma La11ti11g op reis i11 198-1.

1979. "Sim Bmrijiuius" Ei/1{/k/as. Bm•enste rij: la11 Uters. Peter Tie/mr. Peter Rin~et, Karel H'<•sten. Harm Kew: Edll'ill Ste.ffen~. 7il'eede rij:
Marlee/I Weggemwrs. Marlies Oplwf. Maria11 Wei11ans. Mwjan Blanke. Sa!Jina Visse1; Ellen Wo/hers. Me<'Ster fleiu Blmrl.e. Derde rij: Juf
Smy fle/lse/1, Tlt~~~ Nieultuis. Tlrea Kamping. Marieke Peters. l'era Bijvwrg. A.l'trid Feltrmwm. Amrl'Áe Wortelboer. Marian Depenhrock. flarry
Snut. Ondersten;: Peter Geres. Riclrard Hartmmur. Freddy Scltlimhaclt. los Geres, Bert La11ge.1, Eril. Gw 111 e 11 ·ij~.
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De schoolreizen waren vroeger een van de zeldzame uitjes
voor kinderen. Er werd maanden naar uitgekeken. Een
schoolreis naar "Haantjebak" (een zandvlakte in de Emmerdennen) met een grote melkbus vol ranja achter in de
"Bergman's bus" betekende bij voorbaat -groot feest-.
Vlak na de tweede wereldoorlog ging de reis zelfs in een
opgepoetste veewagen. Heerlijk op ontdekkingstocht door
de provincie Groningen. Onderweg, rijdende van de ene be

Stond me die knul voor een grote seksshop in de Kalverstraat "Moet je eens zien meester .. .........."
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EEN SPROOKJE DAT WERKELIJKHEID WERD

Alle kleuters gingen, samen met een van de rovers en Ali
Baba, het bos in. Op een tweesprong kwamen ze de prins
tegen. Hij zocht Doornroosje.
"Daar is het kasteel van Doornroosje", riepen de kinderen.
Inderdaad, recht tussen de bomen door zagen ze een groot
"kasteel" waar Doornroosje op een bed lag. Ze was in diepe
slaap en vlak bij haar stond het spinnewiel waaraan ze zich
had bezeerd.
De kleuters waren enthousiast.

D e kleuters uit groep I en 2 van de "Bonifatius" vierden
op vrijdag 19 juni 1987 een wel zeer bijzonder schoolfeest.
's Morgens om I 0.00 uur werden de kinderen bij het
"Boschhuis" gebracht, waar juf Marjolijn Hofstra, samen
met enkele assisterende ouders, hen al opwachtte.
Alle kinderen, alle hulp-ouder~ en ook juf zelf waren prachtig verkleed in sprookjeskleding.
De kinderen waren elfjes, kabouters of nog andere figuren.
De moeders hadden geweldig hun best gedaan. Dat was
geen wonder, want wat ging er gebeuren ........... .
Ze gingen naar het SPROOKJESBOS.

De rit op een bezenmeel boe emt 1 e

Er volgden in de Joop van de morgen nog veel meer sprookjesontmoetingen.
Zo kwamen we de Gelaarsde Kat tegen. We zagen Roodkapje, de jager en de houthakker.
Ook zagen we Hans en Grietje. Ze stonden bij een echt huisje van koeken en spekjes. Daar was ook de heks die gemeen
vroeg "Knibbel knabbel knuistje, wie knabbelt er aan mijn
huisje?" Ook Assepoester was er. Ze moest van haar boze
stiefmoeder erwten en bonen uitzoeken .
Alle sprookjesfiguren sloten zich bij de optocht aan en aan
het eind van de wandeling kwamen ze samen op een plek
waar Sneeuwwitje en de kabouters bezig waren een feestje
te vieren. De kabouters maakten muziek op de gitaar en
accordeon. Samen met de kleuters dansten ze in het rond.
Sneeuwwitje trakteerde de kleuters en alle aanwezigen op
patat, knakworstjes en ranja.
Toch misten de kleuters iemand ....... .
Waar was Moeder de Gans?
Ze hadden dat oude vrouwtje overal in het bos rond zien
Jopen. Dat vrouwtje had telkens de weg gewezen. En nu was
ze plotseling verdwenen . Waar kon ze zijn?
Waarschijnlijk is ze nog steeds in het Ter Apeler bos. Misschien woont ze er!

omzag in.

De optocht vertrok en ze kwamen bij een groot wit hek dat
dicht was. Plotseling kwam Ali Baba uit het struikgewas te
voorschijn en samen met de kleuters riep hij: "Sesam open
U ....." Zonder dat er iemand bij was, draaide het hek langzaam open.

De bewoners van het hele sprookjesbos i11 één keer op de foto.

LANGE DAGEN EN KORTE NACHTEN

D e jeugddriedaagse, de meerdaagse schoolreis

voor de
eindgroep van de basisschool, bestaat eigenlijk al heel lang.
In de 60er jaren werden op het eind van klas 6 al meerdaagse "schoolkampen" gehouden waarbij het thema "Afscheid
van de kindetjaren" een doorslaggevend item was. Omdat de
voorbereiding op de kerkelijke viering van de "Plechtige
Communie" een belangrijke rol speelde, had ook de pastoor
van de parochie een belangrijke stem in het kapittel.
Aan het eind van de jaren '60 en het begin van de jaren '70
gingen de leerlingen van de "Bonifatius", samen met o.a. de
kinderen van de Sint Josephschool in Zandberg, naar Duitsland, naar een jeugdherberg in Börger, een plaats op de
HUmmling.
Gedurende die drie dagen werd er veel gewandeld, zowel in
het dorp als in de omgeving. Het bezichtigen van de kerk
was steevast een van de onderdelen.
Op een van de twee avonden gaf pastoor Aveskamp uit
Zandberg altijd sexuele voorlichting. Daarvoor werd er uit
Nederland een diaprojector en twee (of meer) dozen met
dia's meegenomen. Veel deelnemers herinneren zich nog dat
op de dia's de kleur -rood- sterk overheerste.

Natuurlijk werden ook andere activiteiten ondernomen, zoals een excursie naar de kalkzandsteenfabriek.
Er waren kinderen die nog nooit van huis waren geweest. In
1974 heeft tijdens de jeugddriedaagse een van de meisjes
drie dagen ziek in bed gelegen. Pas toen we weer uit Haren
vertrokken was ze weer beter. Heimwee ??
In tegenstelling tot Börger werden de kinderen nu niet meer
met de auto gebracht en gehaald. De heen- en terugreis ging
op de fiets. Dat daarbij soms halsbrekende toeren werden
uitgehaald zal menigeen zich nog heugen.
Op de zaterdag volgend op de jeugddriedaagse werden de
meeste schoolverlaters door monseigneur Möller gevormd.

In 1973 en 1974 werd de jeugddriedaagse doorgebracht in
de jeugdherberg in Haren (Duitsland). De jongens en meisjes uit Zandberg waren daar niet meer bij.
De sexuele voorlichting was uit het programma geschrapt.
Daarvoor in de plaats kwamen verdiepingsmomenten als
voorbereiding op het Vormsel.

Een heel eigen stijl. de tekening<'ll
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Drie çchoolleiders op Ameland; Wil/ Kroesen. Hei11 Blanke en
Gerard de Boe1:

I'WI

Bert-Jan Leemm1s m•er "Zorgl'iied"'.
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In 1975 ging de reis voor de eerste keer naar Zorgvlied (bij
Appelscha).
De kinderen van de drie parochiescholen: de "St.Jozefschool" uit Laudermarke, de "H.Gerardusschool" uit Barnflair en de "Bonifatius" uit Ter Apel gingen samen op pad.
De leerlingen overnachtten in stacaravans. Het was een hele
strijd wie met wie in de caravan mocht "wonen". 's Avonds
en zelfs 's nachts gingen enkele kinderen "buurten". Dat
was natuurlijk streng verboden. Om dat te controleren liepen
de meesters en juffen vaak sluipend van caravan naar caravan. (En de kinderen hadden dat natuurlijk hélémáál niet
door!!)
In Zorgvlied kon je gemakkelijk met de huifkar of zelf pony
rijden. De dieren waren zo tam dat je niet hoefde te mennen.
Ze konden zelf de weg vinden.
's Avonds werd er vaak stokbrood gebakken. Het deeg deed
je om het uiteinde van een stok en dan bakte je dat boven een
vuurtje. Het brood wilde wel eens een beetje verbranden.
Maar dan het onvergetelijke nachtspeL Meester Weinans
kon, zittend in een boom, buitengewoon goed dieren nadoen. Zelfs als de kinderen onder die boom stonden, hadden
ze het nóg niet door.
Het spannendst waren de speurtochten die uitgezet werden
door de meesters Bert-Jan Leemans en Huub van Mierlo.

DAGBOEK VAN EEN AMELANDGANG ER

Sommige deelnemers kunnen zich nog helder voor de geest
halen hoe het voelde als je vanaf de dijk het -wad- opliep. Je
voeten werden nat, dan modderig, dan werd je nog natter, je
voeten zogen vast, iemand spetterde met water. Uiteindelijk
gaf het allemaal niets meer. Je was toch kletsnat, je voelde je
vies en je wilde maar één ding; onder de warme douche.
Desnoods met vier anderen onder een dun straaltje!!
Nee, dan was het gevoel bij het kampvuur op het strand, heel
wat anders. Je werd een beetje weemoedig als je in het pikkedonker, midden in de nacht, in de vlammen staarde ........ ..... ... .. .... ... ..

Op het l'iot in "Hwr:epark"; eerst bnllll'en dan !'aren.

Meteen tijdens het eerste bezoek aan het eiland, zakte
Gerardus, toen hij de dichtgeslibde "Oerdersloot" wilde oversteken, diep in de taaie modder. Met geen mogelijkheid kon
hij naar de kant worden getrokken. Volgens veel kinderen
zakte hij steeds verder in de modder weg. Gerardus had bijna
de moed al opgegeven. Samen met de meesters lukte het
mevrouw Pekelaer, liggend in de modder, om hem los te wurmen.
Ameland is ook het eiland van de superlatieven.
De leiding en de kinderen zijn nog nooit zo nat geweest als
op Ameland. Ze zijn trouwens ook nog nooit zo rood-verbrand als op Ameland.
Er is nog nooit zoveel cola gedronken als op Ameland, nog
nooit zijn er zoveel chips gegeten, nog nooit zijn de nachten
zo kort geweest.
Het bezoek aan het eiland was altijd één groot avontuur. Het
begon al met de overtocht. Menigeen moest zo nodig de
meeuwen voeren en werd getrakteerd op een flinke "vlatz"
meeuwen poep!!!
De kennismaking met kampeerboerderij "Het Kraaiennest"
was de volgende verrassing. Is het hier? Is het daar?
Sommigen liepen al op een drafje ....
En dan de slaapzaal! Stapelbedden! Slaap je boven 'öf
onder? Naast deze of die?
En de meiden, in de slaapzaal ernaast! Als jongen wilde je
stoer doen; opvallen. Maar je liep er wel je eerste blauw~e
op! Weggestuurd door je "geliefde", als een klein kind!!
..... rotmeiden!
En de nachten! Die begonnen niet en eindigden ook niet.
Heb jij geslapen? Ik niet!!!
En meester Blanke! Midden in de nacht sloop hij soms tussen de bedden. Een brandende zaklantaarn was je dan kwijt
en als je wat durfde te zeggen stond je naast je bed, op de
stenen vloer.
Je mocht dan maar één ding ..... slapen!
En de fietstochten. Tientallen kilometers fietsen, soms "met
de kop in de wind". De meesters en juffen fietsten voor en
achter. Als je echt moe was kon je het wel waarderen als
iemand van de leiding je een eindje duwde!!
En het eten; altijd lekker. Nasi, worst, een hele karbonade!
Je maag was te klein. Die kookmoeders, wat een schatten.

We :ijnnog nooit zo nat gell'eest.

De overstap van Zorgvlied naar Ameland ontstond eigenlijk
toevallig. De enthousiaste familie Pekelaer (ouders van een
leerlinge) had op Ameland een zomerhuisje. Ze wilden
behulpzaam zijn bij het organiseren van de eerste reis. Zo
gingen we in de zomer van 1980 voor het eerst met de boot
naar Ameland. Het was een belevenis.
Kinderen en volwassenen genoten van de zee, van het wad,
van de duinen en de vuurtoren. Je hoorde hele andere vogels
en zag heel andere beestjes.
En als het donker was werd het helemaal spannend. Al die
vreemde, onbekende geluiden!
Twee dingen waren op Ameland een "must". Op de eerste
plaats het zwemmen in zee met het dansen in de golven en
het proeven van het zout van de zee. Op de tweede plaats de
kennismaking met de modder van het wad; de modder die je
steeds viezer maakte; de modder waarin je wegzakte; de
modder vol met krabben, mossels en ander onbekend
gedierte.
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Woensdag 13 juni 1984.
Eindelijk is het dan zover. De zesde-klussers van de
"Bonifatius", "H.Gerardus" en "St.Jozef' gaan op reis naar
Ameland (volgens mensen die het weten kunnen, het paradijs op aarde).
Dagen, wat zeg ik, wekenlang was er al over gepraat.
Ameland, alsof het een wereldreis was .
Eten en slapen, ho maar! Alleen het woord Ameland was al
eten en drinken tegelijk. Bij alle deelnemers gierden de
zenuwen door de strot, maar wat gaf het.
En dan al die sterke verhalen van onze voorgangers! Zouden
al die verhalen echt waar zijn???
Nou, we zullen wel zien.

In 1993 zit de eindgroep in "Hunzepark" in Gasselternijveen. Weer eens heel iets anders. Het is minder kostbaar en
je zit dichter bij huis.
"Hunzepark" had ook iets. Kamperen in je eigen tent gaf je
een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Varen met een
zelfgebouwd vlot gaf je een kick. Zelf je eigen potje koken
was een uitdaging. Al waren de aardappelen nog rauw en de
gehaktbal zwart geblakerd, voor je eigen gevoel at je als in
een vijf-sterren-restaurant!
Maar griezelig was het ook. Vooral als je 's avonds laat bij
het wandelen voorbij het kerkhof liep.
Iedereen durfde met zijn zaklantaarn over de grafzerken te
schijnen. Natuurlijk wel! Maar de adem stokte je in de keel
als er plotseling een paar zaklantaarns stuk gaan. De rillingen liepen over je rug ........
Je was toch maar liever heel dicht bij meester of juf.
Vanaf 1997 kamperen de leerlingen in de kampeerboerderij
"Tweehek" in Westdorp. Ook hier is het centrale thema: samen met de groep erop uit-. Dat blijkt ook bij de dropping.
Samen moet je proberen (zo mogelijk binnen een redelijke
tijd) weer op de kampeerboerderij te zijn.
0 wee, als je eenmaal bent verdwaald !! !

Zelf het eigen potje kn~en i.1· een

Met de "Sier " of de "Oen/ " naar Ameland.

Onze groep bestaat uit 50 personen, t.w. 43 kinderen en 7
begeleiders.
De leiding bestaat uit Koosje Arends, Gerard de Boer, Hein
Blanke, Siny Hensen, Adelbeid Hoekstra, Lena Arling en
ikzelf (Gerard Eikens). Adelbeid en Lena zijn bovendien
nog aangesteld als kooksters.
Toen ik omstreeks 8.00 uur bij de "Bonifatius" aankwam
was de hele meute praktisch al aanwezig. Ik heb me laten
vertellen dat sommigen er al om 5.00 uur stonden.
Onze bus stond er al en vaders, moeders, broertjes en zusjes
drentelden zenuwachtig heen en weer. Alsof niet wij, maar
ZIJ op reis gingen.
Enkele Amelandgangers probeerden stoer of nonchalant
over te komen maar ze kauwden van zenuwachtigheid de
nagels van de vingers (stiekem). Ook waren er kinderen die
een koffer bij zich hadden waar alle spullen van een weeshuis met gemak in pasten. Maar ja, wat wil je; AMELAND ! !
Na innig afscheid te hebben genomen gingen we omstreeks
8.15 uur richting Holwerd, naar het vertrekpunt van de boot.
Het afscheid zelf zal ik niet nader omschrijven. Het was zo
ontroerend dat mij, op het moment dat ik dit schrijf (zittend
op de rand van het bed), de tranen weer over mijn wangen
lopen.
Nadat we ongeveer honderd meter gereden hadden waren
we de familieleden echter al vergeten en begonnen de eersten met het verorberen van allerlei voedsel. Maar ja, wat
wil je. Na een week bijna niets gegeten te hebben, lust je wel
wat.

~rmst.

Velen zullen zich de jeugddriedaagse herinneren als een
gezellige , uitdaging. Dankzij het enthousiasme van de kinderen, de vele begeleiders en vrijwilligers is het steeds weer
een succes.
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Ik zat achter in de bus naast juf Koosje en dat was kennelijk
niet naar de zin van Edwin Heyne want die begon onmiddellijk te jennen dat ik met haar verkering had en zo. Maar hij
was gewoon jaloers.
Omstreeks I0.30 uur waren we bij de boot. De boot zou om
11.00 uur vertrekken, dus iedereen klom in de startblokken
om toch maar als eerste aan boord te zijn, maar .... toen
sloeg het noodlot toe.

broodbeleg gekeurd. Nauwkeurig werd genoteerd wié, wát
had meegenomen en waaróm. Het bleek dat enkele snoodaards onderweg al hadden gezondigd doordat ze met hun
vieze vingers aan en in het beleg hadden gezeten. Dit werd
door de "Commissie van Toezicht" onmiddellijk gehonoreerd met corveedienst!
Trouwens ik begin al aardig kramp in mijn vingers te krijgen
van al dit geschrijf.
Na al dat gedoe met het broodbeleg mochten de kinderen
even het dorp Buren in. In een souvernirwinkeltje betrapte
Annemarijke Doornbos meteen al een winkeldief. Ze gaf dit
onmiddellijk door aan de eigenaar. Deze stelde per fiets nog
wel een achtervolging in doch de man kon niet meer worden
achterhaald. Het was allemaal wel vreselijk spannend.
Later op de middag gingen we kijken of de Noordzee er nog
was. Warempel het lag nog op de goede plaats. Er was water,
golven, schuim en alles wat er bij hoorde.
De bedoeling was dat er alléén GEPOOTJEBAAD zou worden. Nogmaals, ik zeg uitdrukkelijk -wás de bedoeling-!!!
Enkele jongens (namen zal ik niet noemen), wilden even de
"Blitz" uithangen maar moesten dit bekopen met een nat
pak. Iedereen lachen, gieren en brullen. Eigen schuld, dikke
bult!
Daarna gingen we terug naar de boerderij. We barstten allemaal van de honger. We kregen stamppot rauwe andijvie
met spek. Heerlijk! Er werd op een verschrikkelijke manier
gebunkerd, echt waar. Lena en Adelbeid hadden wel eer van
hun werk.
Na het eten maakten we in de stromende regen nog een
strandwandeling. Het was pikke-donker en tot overmaat van
ramp hadden enkele zaklantaarns al meteen de geest gegeven.
Nat en moe kwamen we weer op de kampeerboerderij aan.
Afdrogen, pyama aan, chips eten, naar bed en slapen (sommigen bleven nog ouwehoeren tot diep in de nacht)!

Her "Kraaiennest" wasjarenlang een \'asre stek.

Meester Hein Blanke zou de zaakjes weleens even regelen.
Alles ging prima tot de man achter het loket aan hem vroeg
of hij de WITTE KAART mocht hebben. "Witte Kaart", stamelde Hein, "welke Witte Kaart"! "Nou, dé Witte Kaart",
zei de man.
Heilige strozak, de Witte Kaart was in het bezit van meester
Gerard de Boer. Die was met zijn auto al een boot eerder
gegaan om op het eiland vast kwartier te maken. Paniek in
de tent. "Zonder Witte Kaart gaat het feest niet door", zei de
man achter het loket. Bellen naar Ameland en bellen naar de
dokter (sommige kinderen kregen namelijk een acute aanval
van Amelanditus).
Voor Gerard de Boer was het een geluk dat de afstand Holwerd - Ameland te lang was om te zwemmen. Enkele kinderen wilden namelijk zwemmend naar Ameland gaan om
hem te vermoorden; we konden ze nauwelijks tegenhouden.
Nadat Hein Blanke de man had gedreigd de kinderen op
hem los te zullen laten, zwichtte hij (en dat was zijn geluk).
Om 12.00 uur nokten we af richting -boot-.

Dit was de eerste dag. Ik stop er voor vandaag mee want ik
ben moe, heb slaap en kramp in mijn vingers. Bovendien
haal ik van alles door elkaar en daar krijg je alleen maar
trammelant van . Voor vandaag zie ik het niet meer zitten. ,.
Ik zou zeggen, de meur! Morgen zien we wel weer
ve .... r...... de .......... r.
Snurk, .... snurk ......... !

Omstreeks 12.45 uur arriveerden wij in de haven van Nes.
Gerard de Boer stond ons al op te wachten. Hij stelde voor
om onze zwaarste koffers (met de auto) naar de kampeerboerderij te brengen. We hebben hem daarom maar niets
aangedaan. We hebben over ons hart gestreken en in plaats
van de -rode kaart- heeft hij voorlopig ons vertrouwen
gekregen.
Daarna was het sjouwen geblazen, richting
"HET KRAAIENNEST".
Toen we ter plaatse kwamen stonden Gerard en Lena ons al
op te wachten met een lekkere kop thee. We maakten kennis
met mevrouw Brouwer van "Het Kraaiennest en vervolgens
werden de slaapplaatsen in gereedheid gebracht, waarna
appèl werd gehouden in de eetzaal. Hier werd daarna, door
de "heren" begeleiders (ik dus ook!), het meegebrachte

In ieder geval was de excursie op '"t Oerd" alleszins de
moeite waard. De flora en fauna is in dat gebied uniek. Na
de rondleiding trokken we weer huiswaarts.
Inmiddels waren we een beetje aan de tandems gewend en
met een behoorlijke snelheid stoven we over 's Heren
wegen. Dat ontlokte mij de vraag aan mijn kompel Lena:
"Hou is 't wicht, kuj mitkomn"?
"Ikke wel", zei ze, "fiets nou mor deur dan geniet ik wel van
ut natuurschoon".
Vrouwen!! Een noodzakelijk kwaad!! Daar kunnen alle
boys uit de zesde klas over meepraten!!
(ssssss ... t, niet verder vertellen!!)
Terug op de boerderij hoorden wij dat pastoor Timmers op
de kade in Nes stond, samen met mevrouw Rosa Blanke en
dochter Marjan. Terwijl meester Gerard de gasten op ging
halen ging de leiding aan de slag met het middageten. Om
13.00 uur kon er aangevallen worden.
Na het eten kreeg iedereen (behalve de leiding), vrij om wat
te luieren en wat inkopen te doen zoals chips, chips, chips,
cola, sinas, seven up, nog meer chips enz. enz.
Om 16.30 uur vertrokken we in de richting van het WAD.
Onder leiding van een ervaren gids trokken we het wad over.
Nou, dat was me wat, dat wad. Tot je knieën door de blubber
terwijl je van alle kanten werdt belaagd door grote krabben.
Het was een belevenis om nooit meer te vergeten. Vies, nat
en bekaf gingen we omstreeks 18.00 uur huiswaarts.

Met de -gids- door de duinen.

Desondanks vertrokken we om 9.30 uur in de richting van
de VUURTOREN te Hollum. De fietstocht was zeer vermoeiend; heuveltje op, heuveltje af, de wind op de kop!
De Heer werd geprezen toen we eindelijk, bekaf, bij de
vuurtoren aankwamen.
Nadat we ter plaatse ons lunchpakketje hadden verorberd
togen we verder in de richting van Ballum. Om 13.30 uur
brachten we een bezoek aan het "PAARDENGRAF' waar
de paarden, die bij een reddingsactie om het leven waren
gekomen, waren begraven. Het was allemaal erg indrukwekkend. Voordat we verder gingen brachten we nog even een
een bezoek aan de plaats waar deze dieren waren verdronken in de kolkende zee. Ja, zo is het leven nu eenmaal. Alles
is heel betrekkelijk ..... .
Het bezoek aan de REDDINGSBOOT was gepland om
14.00 uur. Om daar te komen moesten we opnieuw een aanspraak doen op onze vermoeide ledematen. De excursie in
de loods van de K.N.Z.H.R.M. was ontzettend interessant.
Omstreeks 16.00 uur ging het richting Nes alwaar inkopen
konden worden gedaan.
Juf Siny had al een poos zitten te zeuren dat zij ook eens
graag een tandem wilde besturen. Derhalve nam zij op de
terugweg plaats op de bestuurderszitplaats. Nou, wat er
onderweg van Ballem naar "t Kraaiennest" in Buren allemaal is gebeurd is met geen pen te beschrijven. Ik zat achterop en heb doodsangsten uitgestaan. Op een gegeven
moment dacht ik regen-druppels te voelen, maar het bleken
de angst-zweetdruppels van juf Siny te zijn die mij om de
oren vlogen. Verder kan ik hier nu niet op in gaan.
Nadat iedereen weer op de basis was teruggekeerd, werd er
om 19.00 uur warm gegeten. Eigenlijk bedoel ik een ander
woord maar als ik dat gebruik klinkt het zo onbeschaafd.
Was het eten dan zo lekker? Ja, dat was het !! Zelf ben ik
bescheiden gebleven door maar 3x op te scheppen. Wat het
was? Macaronie à la Adelbeid en Lena!! Heerlijk !! !

Om 19.00 uur konden we weer gaan bunkeren. Daarna ging
iedereen zich opmaken voor de "BONTE AVOND". Het
werd een avondje -grandioso-.
De kinderen ontpopten zich als ware ras-artiesten. Het werd
laat, ik mag wel zeggen, zeer laat, voordat iedereen in de
voddenbaal lag. Nou, ik kruip er ook maar in.
Morgen (straks dus), komt er weer een nieuwe dag
Vrijdag 15 juni 1984.
De dag begon met iets unieks. De meesters Hein en Gerard
brachten iedereen ONTBIJT OP BED. Waarom? Nou, de
heren vonden dat het allemaal zo voortreffelijk verliep dat
zij uit dank daarvoor de kinderen wilden bedanken.
Overigens kwam dit voor de andere begeleiders (M I V) ook
zeer goed uit want nu werden zij ook eens een keer verwend.
De ellende was echter dat na dat ontbijt niemand meer uit
bed wilde. Wilde gevechten alom.

Donderdag 14 juni 1984.
Om 8.30 uur was het voor iedereen opstaan geblazen waarna
we gezamelijk de maaltijd gebruikten.
Om 9.30uur konden we de fietsen gaan halen voor een fietstocht naar het natuurreservaat "'t OERD". Dat fietsen ophalen is ook een verhaal apart. De ene fiets was te hoog, de
andere te laag etc. etc.
Toen iedereen was voorzien van een fiets werd er onder leiding van meester Hein eerst een fietsbellenconcert gegeven
alvorens de reis werd aanvaard.
De leiding werd voorzien van tandems. Je weet wel, zo'n
fiets waar de voorste zich te blubber trapt en de achterste
maar steeds roept:"Ik had gedacht dat het veel zwaarder
ging"! Nou ja, laten we het daar maar niet meer over hebben.

Tegen 21.30 uur werd er met de KWIZ begonnen.
Meester Gerard en ik stelden de vragen. Meester Hein was
hoofdscheidsrechter. De juffen Koosje en Siny en de dames
Adelbeid en Lena waren de juryleden. Het was allemaal erg
spannend, mede doordat de puntentoekenning van de hoofdscheidsrechter meester Hein soms leidde tot een burgeroorlog. Deze man was nog erger dan Ted de Braak.
Jollil Krops bij her paardengraf
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Omstreeks 24.00 uur trok de meute richting slaapzaal. Ik
heb me afgevraagd of het woord -slaapzaal- in deze nog wel
van toepassing was. Wat een zooi !!
Even iets heel anders. Het was me al een poosje opgevallen
dat de meesters Gerard en Hein elke dag in korte broek enTshirt liepen terwijl alle anderen zich extra dik inpakten. Toen
ik daar eens terloops naar vroeg kreeg ik ten antwoord: "Je
moet de goden nooit verzoeken" . Daarbij keken ze bij elke
zonnestraal elkaar aan met een blik van "Zo, die hebben we
weer te pakken". Alsof die hen bruin zou maken!!
Zo, voor vandaag vind ik het weer genoeg. Welterusten!
Nog een paar uur en het is weer opstaan. Morgen ............ .

..Oplzet\l'ad ...

Zaterdag 16 juni 1984.
Vandaag gaan we weer naar huis. Maar ...... eerst nog eens
zwemmen in de Noordzee. Na het ontbijt gingen we om
9.30 uur in de richting van het strand. Het water was ijskoud.
Desondanks trokken velen de stoute schoenen, of liever
gezegd de stoute zwemkleding aan om een duik te wagen.
Meester Hein deed dapper mee; anders gezegd, de kinderen
deden met hem mee. Wat een HELDEN ! ! Een vetleren
medaille zou hier op zijn plaats zijn.
Even wilden ze mij ook in het water maar ik dacht bij mezelf
"Krijg toch allemaal de kleren".(dit slaat nergens op, maar
het was een gedachte die me zomaar te binnen schoot)

Voor we de reis aanvaardden werden er nog enkele foto's
gemaakt. Daarna ging het richting -Huis-. Onderweg hebben
we nog ontzettend veel plezier gehad. Er werd gezongen en
gedanst in de bus.
Eindelijk waren we weer in Ter Apel. Het leek wel of het
hele dorp was uitgelopen , zoveel mensen stonden er bij
school. Het werd een hartelijk weerzien met familieleden.
Nadat de AMELANDVAARDERS afscheid van elkaar hadden genomen gingen we naar huis.
Moe, maar voldaan. Ameland .....
je was geweldig. maar ook
Oost West, Thuis Best.

Om 11 .30 uur gingen we weer richting boerderij waar ons
lekkere warme chocolademelk en brood stonden te wachten .
Om 12.30 uur liepen we bootwaarts. Gelukkig had meester
Gerard een taxibusje besteld voor het vervoer van al onze
bagage. (Dit ter compensatie van .... de miskleun met de Witte Kaart-)
De boot naar Holwerd vertrok om 14.00 uur. Bij aankomst
daar, stond de bus die ons terug zou brengen naar Ter A pel al
klaar op de kade.

Persoonlijk Woord .
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de hardstikke tijne
dagen die we op Ameland hebben gehad. Het kostte veel
energie maar we hebben ook ontzettend gelachen en veel lol
gehad. Het weer was niet al te best maar we hadden er totaal
geen last van.
Een driewerf hoera voor de kinderen.
De leiding was erg goed op elkaar ingespeeld en erg positief
ingesteld.
Doordat ik 's avonds laat het dagboek nog moest bijwerken
zullen er hier en daar wel eens personen en situaties door
elkaar zijn gehaald ........
~t·
Dit moeten jullie mij maar vergeven.
Uiteindelijk ben ik ook maar een gewoon mens.
Nou ja ........
Bedankt en tot ziens.

''Ameland 1985 ... getekend door Kansje Arends.

In Buren op dej{Jto rond .. Ritske Moi ...
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1980. .. Sint Lu eia .. K/eutersclwol. Bovenste rij: Marleen Pragt, Juf Riet Dolzle, Juf Amreke Pors-Sutman, Juf Ani ra Heller, Mark Emringa.
Tll'eede rij: Jacqueline 1'(111 der nrin, Riclrard Emringa, Jo/anda Brummer. Yvmme Kuiper. Sigrid Noord/zo[. Patriek van Nimwegen, Henk
Barenkamp. Dimra Berendsen. Derde rij: Frans Sclzlimback. Perm Korte, Harriët Steffens, Heidi Huizing. Clzantal Bakker, Mirwula Sclwlte,
Maarten Uwrewaa/, Bianca Wilkens, Jemen Bols. Wil ma Gertles. Clzristilra Heyne, Cindy Sclzo/te, Harmen Uyttell'aa/, 1/rma Are11s, Marti11
Weinmrs, Dries Eike11s, Raymom/ Sanders, Mie/ze/ Mcm11i11g. 011dersre rij: Tlzeo Buurman, Mo11ique Brede/.., Eveli11e Enni11ga, Clzrista Pmgt.
Bart IVeimms. Edu•in Webers. André Emri11ga, Ellen Korte, Joep Daamen.

Gerard Eikens

1980... Sint Bonifatius .. klas I. Bovenste rij: Juf Dineke Limberger, Jos Bols, Vince/11 Pit, Rudie Hommes, Harold Noord/zo[. Smul ra Caspers,
René Te iken, Claudia Bakel. Tu•eede rij: Marfine Kol, Myrwula Nielzoff. Dcmiëla Gan•els, Robert Brugman, lneke Gort, Ellen Kuiper, Linda
Bent lage. Patricia Eikens, Amtska Sclwmaker. lne: de Boer, 's Jaquelien SL·Izolte, Marleen Hoezen, Karin Hoekst ra. Onderste rij: Marcel
Mwming. Fons Hensen. Mwja Bols. Cimu/ia Wiegers. Brem/a Emans, Angelique Berg man.
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1980. "Sint Brmifatius ". Klas 2a. /Jol'enste rij: Juf Karin Strllllmuum, Ben Vroom, Erik Ho.fkamp, René Hu/slwf, Jolzmma Depenbrock,
Regilw Tu·icklet; E{hl'in Babtist. Tweede rij: Linda Sclzlimbac/.., Jola/U/a Schepers, Ham/d /Jecket; Carla Sclmieders, Ellen Oplzof, Roelf
Ensing, Gerant Weinans, Wim Sclmieders, Marieke Wolbers, René Baas, Jikkemieke Mo/emrijk, Anique Berg/mif. Onderste rij: Etwin Hel/et;
Ronald Sclwmaket; Ma riem Wortelboer.

1980. "Sint Bonifathts ". Klas 3. Brll'enste rij: Meester Harm De u/ing. Ma mix Gww/s, Bas Doh/e, William 7ïeben, Ricfzard Visse1; Edwin
/Jnmmtet; Victor Hensen, Maclzteld Kips, Mariolein Sc/wma/..er. Tweede rij: /Jea Wismm1, Marian /Je/11/age, Marga Gwmewijk, Marion
Sc/zulte, Mwja Hubng, Anja Hubng, Cfinton Rey, Edu•in Penning, Francis Bokel, Helen \'{1/l As, Clemens Bokel, Ca rola Geres, Cam/a
JmBWn, Marleen Geres. Onderste rij: Edu•in Heyne, A/ex Lmzges, Jeanetle Hemmen, Marcel Mensink, Gert-Jan Weinmzs, Lemz Eiken\·, José
1-lJs.

Hamz Stejj'ens. Tweede rij: Jaco Ec/..ellw.ff. Amw ter Veen, Carina Twicklet; Ronny Bakket; Echrin Cone, Betmie Sclzoemaket; Jemen Penning,
Elisabetlz Gie~en, Henriëue Geres, Miljam Wilkens. Onderste rij: Matjan Riclwrt, Johan Tieben, Jos Boslwy~en.

/980. "Sint Bonifatius ". Klas 4. Bol'enste rij: Meester Ben Pos/I/UI, Ellen Venderbosclz, Mmzique Mmuzing, Ha mld /Jsl'eld, Jas Wortel boet;
Erik Hoekstra, Henk Depenbrock. Marcel Baas. Tweede rij: Monique Ensing. Con)' Sc/wlte, Joseue Wo/bers, Jan Kupe1; Herman Smit, Anita
Bergnwn, Martin l'an Keulen. Mariëlle Kupet; Gert Ho.fkamp, Belinda Felzrmmm, Linda Emans, Mauries Aretzs. Onderste rij: 7ïtia Wiegers,
Esther Gort, Wil/eke Wo/bers, Henriët Wolbers, Ester Bijl'{lllg.
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1980. "Sint /Jonifatius". Klas 2b. Bol'enste rij: Juf lnja Schuiten, Wil/ El/ing. Marga Emzinga. Esther Wieringa, Ben Kew; Ha mld Hoe~en,

1980. ''Sint Bonifatius" Klas 5. Bm•enste rij: Meester Jan Aamink, Hein ie Hommes, Ronald Deiuum, Bemzie Ecke/lzojf. Hermem
Depeubrock, Riclzard Eikens, Margretlz Kei~er, Agnes El/ing. Tweede rij: Monique Babtist, Marga Sc/zo/te, Gerda Hommes, Annette ter Veen,
Marieke Kerkhof, Freddy Over, Alexander Meijer, Nico Blanke, Herman Tu•ick/er, Sylvia Ge re/es, 7ina Alonso, Pet ra Bos, Reg i na Bo/..el, Jmzet
Mensink. Onderste rij: lrma Leeuwerik, Marcel Wei1zans, Harold Sclzomaker. Ronny Hartmamz, Bemzie Sclzlimbaclz.

/981. "Sint Brmifatius". Eindgroep. Bovenste rij: Riclzard Ei/..em. Hennwz Depeu/Jrock, Meester Hein Blanke. flaro/d Sclzomake1; Marieke
Kerkhof; Mwxret Kei:e1; Bemzie Ec/..e/lzoff. Mw~~a Sc/zo/te, Hemuuz "!il •ickfel; Agnes El/ing. Meester Paul Sclwnse/aw; Auette ter Veen.
Tu·eede rij: Be1mie Sclzlimbaclz, Gen/a flommeç, Monique Bc1btüt. lrma Leeuwerik. Syfl•ia Gen/es. Jcmet Memink. Regi1w Bol.el. Omfe1 \'te
rij: Marce/\Veinanl, Nico Blwzl.e, Ronald DC'imwz. Freddy 01e1; Alewnder Meye1; Ronny flartmrmn. fleinie flommes.

. ·-,~!~ 1.. ·{

~~-~~ ~~-~ .
..........

,.

1980. "Sint Bonijatius ". Klas 6. Bovenste rij: Harry Wösten, Erik Sc/zo/te, Rik Westen, Jolzmzy Twick/er, Riclzard Felzrmamz, Em•in Vos,
Hemzmz Wolbers, André Bauerlzuit. Tweede rij: Peter Bokel, Meester Hein Blanke, Henk Weimms, Ge remlus Twickler. Peter Hemmen, Ria de
Vries, Caratien Brugman, Elisa El/ing. Toke Do/zie, Rita Roelfs, lmza Hoekstra, Annette Sclmieders, Amzemarie Sc/mieders. JufSiny Hensen,
Marga Mensen Onderste rij: A/ida Smit, Cor Zoe/man, Herman Stamze1•eld, Wilfried Wen·e/s, René Heijne, Erik Sclzlimbaclz, Nico Langen.
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/982. "Sint Bmzifatim", Eindgrrll'fl. Bm·enste rij: Mariëlle Kupe1; Jolum Blanke. Josette Wol/Jen. Wille/..e \\'tJ/bers. Ester Bijnmg. Man el
Baas. Martiu wm Keulen, Gert Hofl.amp. Mauries A rens. T11·eede rij: los \Vortelbru!l; fl••mzwz Sm it. Mrmique 1\t/amzing. Ani ra Bergmwm.
Hamld IJsveld. Jan Kupe1; JufSiny Hemen. Onderste rij: Meester Hein Blanke. Belinda Felzrmwm. Monique Ençing. flenriëtte Wolbers.
Ellen Vemler/Josclz. flenl. Depen/Jmcl... Eril. floel.stra, Corrie Sc/zo/te.
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Besturen is ook vooruitzien
DE "BONIFATIUS" IN WOELIG WATER !

Op 14 november werdt de S.K.O.N.N. officieel gepresenteerd in de parochiekerk te Wolvega.
De samenwerking in de Kanaalstreek kreeg vastere vormen. Het overlegorgaan kreeg een dagelijks bestuur. Een
gezamenlijk inkoopbeleid bleek te hoog gegrepen te zijn.
De kleuterleidsters en de lagere schoolleerkrachten-zondervolledige-bevoegdheid volgden dit jaar een applicatiecursus zodat ook zij , in de toekomstige basisschool, bevoegd
zijn les te geven in en aan alle groepen.
Het bestuur wisselt van Administratiebureau. Het gaat van
de Katholieke Onderwijs Centrale (K.O.C.) in Groningen
naar het Drents Christelijk Onderwijs (D.C.O.) in
Emmen.
In juni bezoekt het bestuur de opening van de nieuwe
"Openbare Lagere School Terapelkanaal" en de nieuwe
"Sint Josephschool" in Zandberg.

De jaren '80 waren moeilijke tijden voor het onderwijs.
Evenals op andere scholen daalde ook op de "Bonifatius"
het leerlingenaantal sterk. Elke school deed veel moeite om
leerlingen te trekken .
Ook moest er in het kader van de landelijk teruglopende
economie flink gereorganiseerd en be7llinigd worden. Al
met al een woelige tijd waarin gauw tegenstellingen ontstaan en emoties snel ontvlammen.

De heer H. Kreuijer werd in 1982 de nieuwe ambtenaar
van energie. Openbare gebouwen en dus ook scholen konden een beroep op hem doen. Hij lette op energieverbruik en
keek of er functioneel gestookt werd.
Er ontstond van verschillende kanten irritatie met betrekking tot allerlei bestuursbesluiten over schoolgrenzen, over
de toelating van kinderen en over diverse bestuursafvaardigingen. Bij bestuursleden, hoofden der scholen en individuele leraren laaiden, zo af en toe, de emoties hoog op.
Op 28 juni kwam de verhouding tussen parochieraad en
schoolbestuur uitgebreid aan de orde.
Om de onderlinge zienswijzen en belangen op elkaar af te
stemmen en de gezamenlijke doelstelling te profileren sprak
men af om in de toekomst minimaal twee keer per jaar bij
elkaar te komen .

De eerste Allerhwulemarkt.

,.,

In het jaar 1980 begon het bestuur met evaluatiegesprekken
met alle teamleden.
Meester Ham1 Deul ing werd waarnemend hoofd.
Op 20 maart werd een -godsdienstcommissie- opgericht. Afgevaardigden van team, ouderraad en bestuur vormen de leden. Pastor Henk Bücking kwam als adviseur in de commissie.
De heer Rieks Schuten, die allerlei conciërge- en schoonmaakactiviteiten verrichtte, werd ziek.
Dit jaar wordt voor de eerste keer de allerhandemarkt gehouden. Het is prachtig weer en de heer Gerard Gerdes
draait vol overtuiging aan het Rad van Avontuur.
De Schoolraad Katholiek Onderwijs Noord Nederland
(S.K.O.N.N.) o.I. v. de heer Tj. Bootsma ondernam uitgebreid actie i.v.m. de dreigende sluiting van kleine scholen.
Het bestuur gaat voortaan zonder hoofden der school vergaderen.

ONDERWIJSSTICHTING TER APEL
WIL NIET SAMENWERKEN

"PORK geen

R.k.-school''

Op nieuwjaar 1981 zijn bij alle buitendeuren de ijzeren
roosters verdwenen. Gelukkig is dat overdag opgemerkt.
Er hadden de grootste ongelukken kunnen gebeuren. De
heer Theo Sc homaker laste alle teruggevonden roosters definitief vast. Jammer voor de knikkers die er in de toekomst
inrollen. Die kunnen er niet meer uit.
Het schoolbestuur gaat voortaan vaste schoolgrenzen hanteren. Katholieke kinderen uit bepaalde straten en wijken
worden gekoppeld aan hun eigen school. Door het geringe
aantal leerlingen op alle scholen is het een onderwerp dat
sterke emoties oproept.

(Van één om.er redacteuren)
TER APEL - "De samenwerking~school PORK is
geen katholieke school. Deze srhool is niet aangesloten
hij de Nederlandse K11tholieke Schnolra11d (NKSR) en
voldoet niet a11n de Pi~en die aan het katholiek onderwijs dienen te worden gesteld". Dat. schrijft het bestuur
van de katholieke onderwijsAiirhting in Ter Apel in het
org11nn van de Sint. Willihrorduspnrnchie, de Fakkel.

De kwestie ··Pork"' bracht l'ee/ emoties teweeg.
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Bij de sluiting van de "St. Jozef' in 1984 kozen de meeste
ouders uit Laudermarke voor de"H. Gerardus" in Barnflair. Er was een busje beschikbaar voor vervoer.
Om vroegtijdig in te spelen op het computertijdperk werd op
26 juni de eerste computer aangeschaft. Het was een
"Commodore 64" die ± f I 000,= kostte. Er volgde een cursus "Lesgeven met computers". Dit was een Teachip-cursus
waarin geleerd werd om te programmeren met de computertaal -Basic-.
In het paasnummer van "SNUF" verschijnt het eerste -basicode- computerprogramma.
De werkgroep "Kind en Liturgie" vroeg hulp i.v.m. het uitbreiden van de gezinsvieringen. Ook werden gesprekken
gevoerd m.b.t. de katholiciteit van de scholen.
Hein Blanke volgde een schoolleiderscursus; 2 hele dagen
en 11 avonden zit hij opnieuw in de schoolbanken ..
Het schoolbusje van Barnflair vervoerde steeds meer kinderen van elders naar de H. Gerardus.

In juni werd de werkgroep "Kind en Liturgie" opgericht.
De heer Rieks Schuten, gelukkig weer hersteld, gaf de buitenkant van de school een goede onderhouds- en schilderbeurt.
In de week van 14 november werd een staking gehouden om
te protesteren tegen het bezuinigingsbeleid van onderwijsminister Deetman. De leerlingenschaal werd verhoogd van
30 naar 32 waardoor er meer kinderen in een klas moesten
worden geplaatst. De arbeidsvoorwaarden verslechterden en
het salaris bleef nog verder achter.
In januari 1983 heeft de gemeente een logopediste aangetrokken: mevrouw Marleen van Landeghem.
De leerlingenaantallen waren: "Bonifatius": 176, "H. Gerardus": 25, "St.Jozef': 21, "Kleuterschool Pork": 25.
De voortzettende terugloop van leerlingen en de bezuinigingen van de minister brachten de scholen in een benarde
positie. Ook op de "Bonifatius" moest het aantal leerkrachten worden verminderd.
De "Bonifatius' schafte de nieuwe voortgezette-leesserie
"Om de hoek" aan. Ook werd begonnen met de godsdienstmethode "Veldboeket".
Er ontstonden problemen met het dak van de nieuwe "Bonifatius". In de kleuterafdeling begon het te lekken ..
De "Bonifatius" schafte via een extra krediet handenarbeidmateriaal aan ten bedrage van f 2580,-.
Op 10 november werd er ingebroken. De T.V. de video en de
stereo installatie waren verdwenen.
De aanzet naar de nieuwe wet Basisonderwijs is in volle
gang. In Ter Apel is de situatie van kleuterschool "Pork", die
als zodanig niet kan blijven bestaan, een heet hangijzer. De
samenwerkende Protestantse, Openbare en RK besturen
wilden de school bij de betreffende lagere school in het centrum voegen. Een aantal ouders in de wijk "Het Heem" wilden de kleuterschool uitbouwen tot een zelfstandige basisschool. In de loop van de tijd werden de tegenstellingen
steeds groter!
Als voorbereiding op de basisschool moest een schoolwerkplan worden geschreven. De heer Theo Paping (bisschoppelijke gedelegeerde) heeft bij de hoofdstukken -identiteit- een
ruime inbreng.
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p I januari 1986 werd de "Stichting tot steun van de
stichting" opgericht.
Met ingang van I maart werd juf Inja Schulten benoemd als
adjunct-directeur op de "Bonifatius".
In het kader van de bezuinigingen vaardigde de Minister van
Onderwijs de "4-jarigen maatregel" uit. Kinderen die 4
jaar waren geworden mochten wel toegelaten worden tot de
school maar de scholen zouden er de eerste maanden nog
geen vergoeding voor krijgen. De scholen konden kiezen .
Toelaten zonder vergoeding verhoogde het aantal leerlingen
per groep; niet toelaten verzwakte de concurrentiepositie
van de school. De 4-jarigen die gerekend hadden op de "Bonifatius" mochten meteen na hun verjaardag naar school.
In augustus was, onder leiding van de heer Hans Oolders,
een klussendienst opgezet. Een hele groep ouders kwam
één keer per maand bij elkaar om op school te klussen. Zo
nodig zou men vaker op school kunnen komen.

In 1988 zijn er, zowel bij de onderbouw als bij de middenen bovenbouw nieuwe fietsenrekken in de fietsenstallingen
gekomen. De oude rekken, die nog van de oude school stamden, werden verkocht.
De S.K.O.N.N. deed veel aan dienstverlening. Een R.K.
Onderwijsbureau werd opgericht om die dienstverlening
te stroomlijnen. De "Bonifatius" wilde wellid worden, maar
voorlopig hield ze het financieel beheer nog in eigen hand.
Er ontstonden problemen met de organisatie van het
schoolbusje. Er waren te weinig leerkrachten die als chauffeur van de schoolbus konden optreden. We hebben welwillende ouders gevraagd om ons daarbij te helpen. Op 21
maart is Johnny Vissering als eerste van alle ouders, begonnen als chauffeur op de schoolbus.
Bij gelegenheid van onderwijszondag (27 november, Ie
zondag van de advent) kwam de opmerking, dat er wel veel
over de advent is gepraat, maar dat er weinig is gezegd over
het onderwijs.

Vanaf 1987 zorgde de WeDeKa voor het groenonderhoud.
De lekkage van het dak liet zich steeds ernstiger aanzien.
Het lekte al van alle kanten. Het bleek dat er bij de bouw
constructiefouten waren gemaakt. Op maandag 30 maart
begon "Smit en Hollander" met de sloop. Daarna werd voor
een bedrag van f 150.000,- het dak gerepareerd.

Op I januari 1989 eindigde mevrouw Janny Hoving haar
schoonmaakactiviteiten. Tegelijkertijd stopten de heer en
mevrouw Keur met het schoonmaken van de vloeren. De
schoonmaak wordt voortaan geregeld via het schoonmaakbedrijf Hazenberg in Ter Apel.
In maart werd binnen het bestuur gesproken over democratisering. In de mei-vergadering is duidelijk gemaakt dat personeelsleden statutair geen deel kunnen uitmaken van het
bestuur.
Omdat de directeuren van de scholen normaliter niet bij de
bestuursvergaderingen aanwezig mochten zijn, ontbrak op
die vergaderingen dikwijls de noodzakelijke schakel naar de
praktijk. Om dat hiaat enigszins op te vangen heeft er maandelijks overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de
directeur.
Op 13 april zijn over de voorbereiding van de le H. Communie en het H. Vormsel afspraken gemaakt met de parochie. De scholen verzorgen, onder verantwoordelijkheid
van de pastor, de voorbereiding van de kinderen op school;
voornamelijk ná schooltijd. Buitenschoolse kinderen worden van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
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Er was veel vandalisme rond de school. Vooral in de fietsenstalling werd veel vernield. Om dat te voorkomen lieten we
op maandag 21 september een hek rond de school plaatsen. Een stevige discussie volgde over het feit of het grote of
het kleine hek moest dienen als toegang tot de speelplaats.
Het bestuur en de schoolleiding wilde op de "Bonifatius"
professioneler met mensen omgaan; daarom heeft de school
zich aangesloten bij de Districts Gezondheids Dienst
(D.G.D.) in Veendam. Bij (dreigende) ziekte kunnen bestuur
en personeelsleden een beroep doen op de dienst om de
gezondheidsproblemen te lijf te gaan.
De samenwerking met de "H. Gerardus" werd bemoeilijkt
door het lange ziek zijn van meester Gerard de Boer.
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Het bestuur startte in 1985 met een nieuwe secretaresse,
mevr. Karin Welling-Westerman.
Daarnaast was dit het jaar waarin alles veranderde. In 1985
werden kleuterschool en lagere school samengevoegd. Voortaan heette het -Basisschool-. Ook werden de termen
"Hoofdleidster" en "Hoofd der School" afgeschaft. Voortaan sprak men van "Directeur".
Het personeel kreeg een nieuwe benoeming. Ook moest er
een directeur worden gekozen . Met algemene stemmen
werd het Hoofd der School, de heer Hein Blanke, als directeur benoemd. Mevrouw Ineke Berendsen werd adjunct maar
met ingang van I augustus maakte zij, jammer genoeg, de
overstap naar de samenwerkingsbasisschool "Pork".
Met veel tam-tam vierde de "Bonifatius" het 60 jarig bestaan. Er waren veel activiteiten en een hele week is het
feest. Pastoor Timmers kreeg voor de parochie een mooi
misgewaad cadeau (dit was gedragen tijdens het pausbezoek
aan Nederland).
Het schoolbusje van de H. Gerardus moest nu al twee rondes
doen om alle leerlingen mee te kunnen nemen.
Naast Barnflair krijgt nu ook de "Bonifatius" een schoolbus.
Op 6 oktober (S.K.O.N.N.-Onderwijszondag) staan, na de
kerkdienst, twee Mitsubishi L 300 schoolbusjes voor de
kerk te glimmen. De schoolteamleden gaan fungeren als
buschauffeur. Zij zullen per toerbeurt met de bus rijden om
leerlingen 's morgens op te halen en 's middags weer thuis
te brengen.

Ter gelegenheid van onderwijszondag ( 18 oktober) werden
door het bestuur 13 misdienaarstoogjes aan pastoor Tirurners aangeboden.

DE "BONIFATIUS" ALS BASISSCHOOL !
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In april kwam een extra krediet vrij om in de niveau-leesbibliotheek een flink stel boeken te vervangen. Ook konden we "Schatkist" (leesprogramma voor kleuters) aanschaffen.
In de bestuursvergaderingen werd nogal wat aandacht besteed aan de vorm waarop de scholen het onderwijs hadden ingericht. De "Bonifatius" was en bleef een school met
klassikaal onderwijs waarbij een behoorlijk portie extra aandacht kon worden besteed aan kinderen die moeite hadden
met het gewone lesprogramma. Op de "H.Gerardus" wilde
meester Gerard de Boer beginnen om in groep 7 en 8 de
school om te bouwen tot een Jena-plan school.
In oktober had pastor Tirurners afscheid genomen. Pastor
Jaring de Wolff volgde hem op. Naast gymleraar op de landbouwschool in Emmen en het pastoraat in Zandberg kwam
deze taak in Ter Apel als een extra belasting. In een interview in het kerstnummer van "SNUF" uitte hij dan ook, als
belangrijkste wens voor de toekomst:
-véél meer tijd-.
De laatste maanden werkte meester Harm Deuling halve
dagen. Mevrouw Marja Feringa verving hem; voorlopig op
de middagen.

DE "BONIFATIUS" ALS FUSIEPARTNER!

J n het jaar 1992 werden de contouren van de wet "Toe-

Rond 1990 begon de professionalisering van school en
schoolbetrokkenen een steeds belangrijker item te worden.
Het Onderwijsbureau startte met het project "School maak
je eigen beleid". Op de "Bonifatius" werden onderdelen
van dat project gebruikt.
Met ingang van I januari werd meester Ben Postma benoemd tot de nieuwe adjunct-directeur.
Bij het Dokter Wachterstoernooi speelde de "Bonifatius" in
nieuwe shirtjes.
Voor de groepen I en 2 werden er boeken en spellen aangeschaft in het kader van "Spel en Boekenplan". Ook kwamen
er in alle groepen nieuwe casetterecorders.

Uit het kersllltlllllllel' van schoolkrant "SNUF", december 1989.

Op het gebied van computers bereidden we ons voor op het
Comenius-project. Het was de bedoeling dat we daaraan in
het schooljaar 1991 - 1992 gingen meedoen. Op eigen kosten schaften we de destijds nieuwste Digital 80286 computer met VGA kleurenmonitor, een decmulti-jet 2000 printer
en een sheetfeder aan voor het lieve sommetje V"an
f 3969,15.
Op 5 december had de minister van onderwijs een surprise
in de vorm van een circulaire waarin hij de maatregel WeerSamen-Naar-School (W.S.N.S.) aankondigde. Hierin deelde hij mee hoe de grote stroom leerlingen, die ging van het
basisonderwijs naar het speciaal onderwijs, moest worden ingedamd.
Na verloop van een aantal jaren zou de maatregel uitmonden
in het opheffen van alle scholen voor speciaal onderwijs en
de stichting van een klein aantal -speciale basisscholen-. De
leerkrachten van de basisscholen zouden zelf moeten leren
hoe ze kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap konden begeleiden.
Het rijden met de schoolbus werd in dat jaar al overwegend door ouders gedaan. Ondanks het feit dat het buitengewoon moeilijk bleek om ouders te vinden lukte het toch om
enkele enthousiastelingen daarvoor warm te maken.

De prijs van het oud-papier daalde in 1991 tot een mlmmum. Soms moest je bijbetalen als je het oud-papier door
een oudpapier-handelaar wilde laten ophalen. Gelukkig
subsidieerde de gemeente de oud-papierinzamelingen.
Werd de prijs minder dan f 0,05 per kilo dan vulde de
gemeente het resterende aan!
Het was 27 februari toen in de brievenbus een extra dikke
editie van "Uitleg", het voorlichtingsblad van de minister
van onderwijs, viel. Daarin legde hij het Formatie Budget
Systeem (F.B.S) uit. Elke school zou voortaan een bepaald
bedrag krijgen waarvan alle leerkrachten die in dienst waren
bij de school, moesten worden betaald. Het was een heel
ingewikkeld systeem. De leden van het dagelijks bestuur en
de directeuren moesten cursussen gaan volgen. Om alle
onderwijsgevenden op de hoogte te brengen werd op de T.V.
een speciale Teleac-cursus gegeven.
Vanaf april werden de directeuren op de bestuursvergaderingen uitgenodigd. Het bestuur verzocht alle teamleden om
bij gezinsvieringen in de kerk aanwezig te zijn.
Op 15 april kwam er een nieuw TV toestel en bij het begin
van het nieuwe schooljaar startten we met de nieuwe taalmethode "Taal Totaal".
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rusting en Bereikbaarheid" zichtbaar. In de praktijk zou
het betekenen dat in dunbevolkte gebieden kleinere scholen
mochten blijven bestaan, terwijl in dichtbevolkte gebieden
de scholen groot zouden moeten worden. Voor elke gemeente werd dit wettelijk bepaald. In de gemeente Vlagtwedde
moesten minstens 28 leerlingen de basisschool bezoeken. In
Stadskanaal mocht het aantal niet beneden de 70 leerlingen
dalen . Assen had een minimumaantal van 138 leerlingen.
Voor de stad Groningen was bepaald dat de basisscholen
minstens 160 leerlingen moesten hebben. De gemeente Den
Haag was in Nederland het dichtstbevolkt De basisscholen
daar hadden een limiet van 200 leerlingen. Lag het aantal
leerlingen beneden de vastgestelde leerlingengrens dan moest
de school worden gesloten.
Er mochten wèl combinaties komen van (te) kleine en
grote scholen. In de praktijk werd door deze combinatiemogelijkheid de aanzet gegeven voor meerdere scholen onder
één bestuur. Na een aantal jaren zou dit uitmonden in het
fuseren van een aantal besturen; ook in het Groningse.
Op de "Bonifatius" startten we datjaar met de speciale Ieerlingenbegeleiding. Er werd begonnen met een leerlingenvolgsysteem (L.V.S.). In het kader van het landelijke project
Weer-Samen-Naar-School (W.S.N.S.) werd een samenwerkingsverband aangegaan tussen de 6 katholieke scholen in
de Kanaalstreek.
In januari kregen we een extra krediet van f 2460,- voor
het aanschaffen van materiaal voor de groepen 1 en 2.
Op de "Bonifatius" viel het besluit om de schoolbus over
enige tijd af te schalfen; op de "H.Gerardus" in Barnflair
werd er nog een nieuwe schoolbus aangeschaft.
De firma "Schilders wacht" gaf de binnenkant van de "Bonifatius" een professionele schilderbeurt
De school kreeg 2 digital 80386 computers, met printer en
software in het kader van het project "Print-Comenius". Juf
Marjolijn Vos werd Activiteiten Coördinator (A.C. er). Samen
met de heer Hein Blanke (directeur) ging ze op cursus.
In juli had een uitgebreide onderwijsconferentie plaats om
verdergaande samenwerking binnen de Kanaalstreek te onderzoeken. De heer Tjitte Bootsma, directeur van het Onderwijsbureau in Meppel, was daarbij de stuwende kracht.
In november hebben de kinderen van groep 8 gecorrespondeerd met Herald Koorman, oud leerling van de "Bonifatius".
De situatie was net als vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Ook toen schreven de kinderen van de R.K. School in Ter
Apel met de Ter Apeler militairen in Nederlands Indië.
Herald Koorman was, samen met veel anderen, namens de
Verenigde Naties, als Nederlands militair naar het vroegere
Joegoslavië gestuurd om de vechtende legers van Bosnië en
Kroatië uit elkaar te houden.
De kinderen vertelden spontaan over hun belevenissen,
zoals we kunnen zien in de brief van Agnes Bondrager.

Eén van de vele brieven aan Hera/cl in Kostajnica (Joegoslal'ië).

Als er een nieuwe leerkracht aan een school kon worden benoemd, moest dat persé iemand zijn die een uikering kreeg
via het arbeidsbureau. Op de "Bonifatius" zou dat tot een
heel vervelend gevolg gaan leiden.
Daarom gingen op 23 juli de voorzitter van het bestuur, de
heer Gerard Oerdes en de directeur, meester Hein Blanke
naar Den Haag om in een beroepsprocedure aan de ambtenarenrechter hun bezwaar kenbaar te maken. De school
werd in het gelijk gesteld.
Via het project "Welstad" van het arbeidsburau in
Stadskanaal werd de heer Dirk van der Veen, met ingang van
I maart, zowel op de "Bonifatius" als op de "H. Gerardus",
aangesteld als conciërge. De beide schoolteams waren blij
met dit besluit.
Op de "Bonifatius" werd, onder leiding van meester Ben
Postma, het Documentatie-Centrum professioneel gerenoveerd. Mevrouw Silvia van Dalen, hoofd van de Educatieve
Dienst van de Stichting Federatieve Openbare Bibliotheken
Westerwolde, is er druk mee bezig geweest. Veel boeken
moesten uit de roulatie worden genomen. Op I 0 mei hebben
we in Musselkanaal nieuwe boeken aangeschaft. Op de
planken staan de nieuwe boeken volgens het jeugd-siso-systeem. Elk boek heeft zijn eigen kaartje in de kaartenbak. Nu
kan er systematisch mee gewerkt worden .
Het personeel mag, met subsidie van het bestuur, een computer aanschaffen . Het is belangrijk dat alle personeelsleden leren omgaan met computers. Bijna elk teamlid is gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.
Dit jaar werd de -extra krediet pot- flink geplunderd. Er werden allerlei materialen aangeschaft; een nieuwe verkeersmetbode "Straatwerk" (f 4000), stilleesboekjes (f 1500),
de voortgezet-lezen methode "Wie dit Leest" (f 7776), een
Posterraam (f 1850), kleuterspeelmateriaal (f I 050) en
het speelhuisje (f 2450).

Natuurlijk had het ministerie van onderwijs ook in 1993
weer een nieuwe bezuinigingsmaatregel in petto, de Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (T. W.A.O.).
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De heer Grote Bromhaar is begonnen met een handelscursus in onze school. Deze cursus, bedoeld voor volwassenen,
werd gegeven op de maandagavond.
Op 20 juli werd mevrouw Karin Welling-Westem1an als secretaresse opgevolgd door mevrouw Tineke Over-Scholtens.
Juf Siny Hensen heeft de taak als Interne Begeleidster
(l.B.er) op zich genomen. Zij was het eerste teamlid dat, in
het kader van W.S.N.S., begon met het coördineren van de
leerlingenbegeleiding op de "Bonifatius".
In verband met het geringe aantal leerlingen in de Musset
moest de R.K. school ter plaatse sluiten. Via de besturenfusie
zou de school kunnen blijven bestaan. Een mogelijke samenwerking of fusie in de Kanaalstreek kwam daardoor in een
stroomversnelling terecht. Ook voorzitter Gerard Gerdes uit
Ter Apel zag de noodzaak van verdergaande samenwerking.

de "Bonifatius" afgeschaft. Het busje werd verkocht. De
"H.Gerardus" stopt een jaar later met het leerlingenvervoer.
De ouderraad en het bestuur kopen voor f 10.000 computers. Ze doen dat sam-sam.
Op woensdag 16 november was er met betrekking tot de
gevolgen van de bestuurlijke fusie een bezinningsdag. Op
die dag werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen de
scholen in de Kanaalstreek getekend.
In het jaar 1995 is er ook weer het een en ander gebeurd.
De "Bonifatius" schafte voor f 5082 speelmateriaal aan,
voor f 14.084 de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen en in
juli een nieuwe koelkast.
Juf Siny Hensen maakte gebruik van de regeling BevorderingArbeidsParticipatie Ouderen (BAPO). Juf Nienke
Tiben was in verwachting.
Bijna iedereen was verbaasd toen we in 1995, in ons -zorgplan-, lazen dat de "Bonifatius" en de andere R.K. scholen
van de Kanaalstreek, in het kader van W.S.N.S., plotseling
aangesloten waren bij de P.C. school voor Speciaal Onderwijs "De Kimkiel" in Groningen. Onbegrijpelijk!
Op I augustus werd de "Stichting Katholiek Basisonderwijs Kanaalstreek" een feit. Een besturenfusie van de 6
R.K. scholen in de Kanaalstreek, samen met de 2 R.K. scholen uit Assen heeft plaatsgevonden. De heer Gerard Gerdes
werd de eerste voorzitter.
Per 31 december 1995 werden alle gebouwen en beschikbare gelden overgedragen.
In november kregen de groepen 5 t/m 7 nieuwe atlassen.
Onze school meldde zich officieel aan als lid van de EemsDollard-Regio (E.D.R.). In dit kader wilden we onze relatie
met de Maximilianschule in Rütenbrock uitbouwen, natuurlijk naar kinderen maar ook naar individuele teamleden én

Op 19 januari 1994 werden, tijdens een bijeenkomst in
Stadskanaal, alle bestuursleden, teamleden, leden van Ouderraad en Medezeggenschapsraad ingelicht over de a.s.
besturenfusie van het R.K. Onderwijs in de Kanaalstreek. Het bleek dat ook uit Assen, in verband met dreigende sluiting van de beide R.K. scholen daar, een verzoek was
gekomen om mee te mogen fuseren.

Voorzitter Gerard Ge re/es.

Om de informatievoorziening te stroomlijnen werden postbakjes aangeschaft. Voor ieder teamlid eentje en ook voor
alle geledingen apart. We hebben gevraagd om regelmatig,
zo mogelijk elke dag, de brievenbakjes leeg te maken.
Firma Vos repareerde de buitenkant van de kapotte gymnastiekberging van onze speelzaal.
Voor de leerlingenadministratie op school werd in februari
het computerprogramma Esis A en Esis B aangeschaft.
Meester Ben Postma ging er daarna mee aan de slag.
De heer Rein Elema (schoolbegeleider namens de Schooladvies en Begeleidingsdienst) nam afscheid van het onderwijs.
De "Bonifatius" had, net als diverse P.C. scholen, problemen
met de nieuwe vakantieregeling.
We wilden de vakanties graag handhaven rond de belangrijke Christelijke feestdagen. In het directeurenoverleg bleek
het heel moeilijk om van de landelijke regeling af te wijken.
Onder protest sloten we ons bij de landelijke regeling aan.
Vanaf vrijdag 22 juli (laatste schooldag) is de schoolbus van

DE "BONIFATIUS" OP WEG NAAR HET JAAR 2000 !

moest zijn. Eén ding was zeker, de oorzaak lag telkens bij
een van de andere instanties. Dáár moest de schoolcommissie maar eens flink aan de bel trekken.

Met ingang van 1996 werd de "Katholieke Onderwijsstichting Ter Apel" opgeheven.
Spoedig daarna kwamen er al signalen dat de besturenfusie
misschien werd uitgebreid met een aantal andere R.K. scholen in de provincie Groningen.
Op de "Bonifatius" was er door de besturenfusie een besturenlaag bijgekomen; de schoolcommissie. Het overkoepelend bestuur had de zorg voor de grootschalige, schooloverstijgende zaken zoals het benoemingenbeleid en het
financieel beleid. Daarnaast kreeg iedere school een eigen
schoolcommissie die zorgde voor de schoolgebonden zaken.
De heer Hein Blanke en mevrouw Ria Eikens-Becker werden resp. voorzitter en secretaresse. De heren Gradus Scholte Aalbes en Bennie Mulder werden de eerste 2 afgevaardigden in het Algemeen Bestuur.
In het kader van het Eems-Dollard-Regio (E.D.R.) startten
we op 11 januari, samen met de Maximilianschule in Rütenbrock en de "H.Gerardus" in Barnflair een communicatieproject via computers. Via dat project konden we dan voor
f 8000 informatica-materiaal aanschaffen . Nu is het op de
"Bonifatius" mogelijk om via Internet E.Mail berichten te
versturen en te ontvangen. Onder leiding van meester Ben
Postma leren de kinderen hiermee om te gaan.
In mei vergaderde de schoolcommissie met de werkgroep
Kind en Liturgie. Ook wilden schoolcommissie en kerkbestuur overleggen over zaken van gezamenlijk belang (o.a.
over de Ie H. Communie en het Vormsel).
In juni ontstond een nieuwe term: Quotum. De minister had
bedacht dat, als je op school extra tijd krijgt zoals ArbeidsDuur-Verkorting (A.D.V.) of Bevordering-Arbeids-Participatie-Ouderen (B.A.P.O.) je in zo'n geval, voor een gedeelte, geen andere leerkracht mag benoemen. "Dan moet
de rest van het team maar wat harder werken", aldus minister Ritzen .
Deze regeling werd na enkele jaren afgeschaft.

Juf bra Sa1•enije l'ertelt
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er Veilig Ve1 kee1 .

In het hele onderwijs vond een grote decentralisatie-beweging plaats. Allerlei zaken die in de jaren '70 en ' 80 vanuit
het ministerie van onderwijs werden geregeld liet men nu
over aan gemeentes of besturen. De vraag was wie dat beleid
op lokaal niveau moest maken.
Met ingang van I augustus maakte ook Hein Blanke gebruik van de B.A.P.O. regeling . Gedurende 8 uur per week
ging hij minder werken
Ook de landelijke sociale wetgeving voor leerkrachten werd
gedeeltelijk opgeheven. Werknemers in het onderwijs moesten zich zelf gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
Ook veranderden de pensioenvoorzieningen. Diverse voorlichtingsbijeenkomsten hadden plaats.
De leden van de schoolcommissie gingen zich specialiseren
in verschillende werkvelden.
Het jaar 1997 is nauwelijks begonnen of de aansprakelijkheidsverzekering van het bestuur kwam ter sprake. Een
schadegeval werd keurig afgewikkeld.
Een aantal ouders ging zich inzetten voor het opfleuren van
de school. Vooral de onderbouw moest eens een flinke opwaardeerbeurt hebben. Een groepje moeders stak de handen
uit de mouwen. Er werd georganiseerd en gekocht, naaimachines ratelden en nijvere vingers hanteerden naald en
draad. Na veel werk (en veel plezier) stond alles er weer
fleurig en kleurig bij.
Nog iets waar wat aan moest gebeuren : de muurtjes op de
speelplaats en rond de zandbak!
Een stevige discussie in de schoolcommissie en .... na enige
tijd heeft de firma Trechsel ze weer netjes en ongeschonden
op hun plek staan.
Het gospelkoor begint op 26 maart met haar repetities in
school.
In oktober schaften we 3 professionele computerprogramma's "Taalstappen" aan.
In de loop van de tijd bleek dat de schaalvergroting die
door de besturenfusie in de Kanaalstreek had plaatsgevonden, niet het einde was van een proces. Ook in Noord
Groningen voelde men de noodzaak om te komen tot een
groter geheel, ook al dachten individuele scholen daar soms

Je bent gewaarsclwu·d!.

naar het team als geheel. Dat laatste zou kunnen uitmonden
in het onderling wisselen van elkaars groep.
De laatste schooldag voor de kerstvakantie is er met een
hardwerkend team, veel ouderraadsleden en vrijwilligers
hard gewerkt om de lokalen te ontruimen zodat er in de
vakantie nieuwe vloerbedekking gelegd kon worden.
Dié klus is met succes geklaard.

01

De schoolw mmissie in 1999; \'. /.11.1: Benni<• Hemmen. Jolalllla Hoiting,
Ria Eikens. Gradus Sclwlte Aalbes. Zittend: A11gela Westen. Enl'ill Re ij en
Lena Herbers. Be1111ie Mulder en Hein Blanke omhreken.

In augustus werd geklaagd over vieze vlekken in de nieuwe
vloerbedekking. De schoolcommissie deed zijn beklag bij
diverse in stanties; leverancier, tapijtfabriek, schoonmaakfirma, toezichthouder. leder vond dat de vloerbedekking vies
was, dat het niet hoorde en dat deze vanzelfsprekend schoon
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anders over. Er hadden gesprekken plaats. De minister van
onderwijs stelde een bonus van f 150.000,- beschikbaar.
De Stichting Katholiek Onderwijs Provincie Groningen"
werd op I januari 1998 een feit.
In de herfstvakantie werd een uitvoerige reparatie uitgevoerd. De oude Centrale Verwarmingsinstallatie, die te
veel gas verbruikte en te veel onderhoud vergde, werd vervangen door een nieuwe.
Op I 0 oktober werden alle voorbereidingen getroffen om
asbest te verwijderen. Aan het eind van de vakantieweek
brandde de nieuwe installatie.
In december werd het klussenteam heropgericht Als eerste klus pakken ze de ruimte met de verwarmingsketels aan.
Er werd deskundig geïsoleerd.
Het W.S.N.S. project, dat moest uitmonden in een samengaan van de basisscholen met de scholen voor Speciaal
Onderwijs, liep traag. Het boterde niet op bestuurlijk gebied. De samenwerking tussen de leerkrachten van de R.K.
scholen in Groningen en "De Kimkiel" functioneerde wel
redelijk. De Ambulante begeleiding onder leiding van de
heer Jannes de Vries kwam ditjaar goed op gang.

speelplaats gerenoveerd te krijgen. Het kostte Bennie veel
geregel en een hoge telefoonrekening.
Ook aan het schilderwerk voor buiten werd hard getrokken. In samenwerking met de heer Hoogeveen van het Onderwijsbureau werd overlegd met het schildersbedrijf; kleuren uitgekozen; gesprekken gevoerd met team, ouders en
schoolcommissie. Nadat het houtwerk was gecontroleerd en
zonodig vervangen, kon de tirma Zijlstra beginnen te schilderen.
De heren Jan Eikensen Albert Klein zorgden dat de dakranden met de hogedrukspuit schoongespoten werden. De randen zien er dan weer als nieuw uit.
Bij de Aanschaf van meubilair en leerlingensetjes waren
5 firma's in de race. Het schoolteam kwam met het voorstel
van het model en de tirma. Er werd een offerte gemaakt en
een delegatie van schoolcommissie en team ging kijken en
keuren. Het nieuwe meubilair werd geleverd. Juweeltjes om
te zien.
De reorganisatie van de schoolartsendienst leverde veel
ergenis op. Op school kregen we de indruk dat de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (G.G.D.) in de regio vond dat
de gezondheidsbegeleiding van schoolgaande kinderen een
kwestie was van ambtenaren achter een bureau. Waar bleef
het gesprek tussen ouder(s) en schoolarts of schoolverpleegkundige? Er ging een gepeperde brief naar de G.G.D. Het
antwoordt luidde: Wij willen ons gelijk best uitleggen ....... .
Ons samenwerkingsverband W.S.N.S. sloot zich aan bij de
"Paulusschool" een school voor Speciaal Onderwijs in Emmen. De "Bonifatius" had van meet af aan meer vertrouwen
in deze samenwerking.
Onder de bezielende leiding van juf Siny Hensen en mevrouw Rosa Blanke werd de grote jubileumreünie voorbereid.
En het Boek! Het jubileumboek vorderde met elke letteraanslag op de computer ........... .

I
\

\. - -

Het bestuur van S.K.O.P.G.; stamul 1'.i.11.r. Gerard Genius, Rita Joug!ma,
Jo/111 van Meekereu, Berend Mussche, Jou Hem1m1s en Hans He ss.
Zillend: Willy Mauuiug.

•

1983. "Sint Lucia" Kleuterschool. Groep I. Bo1•euste rij: Jolieuke Wei mms. Bjöm Köster. Heuk Kupe1; Juf Anuemarie Plagge, Mcmique
Prange1: Tweede rij: Marieke de Boe1; Juf Riekie 01•e1; Mark Oolders, Juf Anneke de Vries, Jolm Krops. Karin Krops. Mi1jam Mmming.
Gerdo Heyne, André Pranger. Bicmca Nielwff. Onderste rij: Niek I'CIII Zegge ren. Ronold Schol te, Peter Bols, René Dm•ids, Morleen Buurman,
Niek Hofste/leJ; Jens Oolders.

Op de eerste schooldag van 1999 ontmoetten ouders, team
en kinderen elkaar in de gemeenschapsruimte. In de korte
toespraakjes werden vele goede wensen uitgesproken. Dit
werd bezegeld met koffie, koek en "zeupie".
~·
Meester Ben Postma zet activiteiten op touw om te kome'n
tot een schoolplan. Een planning voor 4 jaar.
Problemen door strenge eisen m.b.t. de speeltoestellen
speelden de schoolcommissie parten.
Vanaf september 1999 gaat directeur Hein Blanke gebruik
maken van de wet Flexibel Pensioen en Uittreden (F.P.U.).
In september 1998 werd gestart met de opvolgingsprocedure. In februari viel de keuze op Harry Tanke, directeur van
de R.K. basisschool "Sterre der Zee" in Delfzijl. Na de
zomervakantie is hij de nieuwe man op de "Bonifatius".
Met ingang van de zomervakantie maakt ook Juf Siny
Hensen gebruik van de F.P.U. Juf Lian Manning komt dan
fulltime op de "Bonifatius".
Velen gaan in april op kraamvisite bij Juf Jeannette Zuurman en haar man. Julia, hun dochter is een schatje.
In mei begon het smartlappenkoor met haar repetities in de
school.

In het begin van 1998 werd al snel begonnen met de voorbereidingen van hetjubileumjaar 1999. De school bestaat dan
75 jaar. Een werkgroep werd opgericht om allerlei mogelijkheden te onderzoeken. Al gauw kwamen een viertal aandachtspunten bovendrijven; activiteiten voor de kinderen,
renovatie van gebouw en inventaris, een reünie en een jubileumboek.
Hein Blanke vond de combinatie van directeur en voorzitter
van de schoolcommissie moeilijk verenigbaar. In mei neemt
de heer Schol te Aalbes daarom de voorzittershamer over.
De onderwijsinspectie heeft een nieuwe manier ontworpen
om de scholen te bezoeken. Ook werd elke school verplicht
een goede schoolgids en een goed schoolplan te ontwerpen. De schoolgids moest in 1998 klaar zijn. Het schoolplan
kon wachten tot 1999.
De renovatie van de speelplaats was hard nodig. Bij regen
stond het schoolplein vol plassen. Het lukte de heer Bennie
Hemmen om met een deskundige (de heer van Dijken uit
Emmer Compascuum) en tientallen vrijwilligers de hele

1983. "Sim Lucio" Kleuterschool. Groep 2. Bovenste rij: Jon Kupe1; Juf Anneke Pors. Bas Doomeu. Paul Tieben. Fluor Wachters. Juf
Annemorie Plagge. Onderste rij: Michel Sclwemaker. Andreas Borenkamp. Peter van der Tuin.
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1983. "Sint Bonifatius" Klas I. Bovenste rij: Richard Bonsing, Peter Bredek, Riclwrd Lanklwrst, Marije Hofstetter. Iris Bom·ing, Marleen
Pragt. Marfine Pais, Esther lansen, Johan Heyne, Patriek 1•an Nimwege11. Tweede rij: Dennis Krops. Juf lnja Schuiten, Harmen Berendsen,
Michel Mmm ing. Christhw Heyne, Jeroen Bols, /na ter Veen, Jerry Koomum, Susmme de Boer. Tjaard Kostwinde I: Onderste rij: /ngmar
Wieringa, Harmen Uyttewaa/, Christian Draaye1; Monique Hempen. Martin Langen, Martin Manning, Erik Bols, Mark Enninga.

1983. "Sint Bonifatius". Klas 3. Bovenste rij: Eveline Emringa, Heidi Pais, 1/ona Arens. Joep Daamen, Be1mie Heyne, Ed11•in Webers,
Fabiola Nielw./f. Pet ra Penning, Cindy Schol te. Tweede rij: }os Berg/wis, Jeroen de Boer. Edwin Mwming, He raid Koorman, Bart Weinans.
Diww Be rem/sen, Jolanda Bmmme1; Christa Pragt, Juf Dineke Limberger. Onderste rij: Vincent Pit, Richard Enninga. Dries Eikens, René
Hoekstra, Clumtal Bakker. Lieset He11unen, Heieli Hubng, Ellen Korte.

1983. "Sint Bonifatius". Klas 2. BrJI'enste rij: Bianca Wilkens, Monique Bredek, Wilma Gen/es, Pau/ Kostwinde1; Martin Weinans, Re"'!
Berken. André Emringa, Frans Schlimback. Tu•eede rij: Mmja Hulshoj. Pet ra Korte, Monique Welling. Sigrid Noordlwj. Meester Ben Postma,
Ma rijke van der A. Judith Kol. Miranda Sclwlte, Theo Buurman. 011derste rij: Ray mond Sa11ders, Henk Barenkamp. Harriët Steffens, Hernut
Hellmlen, Jaque/ine van der Tuin, Ywmne Kuiper. Wiebe ;Ie Boer. Maarten Uyttewaal.

1983. "Sim Brmifatius". Klas 4. Bovenste rij: René Te i ken, Cimu/ia Boke/, Marja Bols. Angelique Bergmann, Maik Helder. Gerard Weinans,
Robert Brugman, René Baas, Marcel Manning, Myranda Nieho./f. Tweede rij: Ellen Kuiper. Patricia Eikens, Daniëla Gcm•e/s, Armska
Schomaker. Linda Bellllage, Marfine Kol, Cimu/ia Wiegers. Meester Hann Deuling, Haro/d Noordhof Onderste rij: Rudie Hommes. Sandra
Caspers, 's Jacolien Sclwlte, Fons Hensen, los Bols, lnez de Boer. Marleen Hoezen, Karin Hoekstra.
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1983. "Sint Bonifatius''. Klas 5A. Bovenste rij: Erik Hojkamp, Marieke Wo/hers, Henriëtte Geres, Regina Twickler, Ronald Sc/wmaker.
Enl'in Heller. Anique Berg/wis. Tweede rij: Limla Schlimback, Meester Jan Aamink, Mirjam Ric/wrd, Johm1 Tieben, Edwin Heijne, Ronny
Ba/..ker. Wil/ El/ing. Onderste rij: Jos Boslwi:en, Edwin Cosse, Roe IJ Ensing, Jemen Penning, Esther Wieringa.

/983. "Sint Bonifatius". Klas 5B. Bovemte rij: Ben Keur. Ben Vroom, Eli.mbeth Giezen, Miljlml Wilkens, Edwin Babtist, Wim Sclmieders,
Haro/d Hoe:en. Tweede rij: Carina Twickler. Marimz Worte/boer. Annemarijke Doornbos, Amw ter Veen, Meester Pau/ Sc/nmselaw; Marga
Enninga, Jolanda Schepers, Ca ria Schnieders. Onderste rij: Harm Steffens, Jikkemieke Molen wijk, René Hulslwf, Be1mie Schoemake1; Jaco
Eckellwff, Johanna Depenbrock.
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1983. "Sint Bonifatius" /..las 6. Bovenste rij: Gert-Jan Weimms. Clemens Bakel, José Vos, Bas Doh/e, Bernhard Bols, Victor Hemen, Edwin
Bmmmer. Karina Blanke, Cam/a Geres, Marleen Geres. Tweede rij: A/ex Langes, Marcel Mensink, Mariolein Schomaker. Marion Bentlage,
Marion Sclwlte, William Tieben, Mamit Gan•els, Meester Hein Blanke, Cam/a Jw1sse11. Derde rij: lelmet Henunen, Helen l'llll As, Edwin
Penning, Marga Gwmewijk, Bea Wisnum, Francis Bokel, Climon Rey. Onderste rij: Marja Huizing, Anja Hui:ing.

/983. "Sim Bonifatius". Personeel. Bovemte rij: Juf Anneke Pors, Meefier Ben Postma, Juf Dineke Limberge1; Meester Hein Blanke, Juf
Annemarie Plagge. Juf lnja Schuiten, Meester Hann Deuling. Tweede rij: Juf Anneke de Vrief, Meester Jan Aarnink, Meester Pa u/
Sclumse/aar.
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Zo vroeger; zo nu !
VAN CATECHISMUSBOEKJE NAAR CATECHESE

Na het overhoren legde de leerkracht de vragen van de volgende les uit. Een enkele keer kreeg je twee lessen op.
Je had geluk als je een leerkracht had die wel eens "smokkelde". Die zei dat je bepaalde vragen die wél voor je klas
bestemd waren, toch mocht doorstrepen .
Jippieieieieie!!!

J n de tijd van "Het rijke Roomsche Leven" was het catechismusboekje hét leerboekje voor de schoolgaande katholieke jeugd. Bij de lessen -Bijbelse Geschiedenis- werden op
de katholieke scholen de boekjes van Frater Bellarminus
"De weg naar Christus" gebruikt. De pastoor kwam op
school in verband met de lessen in -godsdienstleer-. Je zag
hem echter nooit met een lesboek in de klas bezig.

I

eer6te

Bij het verschijnen van de "Eerste Katechismus" in 1933
zegt aartsbisschop Jansen in zijn inleiding dat de catechismus een boekje is waarin de leer van de kerk staat omschreven, aangepast aan het bevattingsvermogen van het kind. Hij
geeft daarbij de noodzaak aan om meer kennis te hebben van
de Christelijke leer want, zo schrijft hij: "Die dit alles kent,
weet alles; en die dit niet kent, kent niets, al kende hij ook al
het overige!".
Dat de bisschoppen het -uit het hoofd leren- van de antwoorden op de catechismusvragen toch wel heel belangrijk vonden bewijst de inleiding van Kardinaal de Jong bij de "Oftïciële Katechismus van de Nederlandse Bisdommen". In die
catechismus, uitgegeven in 1948, raadt hij ouders, priesters
en onderwijzers aan om nauwkeurig toe te zien op hel vastleggen in het geheugen. Bovendien wordt nogmaals duidelijk aangegeven dat alleen die catechismus geldig is waarin
het stempel en de handtekening van de kardinaal staat afgedrukt, "met uitsluiting van elke andere" voegt hij er nog eens
duidelijk aan toe !!

~atechi6muó
Les 1

j

God heeft alles geschapen
Er leven nu veel mensen.
Lang geleden waren er nog geen mensen.
De aarde bestond toen nog niet.
Er was geen land en geen water. Er waren geen
dieren, geen bomen, en geen bloemen. Er was geen
zon en geen maan. Er waren geen sterren. Er was
geen hemel en er waren geen engelen. Er was toen
niets dan God alleen. God is er altijd geweest.
God heeft alles gemaakt, wat er is: de hemel en de
engelen; -

de zee en het land; de bomen en de

bloemen; -

de zon, de maan en de sterren; - de

dieren en de mensen. God heeft alles gemaakt, toen
er niets was. We zeggen daarom: God heeft alles
geschapen. God is de Schepper van alles.

In de klassen I en 2 werd vroeger de "Eerste-" of "Kleine
Katechismus" gehanteerd. Hierin werd nog vrij speels met
de moeilijke leerstof omgegaan. In het boekje stond altijd
eerst een korte tekst waarna de catechismusvraag werd
gesteld. Het antwoord op deze vraag kon je altijd, onderstreept, in de tekst terugvinden.
De kinderen van de klassen 3 t/m 6 leerden uit de "Grote
Katechismus". Ook op het Voort-Gezet-Lager-Onderwijs
(V.G.L.O.) werd dit boek gebruikt. In de "Grote Katechismus" waren de vragen doorlopend genummerd, vanaf
vraag I t/m vraag 548. Bij elke vraag stond genoteerd voor
welke klas die was bestemd.
Eén keer per week was het catechismus-overhoren. Op zo'n
overhoor-dag stonden veel kinderen voor schooltijd in een
hoekje om elkaar te overhoren. De vragen waren soms lastig
en moeilijk. Vooral bij vragen die bestonden uit meerdere
punten kwam je gauw in de war.
Als je aan de beurt was noemde de meester, zuster of juf je
naam. Dan ging je naast de bank staan. Zuster, juf of meester stelde een van de vragen uit het boekje. Daarop moest je
het geleerde antwoord geven. Als je dat vlot deed mocht je
weer gaan zitten. Als je een beetje twijfelde of zeurde kreeg
je meestal nog een vraag. Sommige kinderen kregen altijd
gemakkelijke vragen ........ .

God heeft ook mij geschapen.
God heeft mij een ziel en een lichaam
gegeven.
Onze Lieve Heer zorgt voor alles wat
Hij geschapen heeft.
Hij zorgt ook voor mij. Hij :z:orgt voor
mijn lichaam en vooral voor mijn ziel.
Daarom moet ik veel van Onze Lieve
Heer houden. Ik moet ook alles doen,
wat God wil. Ik moet God dienen.
Want God heeft mij geschapen, om
Hem te dienen en daardoor in de hemel
te komen.
In de hemel :tal ik God mogen :tien en
voor altijd gelukkig :z:ijn.

1. Wie heeft alles geschapen?
2. Waarvoor heeft God mij geschapen?

De "Kleine Katechismus".
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OVER RAPPORTZINGEN EN VEEL MEER

Het was de tijd waarin vooral de uiterlijkheden veel aandacht kregen. Kennis was belangrijk. Je moest bijna kunnen
bewijzen dat je gelijk had.
De innerlijke beleving en de eigen verantwoordelijkheid
speelden nauwelijks een rol. Op heel veel niveaus legde het
gezag, van boven af, op wat waar en wat onwaar was, wat
mocht en wat niet mocht, wat moest en wat verboden was.

MUZIEK

Er is bijna geen schoolvak waarover zoveel verschillende
JOHANNES KARDINAAL DE JONG
AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT
aan de Gee>ielijkkid en Gelovigen von Ons Aart•biodom
Zaligheid In de Heer
OOR bet Godsdlell.'tonderwf)s In 011.' Aartsbisdom wordt
hierbij naast ••De Eerste Katechismus' - het gebruik van
de:e olllciële Katechlsmu. van de Nederlandse BLsdommeo,
voorzien van Oau handtekeolng en Ons stempel, met uitsluiting
van elke andere. door Oos voorgeschreven.
WIJ vermanen allen, die biJ de opvoeding van de jeugd een taak
te vetvUllen hebben. ouders. priesters en onderwijzer., dat zij, leder
volgeo. bun roeping, de Katecbismm met veel :org aan de kinderen zullen leren en verklaren en hm ook :uilen helpen er naar te

Voor kinderen was dat alles erg verwarrend. In de meeste
gevallen deden ze braaf wat verlangd werd. Ze leerden b.v.
braaf de catechismusvragen maar vaak bleek dat uiterlijke
schijn te zijn.
Geen wonder dat je soms zonderlinge antwoorden kreeg bij
het overhoren ervan.

V

In het begin van de 60-er jaren kwam men tot de conclusie
dat meer aandacht moest worden besteed aan je eigen beleving, je eigen verantwoordelijkheid en je eigen kijk op deze
wereld.
In 1964 kwam van de Nederlandse bisschoppen vrij plotseling het bericht dat het slaafs uit-het-hoofd-leren van de
catechismus werd afgeschaft. Eigenlijk bleef het daarbij. Er
kwam voorlopig weinig voor in de plaats.

tekst van de Katecblsmu.s fa het geheugen der kinderen wordt va.otgelegd. Hierbij moeten vooral de ouders hun kinderen bel~. Hoc
beter de keool.s van de waarheden van het geloof In hun geheugen
wordt bewaard. des te gemalckelijker zal In lat~r leven hun lmlcht

leven.
Met grote nauwkeurigheid dient er voor gezorgd te worden. dat de

in die waarbeden kwmeo groeien.

Teoslotte vertrouwen Wij, dat In alle huisgezinnen de Katecbfsmuo
ook door de ouderen dikwijls ter hand :al worden genomen. Daar
hfi een korte ·en duldeU)ke samenvaltlog geelt van hetgeen de HeWge
Kerk leert. kan hij voor allen een voornaam hulpmlddel zijn de god<dlerutkennis te onderhouden.

Utrecht. op de Feestdag. van de H Petrus CanWus, 27 AprU 1918.

meningen bestaan als over muziek.
De ene meester, zuster of juf dweept met het vak terwijl de
ander probeert er van af te komen. Sommige kinderen deden
niets liever dan zingen, terwijl anderen er de meest afschuwelijke herinneringen aan over hebben gehouden.
In het algemeen konden de meisjes uit de klas of groep
mooier zingen dan de jongens. (of ...... vond je als jongen
misschien dat het stoer was als je niet kon of niet wilde zingen!)
Vroeger werd er op school, bij het vak muziek, praktisch altijd gezongen. Vaak waren het kerkelijke liedjes zoals "Aan
U, o Koning der Eeuwen ...." of het Marialied: "Als ik een
klokje was ......."

stille heide .....".
Verder ging het programma niet. Het schoolschrift waarin de
liedjes vanaf het bord werden overgeschreven bleef voor de
rest leeg. Het leek alsof het schrift in stilte wilde getuigen
van ...... meester's voorliefde voor andere vakken.
In de Tweede Wereldoorlog mocht het Nederlands volkslied
niet worden gezongen. Met een knipoog werd dan vaak
gezongen over Nederlandse helden als -Piet Hein- enz .
Op de radio (voor zover je die had) kon je bekende soldatenliedjes als "Schwarzbraun ist die Haselnusz" of "Unter die
Lateroe ....." horen. Na de oorlog hoorde je die liedjes
opnieuw maar nu met de ondeugende tekst "Ga je mee naar
boven, ga je mee naar bed .....". Als schooljongen zong je
luidkeels mee, niet beseffend wat je zong.
En wie kent niet het bekende straatliedje "Ouwe taaie, jippie
jippie je-é-é-é ............ .
Op school mocht je dat niet zingen. Ben je gek !!!
In de jaren '50 kwamen de oud-Hollandse liederen m
zwang. "Drie schuintamboers ...", "Daar was laatst een meisje loos ....". Maar ook buitenlandse liedjes en liedjes in het
Gronings kwamen aan bod. "Oid Mac Donald ....." en "Ain
boer wol noar zien noaber tou ....."
Weer wat later doen -onzinliedjes- hun intrede. "Notta bella
margarinata ....."
Jarenlang had je in klas 6 (groep 8) het muziekprogramma
met licht klassieke muziek. Dit begon met de "Dance macabre" van Saint Saëns; het verhaal over Pietje de Dood!
Meestal volgden dan een stukje uit "Die Moldau" en de
"Bolero". Telkens stukjes muziek met een verhaal. De composities "Eine kleine Nachtmusik", "Radetzky-mars" en
"An der schönen blauen Donau" kwamen ook steevast in het
programma voor. Daarna volgden nog allerlei andere muziekstukken.
In de manier van luisteren was een wereld van verschil.

In veel gevallen bestonden de liedjes ook uit een mengeling
van vaderlandslievende liedjes en liedjes over de natuur. Bij
die eerste categorie liedjes ging het altijd over een vorm van
verbondenheid met Nederland en een verheerlijking van de

De A4rtsbis.rchDp van Utrecht,

In de loop van de jaren daarna is het godsdienstonderwijs
vrijblijvend geworden. Het werd overgelaten aan welwillende leerkrachten die er, op hun eigen manier, invulling aan
gaven.
Omdat het nodig is dat er wat richting gegeven werd aan het
godsdienstonderwijs werd er vanuit het Catechetisch Centrum van de bisd.ommen een tijdschriftje met aanwijzingen
rondgestuurd. Later groeide dat uit tot de methode "Op
Weg". Enige tijd later ging men op de "Bonifatius" werken
I
met de methode "Met Brandend Hart".

EERSTE LES

God
ARTIKEL L Ik geloof In God, de Almachtige Vader, Schepper vao
hemel eo aarde.

5
3

6
5

In de tweede helft van de 70-er jaren begint de balans tussen
kennis en beleving door te slaan naar de belevingskant.
Kennis is onbelangrijk en aanwijzingen vanuit catechetische
centra worden vaak voor kennisgeving aangenomen.
Pas rond 1980, als moderne methodes zijn ontstaan komt de
balans wat meer centraal te liggen. Op de "Bonifatius"
wordt dan gestart met de methode "Veldboeket".

7

3
8

6

Wie is God?
God Is onze V ader, Die in de hemel.woont.
Waaruit weten wij. dat God bestaat?
Dat God bestaat, weten wij:
!. uit de openbaring, die vooral Jesus ons gedaan heeft:
2. ook uit alles, wnt geschapen is.
/5 er meer dan.één God?
Er is maar één. God.
Kunnen wij God zien?
Wij kunnen God niet zien: want Hij heeft geen lichaam: 1'.
Hij Is de oneindig volmaakte Geest.
,.Niemand hoeh ooft God gezieo. De ééngeboren Zoon. die aan de
boezem van de Vader rust. heeft Hem verkondigd". Joh.I:IB.

9 Waarom noemen wij God oneindig uolmaakt?
6 Wij noemen God oneindig volmaakt, omdat Hij alle
goede eigenschappen zonder beperking bezit.
10 Heeft God altijd bestaan?
4 God heeft altijd bestaan: Hij is eeuwig.

De inzichten met betrekking tot godsdienst en godsdienstleer veranderen voortdurend. Daarnaast is het belangrijk dat
de methodes binnen de scholen van de parochies Zandberg
en Ter Apel worden gecoördineerd. In dat kader wordt in
1993 op de "Bonifatius" de nieuwe godsdienstmethode
"Samenspel" aangeschaft.

,.Aan de Koning der eeuwen, de onvergackelijke, on:ichtbare, enige

God: eer en glorie in de eeuwen der eeuwen, Amen··. 1 Tim.l: 17.

Kan God alles?
God kan alles, Hij is almachtig.
Waar is God?
3 God is In de hemel, op aarde en op alle plaatsen: Hij
is overal.
13 Weet en ziet God alles?
4 God weet en ziet alles, het goede. maar ook het kwade:
Hij is alwetend.
14 Is God rechtvaardig?
4 God is rechtvaardig: naar verdienste beloont Hij het
goede en straft Hij het kwade.

11
4
12

We staan niet aan het einde van een ontwikkeling. Ouders,
leraren en pastores zullen voortdurend op scherp moeten
blijven staan. De Christelijke opvoeding op scholen zoals de
"Bonifatius" zal ook in de toekomst een goede afweging
moeten zijn tussen denken en doen, tussen weten en uitvoeren.
Hopelijk is rond het einde van dit millennium dat evenwicht
tussen theorie en praktijk goed in balans.

De "Grote Katechismus".
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"Daar gaar :e .............. " (JufMarjo/ijn Vos.)

~
~

schoonheid ervan. De natuurliedjes zaten altijd barstenctsvol
romantiek. "In 't groene dal ...... " .
Een heel bekende bundel uit die tijd is "Kun je nog zingen,
zing dan mee".
Meester Steneker had elkjaar weer zijn eigen programma.
Het schooljaar begon in die tijd nog in april en het eerste
liedje was steevast "Klein vogelein op groene tak ......" .
In mei en juni was het tweede lied aan de beurt: "t Zonnetje
gaat van ons scheiden ......" .
En tegen de herfst verscheen het derde liedje: "Op de grote

Tekeningen:

Een "televisieavond" in Her Bos/wis!
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De een lag met zijn hoofd op de bank en luisterde onbeweeglijk; de ander gaf met brede armgebaren aan hoe de
viool bespeeld werd of op de trom werd geroffeld.
Menigeen herkende stukjes van de televisie. De muziek bij
de reclame van Bar-le-duc bronwater was b.v. gehaald uit
het muziekstuk "Die Moldau".
Een apart hoofdstuk vormen de kindermusicals, revues en

Schiet ons 11 maart 1988 weer te binnen? De zaal van "Het
Boschhuis" was tot de laatste plaats bezet door ouders, kinderen, opa's, oma's en diverse genodigden. Het feest met als
thema "Een T.V.avond." was een daverend succes. Het team
kwam met de vraag: "Doet ie het of doet ie het niet ....... ?"
Het play'backen was sommige teamleden op het lijf geschreven. Denk maar aan carnaval; 8 februari 1991. Teamleden zien nog, als de dag van gisteren, het frivole meisje uit
Clousenu's "Daar gaat ze ......" voor zich.
Maarrrrr........ bij het onderwerp -zingen- is er één ding dat
veel oudere oud-leerlingen zich nog heel goed herinneren;
Rapportzi ngen.
Vóór 1965 I 1970 moest je als leerling, een week voordat de
rapporten werden meegegeven, "voor dat rapport zingen".
Alle kinderen kregen bij zo'n les de opdracht om een boekje
voor zich te nemen en te gaan lezen. Meester legde daarna
zijn cijferlijst voor zich en riep ieder kind individueel naar
voren. Bij de lessenaar moest je dan een liedje zingen. De
durfals vonden het prachtig; verlegen kinderen wilden wel
door de grond!
Vooral als je gauw bloosde of geen wijs kon houden was het
hommeles! Je wist, dat ondanks het leesboek dat elk kind
voor zich had, iedereen naar je luisterde; iedereen uit zijn
ooghoeken naar je keek en iedereeen wachtte tot er "iets
spannends" ging gebeuren.
Er ging een zacht geroezemoes door de klas als de naam van
een "interessant" kind werd afgeroepen. Met spanning werd
dan afgewacht! Als de zangcapriolen van zo'n kind dan toch
gladjes verliepen proefde je een beetje teleurstelling.
Bij aardigejuffen mochtje, bijna toonloos, een liedje in haar
oor fluisteren. Bij anderen moest je het in "het openbaar"!
Gelukkig had je, ook in die tijd, heel veel aardige zusters,
juffen en meesters in Ter Apel.

Klas 6 \'Oert "De sultan en :ijn harem" op.

kindervoorstellingen. Vooral de eersten zijn bij voortduring
populair geweest in school. Zowel bij zuster Clara als bij juf
Siny Hensen hebben kinderen enthousiast meegedaan. De
reactie van deelneemsters en deelnemers, zowel over de
repetities als uitvoeringen, was steevast "hardstikke leuk!"
en "gezellig!". Telkens hebben ze een diepe en plezierige indruk achtergelaten.
Bij zuster Clara speelde je stukken als "Repelsteeltje" en
"Goudmuiltje". Met juf Siny Hensen speelde je hele andere
stukken. "Het vreemde songfestival", "De tijdmachin~ van
Professor Knap" en "Theaterbureau -'t Is Knudde-" zijn daar
voorbeelden van. Het ging er, bij de presentatie van zo'n
moderne musical, altijd hectisch aan toe. Als de dag van de
uitvoering naderde was iedereen, (ook de heer Herman
Hensen, de echtgenoot van juf Siny), volledig in de ban. De
uitvoering moest perfect! (En altijd lukte dat ook weer!)

In de loop der jaren zijn er muziekinstrumenten, singles,
LP's, C.D's, cassetterecorders en ander afspeelapparatuur
de school binnengekomen. De zang en muzieklessen zijn in
de meeste gevallen meer gevarieerd. De mogelijkheden zijn
groter. Toch blijft de stem en het zingen een van de bel<\llgrijkste uitingen van je emoties.
"Van Lauwerszee tot Dollard tou .........".

Revues werden vaak door een hele klas of groep uitgedacht.
Bij een jubileum of een afscheid, kwamen er meestal voldoende ideeën. Het ten-uitvoer-brengen was een grotere
klus. Razende reporters en flitsende fotografen verschijnen
ten tonele en brengen de boodschap over aan het publiek.
Ingewikkelde acts, zangspelletjes, gezellige dansjes en
leuke sketches (zelfs van lenige juffen) worden dan voor het
voetlicht gebracht. Kunstig !!
Waarschijnlijk zullen velen zich het het blijspel 'Toffe
Tony" herinneren dat in mei 1982 door een combinatie van
O.R. leden en leerkrachten twee keer werd opgevoerd. Eén
keer voor de kinderen en eén keer voor ouders, genodigden
en belangstellenden. Het buurthuis "Het Streekje" klaterde
van het applaus!
En wat te denken van de feestelijke ouderavonden. Herinneren we ons nog het zangspel "De sultan en zijn harem" op
vrijdag 11 april 1986? Weten we nog hoe het team de
"Bennie Buisman show" ten tonele bracht?

Meester Bert Schulte vertolkt "Ju/ia in Regenjas".
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INSPECTIE; VAN SCHRIKBEELD NAAR
GESPREKSPARTNER!
Vroeger gebeurde het wel eens dat er een onheilspellend
bericht door de "Bonifatius" ging:

De Inspecteur van bet Laö•r
Onderwijs in Algemene Dienot 1
25 September
\
19n.

• Inspecteur in aantocht!!! -

P. Te.zelaar,

Schoolopzieners (later rijksinspecteurs) moesten namens de
minister van Onderwijs toezicht houden op de naleving van
wetten en maatregelen die de rijksoverheid had genomen.
Bovendien behoorden ze toe te zien op de kwaliteit van het
onderwijs.
Van hun bevindingen deden ze verslag aan de minister.
Als schoolopziener en (rijks)inspecteur werden vroeger uitsluitend mannen aangesteld. Pas later werden ook vrouwen
in die functie benoemd.

011~~,

_........--.-\)·

( J,L. AJntrik•)•

De Inspecteur van het L,O.
iJl. de ill.spec tie 11/iDachoten,
6 ;juli 196;.

>7·

~--r-t.,·

Als je leraren uit vroeger dagen vraagt om een impressie te
geven van -de inspecteur- dan komt bij velen het beeld naar
boven van een controlerende boeman die plotseling bij je in
de klas stond; die probeerde alles wat niet in overeenstemming was met de regelgeving, op te sporen om je daarna
maar eens flink de les te lezen! Wat een idee !!
Als je vraagt of ze het inspectiebezoek ook zo hebben erváren, blijkt dat iedereen veel positiever is.
Dan lijkt het alsof niet "dé" inspecteur op bezoek kwam
maar een mens; iemand die we ons herinneren als -inspecteur Höster- of -inspecteur- Amerika-.

/{,/{~

---·-· -- 19~

~~~sp«:leu< in oh J.,pe,i/e~W4-Ä.:á.,.._...____ ~

-------ft/h7L~t/.

.

De Lls&~eateur van ilet Li.Q:er Onde.rTiij a
i:l Ç,c In9peot1~ 1Ti::1schcteu.
15 ;luni ·1967. Dra._D.A. van dor 'lli9 ~2

Jr#~wr6

Tientallen jaren geleden kwam de inspecteur praktisch altijd
onaangekondigd. Plotseling stond hij voor je neus en stelde
zich voor.
Natuurlijk werden allerlei plannetjes beraamd om dat -plotselinge- te voorkomen. Je zou kunnen afspreken dat het
Hoofd van de School één van de kinderen van zijn klas de
school rondstuurde met een waarschuwend briefje. Menigeen vond dat te gevaarlijk. Stel je voor dat de inspecteur
dat briefje zou onderscheppen. Dat risico nam je niet!
Nee, dan liever iets minder opvallends. Een leerling met het
Nederlands woordenboek in de hand kwam vragen of je het
boek nodig had. Dat was b.v. zo'n teken. Dan wist je;
-Inspecteur in aantocht!-

---}0.-oov<".,bel'-- ______ 19_75
___

Wono..!'~!!!..-~~
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.::--_____ ... Dr • R.HUater

~o'.!n.4SëhC! t~!L.

Zenuwachtig liep je dan naar het lesrooster om te kijken of
je met de goede les bezig was. Het stoute kind voor het bord
mocht meteen gaan zitten en de schriftjes werden nog gauw
even netjes gelegd.
Het inspectiebezoek had een vast stramien. De inspecteur
stelde zich aan je voor; zei dat je maar gewoon verder moest
gaan met de les; vroeg of hij de schriftjes eens in mocht zien
en zocht daarna een plekje op, ergens achter in de klas.
Je vertelde altijd aan de kinderen dat de meneer die op
bezoek was, kwam kijken hoe goed ze konden werken; hoe
aandachtig ze konden opletten en hoe netjes ze konden
schrijven. En je hoopte dat de kinderen zich allemaal netjes
gedroegen, gehoorzaam waren en onberispelijk werkten!
De inspecteur luisterde naar je les en bekeek ondertussen de
schriftjes. Als de kinderen schriftelijk werk maakten, liep hij

RtX.-Groningeo Ba0-1,
IJ-05-1991

Rltc-Croningen aao-1,
o~-10-l99l

1--t

1"""eN -

~
R.J. van Ui<.

Inspectrices I inspecteurs door de jaren heen.
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Door een veranderende samenstelling van het onderwijs,
door fusies, bezuinigingsmaatregelen en maatregelen die de
effectiviteit van de inspectie moeten vergroten, hebben er de
laatste jaren veel veranderingen in de organisatie plaatsgevonden.
In 1924, bij de oprichting van de "Bonifatius", hoorde de
school bij de inspectie Winschoten. Op dat moment had
rijksinspecteur de heer J. D. de Vries de leiding. Tot in de
80er jaren bleven we bij de inspectie Winschoten. Bekende
inspecteurs uit die tijd zijn de heren J.L. Amerika, G.H.
Hamming, Drs. O.A. van der Vlis, Drs. R. Höster en mevrouw W.J. Brinker.
In 1985 kwam de "Bonifatius", door herindeling van de
inspecties, onder de inspectie Emmen. Op dat moment was
mevrouw Schoonbergen onze rijksinspectrice. Zij behartigde dus óók de belangen van onze school.
Enige tijd later was er opnieuw een herindeling. De "Bonifatius" behoort vanaf 1988 bij het Rijks-Inspectie-Kantoor
"Groningen Ba0-1 ". Samen met "Groningen BaO-Il" en
"Groningen BaO-III" is er nu één inspectiekantoor in de
stad Groningen. Als waarnemend inspecteur, werd benoemd
drs. R.W.M Roozenburg. In 1990 werd hij opgevolgd door
de heer P.L.A. Helmholt
Vanaf 1993 heeft inspecteur H.l. van Die de leiding bij
"Groningen Ba0-1''. Als zodanig is hij in het jubileumjaar
1999 rijksinspecteur van de "Bonifatius".

Paniek ....... !

Juf Corrie Bucking kon de volgende dag niet op school
kome11. Aan juf Mia Bentlage-Bokel, die in Duitsland
woonde, werd gevraagd om haar de volgende dag te
vervangen.
Toen dat tegen de kinderen werd gezegd betrok het
gezicht van Si/via Gerdes.
Na sc/wo/tijd rende Si/via naar huis. In paniek gooide
ze de huisdeur open en gilde radeloos:
"Mam, pap, er komt een juf uit Duitsland en ..... ik ken
helemaal geen duits!!!!
Gerard Gel'(/es, Ter Ape/

af en toe eens rond. Een enkele keer vroeg hij iets aan een
kind.
Als je even tijd had, kwam hij bij je zitten. Dan vroeg hij het
een en ander over de kinderen en over het werk in de klas.
Na afloop concludeerde je dat de inspecteur heel aardig was
geweest. Hij had een aantal goede tips gegeven en verder
had hij nauwelijks kritiek gehad. Ook de kinderen hadden
hem een aardige meneer gevonden
Toch bleef je het inspectiebezoek griezelig vinden.

Ook de functie van Bisschoppelijk Inspecteur is drastisch
veranderd. Ook daar is de controlerende taak een stimulerende taak geworden. We spreken tegenwoordig ook niet
meer over -Inspecteur- maar over -Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het onderwijs-.
Vanaf de jaren '80 was de heer Theo Paping Gedelegeerde.
Zijn speciale band met Ter Apel blijkt o.a. uit de vele activiteiten die hij aan de dag heeft gelegd bij het tot stand komen
van het fundamentele identiteitsgedeelte van het toenmalige
"Schoolwerkplan Bonifatius".
Met ingang van I oktober 1997 werd hij opgevolgd door
mevrouw Agda Wachter- van Veen.

Bij ingrijpende zaken zoals bij nieuwbouw, in conflictsituaties of bij belangrijke benoemingen had de inspecteur altijd
een prominente rol. Hij was deskundig en onpartijdig. Namens de minister moest hij beslissingen nemen, toestemmingen verlenen of verzoeken afwijzen .. Vooral op gebjed
van geldzaken was de instemming van de inspecteur onmisbaar.
Tegenwoordig is de functie van inspecteur nogal aan veranderingen onderhevig.
Het toezicht op de scholen werd vroeger uitgeoefend door
inspecteurs die stuk voor stuk een deel van de activiteiten
onder hun toezicht hadden.
Je had een rijksinspecteur voor het Lager-Onderwijs; een
rijksinspecteur voor het Kleuter-Onderwijs; een rijksinspecteur voor het Speciaal-Onderwijs en een rijksinspecteur voor
het Gymnastiek-Onderwijs. Bovendien had je als katholieke
school ook nog een Bisschoppelijk Inspecteur. In de loop
der jaren zijn veel van deze functies samengevoegd.
Naast de controlerende taak is de opbouwende taak van
de inspecteur veel groter geworden. Vooral het uitbouwen
van en het richting geven aan het onderwijs in de toekomst is
de laatste tijd een van de hoofdpunten van de inspectie geworden.
Daarvoor moet er veel worden bekeken, veel worden
besproken en veel worden vergaderd; veel dingen worden
onderzocht en vastgelegd in dikke rapporten.
Daarvoor is veel overleg nodig met de basisscholen in de
regio, zoals de "Bonifatius". Dat bezoek aan de scholen
heeft tegenwoordig bijna altijd plaats na overleg over dag en
tijd.

/98-1. "Sint Bonifarius". Eindgroep. BovensTe rij: Meester Hein Blanke, Hamld Hoezen, Ham1 Sreffens, los Bos/wi:en, René Hulslwf.
Marga Enninga, Jo/am/a Schepers. Regilw Twic/..ler. Tu•eede rij: En••in Hel/e1; Ben Vroom, Ben Keur. Ron Bakker. Ronald Sclwma/..er, Jeroeu
Penning. Will El/ing. Ed•••in Babrisr, Carina Twic/..le1; Maria u Wortel/Joel; Anique Berg/wis, Awwter Veen. Juf Siny Hensen, Ageerh Beume1;
Marieke Wo/bers. Derde rij: Miljam Wil/..ens, Linda Schlimback, Esrher Wieringa, Marjan Riclwrr. Ccu·fa Sclmieders, Roelf Ensing, Erik
Hojkamp, Jaco Ec/..ellwff. OndersTe rij: Ji/..kemieke Mo/eJIII'ijk, Johanna Depenbmc/.., Edll'ill Heijne. Edll'ill Cosse, Elisaberlz Gie:en.
HenriëTTe Geres.

/985. "Bonifarius". Eindgroep. BovensTe rij: René Tei/..en, Haralti Noordlwf. René Baas. Tweede rij: Jolum 1ïebe11, Rolwuivan der Kamp,
Ma ik Helder. Daal! Krame1; Alexander Goos. Fans Hensen, Jus Bols, Clcwdia ~Viegers. Juf Si111· Hensen. Marga Bols, lnez de Boer. Karin
Hoeksrra. Denle rij: Rzuli Hommes. 8e1111ie Sclzoemaker. Robert Brugman. MeesTer Hein Blanke, Parricia Ei keus. Narasja Grevinga. Ellen
Kuipe1; Marcel Mwzning. Valesca Sc/zo/te, Amutska Blanken. Onderste rij: Miranda van der Meer. Marleen Hoe:en, Daniëla Gcm•els,
C/auditl Bakel. Sant/ra Caspers. Angt!lique Bergmcm, Myranda Nielwff. Anuska Sclwmaker, 's Jacolien &·holte, Linda Bent lage.
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1986. "Bonifatius'' Eindgroep. Bovenste rij: Hera/d Koonmm, Bart Weinans, los Berg/wis, Gerard Weinam, Heidi Hubng, Matlzilde
Pekelae1; Meester Hein Blanke. Tweede rij: Juf Siny Hensen , Clzrista Pragt, 1/mw A rens, Heidi Pais, Ellen Korte, Joep Daamen, Bennie
Heyne, Fa!Jio/a Nielwff. Diana Berendsen. Onderste rij: Jolanda Brummer. Lieset Hemmen, Hm1111' Beumer. HeleJUl Ubeis, Cilllll' Sc/wlte,
Gabriëlle vm1 der Meer, Dries Eikens, Riclwrd Enninga, André Arends. Edwin Manning.
.
.

1987. "Bonifatius". Gmep 3 + 4: Bovenste rij: Erwin van Asselen, Ma mix de Boer. Marleen Buurman, Henk Kuper. Monique Prange1;
Karin Krops, Bert Sanders. T11•eede rij: Bjöm Klaaszen, Marco Sc/zo/te, Steftm Tie/Jen, Marc Jansma, Trea Sanders, René Stijntjes, Jolanda
Sclwlte, Prisca Bondrager. Juf Sin) Hensen, Dennis Enninga. Onderste rij: lans ter Veen , Niek Hofstettel; Patriek Hoving. Bjöm Köster. Erik
Goos

t,

1987. "Bonifatius". Groep I en2. Bovenste rij: Robert Dreier. Juf Marjnlijn Hof.rtra, Peter Meyer. René Pomp, Jasper Wachters, Jolzn
Hazen berg, Marion Zuidinga, E.rtlzer Becker. Jaap Vissering. Ag nes Bondrager. Natasclza Stamlel•eld, Juf Karin Wösten. ]elger Deddens,
Mark van Asselen. 1\reede rij: ? • Kim 1'011 der Tuin, Sabrina H01•ing, Nadine Vissering, Marieke Bentlage, In ge Kuper. José Becker. Nicole
Hazen berg, Pernette Sc/wlte, Marjo/ijn Vissering. Diederik de Boer. Peter Sclwlte, Astrid KösteJ; A lex Bnmen. Onderste rij: NaJU/a Stijntjes,
Robert Welling, Jantien Klasen, Niels Jansma, Jolanda Bols.
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1987. "Bonifatius ". Klas 5. Bo1•enste rij: Mirjam Mcmning, Gertjan Meyer. André Pranger. Peter Bols, Jens Oo/ders, Juf Inja Sc/zulten.
Tll'eede rij: Jolzn Krops, Peter van der Tuin, Mark Oolden, Ge re/a Heyne, Rik Meyer. Ronald Sc/wlte, Jolienke Weinans. Maren Berken.
Onderste rij: Angelique de Jonge, Andreas Barenkamp. A11dré I'Clll der Meer. Bianca Nielwff.
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Juffen en meesters op de "Bonifatius"
KWEKELING{E) MET AKTE
ROOMSCH-KATHOLIEKBI)ZONDERlJNDERWIJS

De jaren 1930 - 1940 waren moeilijke jaren; ook in het

AKTE VAN BENOEMING

onderwijs.
De crisistijd begon op 24 oktober 1929; de beurskrach van
New York. De wereldeconomie stortte in elkaar, de bedrijvigheid verminderde snel en veel bezittingen verloren hun
waarde.
Een van de grote gevolgen daarvan was het gebrek aan geld.
Mensen hadden nauwelijks geld om iets te kopen. De pakhuizen kwamen daardoor vol te liggen met onverkoopbare
spullen. Werkplaatsen en fabrieken werden stilgezet. De
arbeiders werden ontslagen.
Het gebrek aan geld deed zich op alle gebieden voor. Ook
bij de regeringen; ook bij de minister van onderwijs in Nederland.
De minister moest allerlei bezuinigingsmaatregelen treffen.
In 1932 mochten de kinderen pas op latere leeftijd naar
school. In 1933 werden de klassen vergroot en in 1934 de
kweekschoolopleiding verkort van 4 naar 3 jaar.
Alle drie maatregelen hadden tot resultaat dat er minder
leerkrachten nodig waren. (dat was ook het belangrijkste
bezuinigingseffect). Het betekende echter ook dat menig
leerkracht werd ontslagen en dat er voor nieuwe leerkrachten helemaal geen plaats was.
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De ondcnriltet tol of~rJen •an de hulp. dm ttlnderen k •nfrenen bf1 het~~
•11n dal K•lcdlhmln tn andut: cochdlcnsl. u~n, hel onderrlc:bl enen In ckn ~

d~r l~l!lqc RoomKh-KalhoKebe Kerb.

ARTIKEl. 3.
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;cmeenschdppellf'l qodsdlenslocfenln;en In de berb biJwonen. Is de onckrwQier -ftrpUchl
daarbit l~t.nwoordJv Ie rijn tn bijtland te •etleenm.
..
ARnKel t.
De onderwQ1er Is Yerpllchl Ie WOMn In de pa~ wur de Khool Js VC"esf!vd

Ook salarisverlaging was aan de orde van de dag. Je accepteerde het. Het was niet anders. Als je je baan maar mocht
houden.
De minister begon met classificatie. Leerkrachten in de grote steden kregen gewoon I 00% van het salaris uitbetaald.
Die stonden aan de z.g. Ie klas scholen.
De leerkrachten van de scholen in kleinere plaatsen zoals
b.v. Ter Apel, kregen 4% minder. Die stonden aan de z.g. 2e
klas scholen. Het levensonderhoud was daar, zo redeneerde
de minister, immers goedkoper !
Nog erger was de korting die werd toegepast in de kleine
dorpen zoals b.v. in Laudermarke. Daar stonden de z.g. 3e
klas scholen. Daar kortte de minister 8% van het salaris.
Vooral die laatste korting werd als heel onrechtvaardig ervaren. Vaak woonde je in het centrum-dorp Ter Apel. In vergelijking met de scholen in het centrum moest je, meestal op
de fiets, naar het buitendorp Laudermarke ....... .... .. En dan
werd je ook nog gekort op je salaris!!

lcnd) het eatuLW hem 9M deu nrpUthtinQ: 9fij\le)Qnq fCdl
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IUlJJtel I J,ttfl loe;-tp.Ht.

MTIKEL 10.

De: ondenvijnr b vehouden lkJ te llin ••n ctn Roocmch·Kalholklle onderwljten·
or;dnlsalk
tiet lidmaatschap eener nlei·K.llholkltc onderwiltcrsorvanlsalk: b den ondenrQur
ntbodcn.
ARTIKI!L ts.

Indien een onder\ll'l)tttes In hel haa.-diPI treed~ dan ltan haar onkllf qeqe1'cn worden
mei lniiMII Yan den d4; na hd huweJ!i1a.
lNffcn btt uilrondttint em rdtuwde ondtnll'fJ,cra kl functie wordt ecstcld of tebandhaofd. Qekkn •oor h.wr mnle de 'retlofsbcpa~ .,.." arUbel 3 •on het Koninbl!l" DesJuli
•an t9 Januari lft4 ('SINbblad No. ll~
ARTIKel
lid Is den ond~rwl)ter nrboden1
111.
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hendel of nerln; Ie. ddl•cn of «nl~ bc.toep, beh41n hel ;nm nn onderwiJs.

ufltc ~renen:

b. ambten ol bedienineen Ie bcltlecden, •oor r009et dere nld &Jin nn ltr:rb~lli!ten
of da.utnedt qeiiPt Ie stellen aard, of lt ttdootm, dal ~e ~lfnen hulte Mndd of nctinV
rnfreftft of ttnlt bn"ocp behaln kei tn"m e"Ort ondetwQs. ull;~odcnd wordt door de
leden "t'dft rl)n tedn, lemlf Oakputcoerde Slatt!l'\ den lmpecfeur Qchoon:t, "t'fftt$d!Cnq hebben

fttleend en er b' hel 8aluut tten bctWoJ.lr I~ best.1.1L

AA.TIKflt:7.
H~l cn~n ...an onderwits bullen schoottijd en hel betdccden •an amblen of bedfc..
nln~ nn berbelliben of daarmee uel\lh te s1tllm ao'lrd Is den onderwqaer lled:!ls t~~mar
loold. -..oot aoo•~t het Desluur daar1e;~ ;een beawa.r lnbren;t.

Ondertussen puilden de klassen uit. Vooral als de scholen
wat groter waren . Neem de R.K. Jongens- en Meisjesschool
in Ter Apel. Je had daar een gemiddelde klassegrootte van
46 leerlingen. Door de ongelijke verdeling van de kinderen
waren er soms klassen van ver boven de 50 leerlingen. En
dat in combinatieklassen ......................... .
Geen wonder dat werd uitgekeken naar extra handen in de
klas. Die werden al gauw gevonden bij de werkloze leerkrachten, maar vooral in de leerkrachten die pas waren afge

Onder~eehende •eritla..lrl een abie "'"" benoemln;, qe:U!kluldend eon dcre. Ie hebben
onlnftqtt1 en de ~nll op de In dete eltle omschrt"t'm •oorwaarden Ie hebben aan-

,.,urd.

.don

Akte l'all Be11oemi11g uit de begi11jare11 va11 de "'Bo11ijatius ··.
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--studeerd aan de kweekschool; de opleidingsschool voor
meester/juf.

van telkens drie leerjaren. Zij waren buitengewoon blij dat
er een derde paar handen bij kwam . Maar van een vergoeding was geen sprake. Helaas!
In 1938 ging ze, nog steeds als vrijwilligster, naar de R.K.
Meisjesschool in Ter Apel. Daar waren meer mogelijkheden.
Toevallig kon ze daar enkele maanden worden benoemd
maar daarna werd het werken weer -Pro Deo-. In 1939
kwam er een vacature in Musselkanaal. Ze sprong een gat in
de lucht toen ze daar eindelijk als leerkracht kon beginnen.

Zo'n afgestudeerde leerkracht mocht niet meteen gaan solliciteren. Pas als je afstudee1jaar aan de beurt was mochten
sollicitatiebrieven de deur uit. Meestal betekende het enkele
jaren wachten ... ..... .. .
Er waren bijna geen banen. Zelfs als je mocht solliciteren
waren de banen beloofd aan kandidaten die bij het bestuur
bekend en aan de beurt waren . Je moest wachten, soms jaren
wachten . Het werden jaren waarin je liet zien dat je van
goede wil was. Je begon als gediplomeerde je diensten aan
te bieden. Je hoopte dat je eens een baantje zou krijgen ... ... .
De beloning was: niets! Misschien kreeg je met je verjaardag een cadeautje. Misschien stopte het schoolbestuur je
tegen de zomervakantie een paar tientjes toe, misschien gaf
het schoolhoofd of de leerkracht je een kleinigheid, misschien werd eens iemand ziek; zodat je echt even een benoeming had . Misschien, misschien .. ... ...... .
Je was "kwekeling(e) met akte".

?J

Schoolkrant "Snuf', zomernummer 1978.
Jaar an 5
nwnmer 4

Otto Bücking was geboren in 1917. Hij slaagde in 1936 en
probeerde aan de slag te komen . Hij werd "kwekeling met
akte", in dit geval aan de R.K. Jongensschool in Ter Apel.
Na 4 jaar was er nog steeds geen uitzicht op verbetering.
Er was wel iets anders veranderd. Op de R.K. School in Ter
Apel had hij een aardig meisje leren kennen dat les gaf aan
44 kinderen van de gecombineerde Ie en 2e klas; Truus
Kemphuis. Er qntstaat een romance en in 1940 wilden Truus
en Otto gaan trouwen . Voor Truus betekende het automatisch ontslag. Otto had helaas nog geen inkomen.
Als ......... .de baan die ontstond bij het ontslag van Truus nu
eens bezet kon worden door Otto!!
Er werd veel gepraat; er waren ook andere gegadigden, maar
uiteindelijk werd Otto, na zijn huwelijk met Truus, in 1940
toch benoemd als leerkracht aan de R.K.Jongensschool in
Ter Apel.

•

In die "beruchte" jaren waren er vijf pas-afgestudeerde
katholieke leerkrachten in Ter Apel.
Agatha Perk, Anny Westerman, Catrien Schreuder, Otto
Bücking en Catrien Buter. Aan de hand van deze vijf jonge
mensen kunnen we zien hoe je destijds "aan de bak" moest
komen.

Catrien Buterslaagde ook in 1936. Als 18 jarige onderwijzeres had ze het grote nadeel dat er op dat moment al 3 "kwekelingen met akte" in Ter Apel rondliepen. Solliciteren
mocht niet (je was nog niet aan de beurt); naar elders vertrekken kon niet (je had immers geen inkomen); in Ter Apel
blijven betekende héél lang wachten op een kansrijke vacature.
Catrien bleef in Ter Apel. Ze werd "kwekelinge met akte"
aan de R.K. Meisjesschool. Ze werkte hard en keek uit naar
die langverwachte baan. Wanneer zou ze eindelijk aan de
beurt komen?
Het werd 1937, het werd 1938. Agatha Perk werd benoemd.
Het werd 1939. Annie Westerman en Catrien Schreu~er
werden benoemd. Het werd 1940. In de baan op de jongensschool werd Otto Bücking benoemd. Hè hè, nu was zij aan
beurt. Het werd 1941 en 1942. Eindelijk kwam er dan een
baan vrij ; in Laudermarke. Catrien werd benoemd en ontving haar eerste echte maandsalaris; een netto bedrag van
f 75,05. (Het schoolbestuur had haar loonbelasting van
f I ,50 al ingehouden).

Agatha Perk slaagde in 1932 op 18 jarige leeftijd. In Emmer
Compascuum werkte ze 4 jaar lang voor een klein cadeautje
op haar verjaardag. Er ontstond geen vacature.
Ze maakte de overstap naar Ter Apel. Daar werd ze op de
R.K. Jongensschool opnieuw "kwekelinge met akte". Maar
ook daar was, na twee jaar, nog steeds geen werkplek vrijgekomen.
Maar ze had geluk. In 1938 trouwde de onderwijzeres van
de katholieke school in Mussel. Destijds betekende dat -ontslag-. Een vacature ontstond.
Omdat er in Musset geen benoembare kracht aanwezig was
sprak pastoor Knippers van Ter Apel met het schoolbestuur
daar. Hij deed een goed woordje voor haar en na zes jaar
gratis zwoegen werd Agatha benoemd in de Mussel.
Anny Westerman slaagde in 1934 ook op 18 jarige leeftijd.
Zij werd "kwekelinge met akte" op de R.K. Meisjesschool
in Ter A pel. Ze werkte veel samen met juf Cis Dohle. Na 5
jaar werd ze benoemd en kon ze haar eerste salaris ontvangen.

In het begin van de tweede wereldoorlog veranderden de
omstandigheden. Mobilisatie en oorlogshandelingen eisten
hun tol.
Het fenomeen "kwekeling(e) met akte" wa~ in de oorlogsjaren dan ook snel verdwenen .

Catrien Schreuder slaagde in 1935. Op 18 jarige leeftijd
ging zij als "kwekelinge met akte" naar de Sint Jozefschool
in Laudermarke. Daar gaven zowel meester Steneker als juf
Sientje Thiadens les aan 37 leerlingen in een combinatieklas
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1989. "Bonifatius". Eindgroep: Bol'enste rij: Meester Ben Postma, Harmen Berendsen, ferry Koorman, Meester Hein Blanke, Bas Daamen,
Jan Kuper. Marcel Welling. Tweede rij: Mark Stalnum, Pau/1ieben, Floor Wachters, Amzemarie Sclzomaker. Geert Bent/age, Yl'omze Janning,
Jan ka Lanting. Onderste rij: Martin Langen {fietsend), Biwzca de Jong, Mmjolein Dost, Johan Sanders {fietsend).
1991. "Bonifatius ". Eindgmep: Bo1•enste rij: Patriek Hol'ing. Henk Kupa Tweede rij: Tamara de Jong, Francien Reinders, Ronald Schol te,
Monique Pranger. Niek Hofftetter. Bert Sanders. Derde rij: André van der Mee1; Meester Hein Blanke, Trea Sanders, Marleen Buurman,
]olm Krops. Onderste rij: Prisca Bo1U/rage1; Karin Kmps, Jolanda Sc/wlte.

1990. "Bonifatius". Eindgmep. Bovenste rij: Gerda Heyne, Angelique de Jonge, Meester Hein Blanke, Marco Berken, Rik Meyer. Andreas
Barenkamp, André Pranger. Peter Bols, Bianca Nielwff, Miljam Mamzing. Onderste rij: Jens Oolders, Mark Oolders, Genjan Meyer.
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1992. "Bonifatius" Eindgroep. Bol'enste rij: René Stijntjes, Bjöm Köster. Marc Jansnza, Steftm1ieben, Juf Nienke 1iben, Dennis Emzinga.
Martin Klok. Meester Hein Blanke. Tweede rij: lans ter Veen, Ma mix de Boer. Marco Scholte, Alberta Drentlz. Envin van Asse/en, Wi/liam
Veenstrcz. Onderaan: Bjöm Klas;;en.
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Memoires
DE "GREENHORN"

De R.K. meisjesschool "Sint Lucia" werd vanaf het begin
geleid door een Hoofdzuster. Dat was tussen het kerkbestuur
en de zusters afgesproken. Ook na 1959, toen de meisjesschool veranderde in een gemengde school, bleef deze afspraak gelden. Op de R.K. jongensschool was een Hoofdmeester. In Laudermarke en later ook in Barnflair had je een
Hoofd der School.

J n de herfst van 1950 sprak Bernhard Blanke de gevleugelde woorden:
Meester worden? Voor geen goud! Ik heb mijn handen al vol
aan vijf kinderen. Stel je voor dat je er 30, 40 of 50 bij elkaar
zou hebben. Alleen het idee al !!
Zoon Hein dacht er anders over. Hij volgde na de U.L.O. de
4 jarige kweekschool in Hilversum en sloot zijn opleiding af
met het Se studiejaar; de hoofdakte.
Hij slaagde. Hij was volledig bevoegd. Maar natuurlijk was
hij ook nog een "Greenhom"; een groentje.

In 1959 werd Hein Blanke als onderwijzer benoemd aan de
jongensschool in Ter Apel.
Daarna zat hij een aantal jaren in Bamflair, waarna hij naar
de inmiddels gemengde "Bonifatius" in Ter Apel terugkeerde. Hij werd onderwijzer in klas 3 met 48 kinderen, waarvan
4 waren blijven zitten; 6 voorwaardelijk waren overgegaan
en 3 een eigen rekentaak hadden.
Ondertussen hadden de Zusters van Amersfoort steeds meer
moeite om zusters beschikbaar te stellen voor de school in
Ter Apel. Hoofdzusters wisselden elkaar na 1965 in snel
tempo af. De benoeming van de 61 jarige zuster Angelique
in 1967 was de laatste stap in het proces.

Kies een loopbaan
bij het onderwijs
(1\fin,

Cal~)

Zuster Angelique had veel van het onderwijs gezien. Ze was
begonnen in 1927. Ze had meer dan 12 jaar les gegeven in
Indonesië. Daar had ze de oorlog, de Japanse tijd en de internering meegemaakt. In Nederland teruggekeerd, was ze
bijna 20 jaar hoofdzuster geweest op diverse scholen. In Ter
Apel vond ze het zo langzamerhand wel prima om zaken
over te laten aan een jonge ambitieuze onderwijzer.
In de loop van de jaren '67 - '71 begon Hein Blanke te kijken achter de schermen van een Hoofd der School. Hij
merkte dat de schoolleider vooral op regel-gebied bezig
was. Opdrachten moesten worden uitgevoerd. Opdrachten
van minister, kerkbestuur, inspectie, gemeente enz. Opdrachten die vaak lagen op het vlak van administratie en
organisatie. Daarnaast moesten dikwijls oplossingen worden
gezocht voor kleine en grote praktische problemen.
Beleidsmatige zaken kwamen zelden of nooit aan bod.
Hoofden der School hadden altijd een eigen klas. Meestal de
hoogste klas met de grootste en oudste kinderen. Het opvoe

~.

" ..• Wat tn loop-baan!'1
De moderne onderwijsopleiding was kort daarvoor, in 1955,
geïntroduceerd. Voordien moest je de hoofdakte halen via
avondstudie; een heidens werk waarbij de onderwijzer gedurende een tweetal jaren bijna alle vrije tijd besteedde aan het
volgen van lessen en intensief studeren.
Deze hoofdakte leidde niet op voor de functie van Hoofd der
School. Het was een opleiding die je all-rounder maakte in
de uitoefening van het onderwijzersvak.
Je werd "Volledig Bevoegd Onderwijzer".
Als je Hoofd der School wilde worden moest je in het bezit
zijn van de akte "Volledig Bevoegd Onderwijzer".
Maar je werd zomaar geen hoofdmeester. Daar was vaak
jarenlang wachten aan voorafgegaan. Wachten tot je aan de
beurt kwam. Wachten in een hiërarchie van kanshebbers en
niet-kanshebbers. Wachten met of zonder "kruiwagen".
Over -loopbaanplanning- gesproken ........

KWITANTIE VOOR SALARIS

Na 0/ltl'llllgst i11 het "Pull/je" moest er o11dertekend worde11.
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den en les-geven aan die kinderen was van 's maandagsmorgens tot en met vrijdagsmiddags het eigenlijke werk. Overleg en besprekingen vonden tussen de bedrijven door plaats.
De klassen op de Bonifatius waren groot. Gelukkig konden
vooral bij de begin- en eindklassen extra combinatieklassen
worden gevormd. Zuster Angelique maakte daar graag
gebruik van. Zuster Angelique hoopte op I augustus I97I
met pensioen te gaan.
Het schooljaar 1970 - I971 werd echter een lastig schooljaar. Er ontstonden allerlei verwikkelingen die het functioneren van zuster Angelique erg moeilijk maakten.

besteedde lagen op het vlak van organisatie en onderwijsvernieuwing. In de jaren '70 vond men dat, naast een flinke
maatschappelijke betrokkenheid, heel belangrijk.
In april is een advertentie geplaatst; in mei zijn de gesprekken gevoerd en op 8 juni is de keuze bekend gemaakt: Hein
Blanke.
Als je schoolleider wilt worden moet je een beetje "gek"
zijn. Je moet ambities hebben, een stukje bezieling in je dragen, een beetje gedreven en bevlogen zijn, anders stel je
jezelf niet beschikbaar.
Immers, het kost een hoop energie en een nog véél grotere
hoop (vrije) tijd. Je draagt een flink portie verantwoordelijkhe.id met je mee terwijl de extra geldelijke beloning betrekkelijk is.
Daarnaast moet je de functie van schoolleider ook aankunnen. Je moet een zekere aanleg hebben en op een bepaalde
manier in elkaar steken, anders red je het niet.
Tenslotte moet je kunnen rekenen op goede en energieke
groepsleerkrachten en medewerkers. Zonder hun inzet, hun
goede wil en hulp blijf je als schoolleider nergens.

Onmiddelijk na de kerstvakantie waren er problemen met de
verwarming. Enkele klassen moesten verhuizen naar elders.
Gelukkig kon zuster Angelique de lessen aan haar eigen 6B
klas in het zusterhuis geven.
Half februari werd ze ziek. Juf Siny Heyne verving haar
voorbeeldig, maar het tekende de moeilijke situatie. Zuster
Angelique was blij, een aantal van haar taken aan een ander
over te kunnen laten.
Begin maart I971 kwam op de kerk-schoolbestuursvergadering het onderwerp "Het nieuwe Hoofd der School" ter sprake. De zusters in Amersfoort hadden te kennen gegeven de
vacature niet meer te kunnen opvullen. Het kerk-schoolbestuur ging op zoek naar alternatieven.
Op woensdag IO maart heeft het bestuur een bezoek
gebracht aan de inspecteur in Winschoten. Op donderdag 4
april is door het bestuur uitgebreid met het personeel overlegd over de opvulling van de hoofdenvacature.
De punten waaraan het kerk-schoolbestuur bij de benoeming van het nieuwe Hoofd der School veel aandacht

Vanaf augustus 1971 begint Hein Blanke als kersvers Hoofd
der School met zijn taak. Een taak die hij ambieerde, maar
waar je in die tijd nooit voor werd opgeleid. Een taak waarin hij, in de loop van de tijd, met veel vallen en opstaan, is
gegroeid. Soms een taak met valkuilen waarbij je op bepaalde momenten fijngevoelig en op andere momenten weer
heel dikhuidig moet zijn. Een taak waarbij je in het ene
geval heel spitsvondig en super-actief moet zijn, maar in het
andere geval je schouders op moet kunnen halen en je verstand op nul moet kunnen zetten.

De éérste echte klas van de jonge meester Hein Blanke (H. Gerardus" Klas 3+4 /960).Bovenste rij: George Over, Be1mie Bos, Jan Nienhuis, Hennm1
Hemmen, Lineke Heynen, Ma rietje Heller, Belmie Dummer. Tweede rij: Frans Tlwle, Bertus van der Sluis, Liesje Depenbrock, Leny 1'011 der Sluis,
Marga Hofstra, Truusje.Scholtens, A/ie Depenbrock, Carolina Eckelhoff, Tiny Buunnan. Onderste rij: Lenie Ko/mer, Lineke Stah/, Jan Deddens,
Bertha 1ieben, Betty Arends, Rudie Ellennann, Marja van Baarsen.
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HET HOOFD DER SCHOOL

Natuurlijk kleven er beLwaren aan het feit dat je je werk
leuk vindt. Je bent er dan heel druk mee bezig. Je wilt het
werk graag in eigen hand houden. Om te zorgen dat er geen
strubbelingen ontstaan werk je te vaak zelf de dingen van
begin tot eind af.
Er kleven een aantal problemen aan deze manier van functioneren:
Op de eerste plaats krijgen medewerkers de neiging om te
zeggen:"Jij hebt het vaker gedaan. Jij weet hoe het moet;
zoujij het nu ook willen doen!"
Het gevolg is dat binnen de organisatie, individuele medewerkers te weinig ervaring krijgen in het zelfstandig oplossen van problemen.
Een tweezijdig probleem ontstaat als je een stapje terug
doet. In een aantal gevallen betekent het dat iemand anders
een stapje extra moet zetten. Soms heeft men daar moeite
mee. Van de andere kant komen vraagtekens bij je op als je
merkt dat dingen anders gedaan worden (in een aantal gevallen vast beter) dan je altijd zelf hebt gemeend te moeten
doen.

J edereen wenste Hein Blanke, na zijn benoeming, heel
veel geluk en heel veel succes. Vervolgens ging ieder, vanzelfsprekend, weer over tot de orde van de dag.
Op school werd ondertussen afscheid genomen van zuster
Angelique en juf Riek Ninteman. In verband met de koninklijke onderscheiding van Riek moest er veel overleg plaatsvinden. Bovendien moesten er nog twee nieuwe leerkrachten worden benoemd.
Dan is het zomervakantie!

Maar goed, op I augustus I971 startte het nieuwe schooljaar
en de mensen gingen weer aan de slag. Het lesrooster dat
naar de inspecteur was opgestuurd werd in eerste instantie
afgekeurd. Een aanloop-probleem. De administratie in het
eerste jaar duurde tien keer zo lang als normaal. Onbekendheid met de materie.

Het afscheid van zuster Angelique.

Hein Blanke vindt veel dingen prettig om te doen. Op de
"kweekschool" was hij druk bezig met zijn fotohobby. Tot
het einde van de 80 er jaren heeft hij menig uurtje in zijn
"DOKA" doorgebracht.
Veel avonden werden besteed aan de toneelvereniging -De
Loopplank- waar hij in de jaren '60 lid.van werd. Menigeen
uit die tijd zal zich toneelstukken als "0 dei Tinus" herinneren.
Hij vindt ook het onderwijsbedrijf in bijna al zijn aspecten
leuk en heeft vanaf zijn eerste onderwijsdag plezier in wat
hij doet.
Natuurlijk zijn er wel eens rotdagen. Natuurlijk heeft hij er
wel eens de pest in, maar het zijn hele grote uitzonderingen.
Het is als met zoveel dingen. Je moet in het begin veel, heel
veel, buitengewoon veel investeren.
Je moet zorgen dat je goed geïnformeerd bent. Je moet veel
lezen, veel luisteren, veel bijeenkomsten bezoeken, veel dingen combineren en overdenken. Dan probeer je de theorie in
praktijk te brengen. Daarna ga je aan het uitproberen.
Nieuwe dingen lukken bijna nooit tot je volle tevredenheid.
Soms mislukken ze compleet; soms kleven er alleen maar
schoonheidsfoutjes aan. Je gaat dan net zolang bijsturen en
verbeteren tot ze je eigen (en andermans) goedkeuring kunnen wegdragen.
En als het goed loopt moet je het niet telkens weer willen
veranderen!
Nieuwe dingen moet je als uitdagingen zien (waarbij je
beslist wel het onderscheid moet maken tussen echte vernieuwingen en onbenullige uitprobeersels).
Als je zo bezig bent krijg je je vak goed onder de knie; dan
krijg je steeds meer zelfvertrouwen, dan merk je dat dingen
lukken. Dat is leuk, heel leuk!!

Bijzonder plezierig was de medewerking van de School
Advies en Begeleidingsdienst (S.A.B.) in Oostelijk Groningen. De dienst was aan het eind van de jaren '60 opgericht
met de bedoeling om ondersteuning te verlenen bij de ontwikkeling van onderwijsvernieuwing in onze regio.
In de beginjaren van de dienst werd de aansluitingsproblematiek tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs
als een van de centrale thema's beschouwd. De dienst wilde
daarom beginnen met het KOLO (Kleuter Onderwijs-Lager
Onderwijs) project.
In 1972 werden scholenkoppels aangeschreven om zich te
melden.
Zowel de hoofdleidster van de kleuterschool, juf Ina Lukken
als schoolleider Hein Blanke sprongen met hun teams. een
gat in de lucht toen bleek dat ook de combinatie van "Sint

Op kamp met de jeugdbe11·eging (Rosa Bokel en Hein Blanke).
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Lucia" kleuterschool en "Bonifatius" lagere school voor de
deelname aan het KOLO project was uitgekozen.
Als speerpunt in die samenwerking werd het onderwerp
"Aanvankelijk Lezen" gekozen. In samenwerking met de
S.A.B. schoolbegeleider, de heer Rein Elema, is vooral op
praktisch gebied veel werk verzet. De diverse leesvoorwaarden zijn uitgedokterd, een niveau-leesbibliotheek is samengesteld en daarna is het niveaulezen, in samenwerking met
leesouders, uitgewerkt.
Het was de tijd dat veel noodzakelijke dingen nog via de
S.A.B. konden worden georganiseerd. Zo kwam de remedeal teacher, mevrouw Proukje de Graaff, elke week naar de
"Bonifatius" om te proberen de leerachterstanden bij enkele
kinderen op te lossen.
Dat het KOLO project is uitgevoerd in een intense samenwerking tussen de teams van de kleuter- en lagere school, is
vanzelfsprekend.

DE DIRECTEUR
Goed geleerd!

H

Het is dinsdag en ik overhoor de Catechismusvragen.
Gerard heeft zijn les goed geleerd. Misschien wel honderd keer heeft hij de vragen zachtjes bij zic/zzelfopgezegd. Gerard krijgt een beurt:
- Kunnen we God zien? Ge rai-d herkent de vraag en enthousiast allfwoordt !zij:
- Wij kwuzen God niet zien, want Hij heeft geen licht
aan!- (geen lichaam)
lkjimzs evenmijn wenkbrauwen. Nog een vraag:
-Waar is God?- God is in de hemel, op aarde en op alle plaatsen.
God is in overall!- (is overal)
Op dat moment heb ik de betrekkelijkheid gemerkt van
het uit -het-hoofd-leren.

Nieuwe bezems vegen schoon. Dat bleek ook in de eerste
jaren.
De schoolteams van zowel de kleuter- als de lagere school
hebben met veel nieuwe onderwerpen en projecten meegedaan. Bijna elk jaar waren er weer nieuwe activiteiten.
Nieuwe opzet van het Voortgezet lezen en het taalonderwijs.
Nieuwe aanpak van de zaakvakken; zelfwerkzaamheid
en eigen kijk en inzicht.
Nieuwbouw.
Schoolwerkplan: Handvaardigheid.
Schoolwerkplan: Muziek.
Deelname aan het BAVO (BAsisonderwijs-Voortgezet
Onderwijs) project.
Bezinningsjaar op Identiteit.
Ontwikkeling en gebruik Documentatiecentrum.

Hein Blanke, Ter Apel

Deze persoonskenmerken herkent Hein Blanke als hij glimlachend terugkijkt op voorbije gebeurtenissen.
Hoe in 1959 kapelaan Feijen een beroep op hem deed omdat
de "Verkennerij" bij gebrek aan een gediplomeerd leider,
niet op zomerkamp kon. Hein had op de -Kweekschool- het
leidersdiploma gehaald, dus ging hij op zomerkamp. (En hij
heeft er nooit spijt van gehad).
Hoe in 1964 de fractievoorzitter van de toenmalige K.V.P.
bij hem kwam met het verhaal dat er maar één persoon in
Ter Apel rondliep die geschikt secretaris van die politieke
partij kon worden. Hein werd secretaris.
Hoe in 1967 de voorzitter en penningmeester van de onderwijsvereniging "Sint Lebuïnus" samen op bezoek kwamen
met de boodschap, dat na het vertrek van voorzitter Van
Gendt er maar één persoon geknipt was om hem op te volgen. Hein werd voorzitter.
Hoe de parochieraad in 1973 bij hem kwam met de mededeling dat er bij de samenstelling van de nieuwe raad perse één
persoon niet mocht ontbreken. Hein werd lid.
Hoe op een mager-bezochte voorlichtingsvergadering van
de A.N.O.Z. er maar één aanwezige was, geschikt om als
nieuw ledenraadslid op te treden. Onmiddellijk werd hij,
zonder antwoord af te wachten, ingeschreven als het nieuwe
ledenraadslid.
Hein vond veel dingen een uitdaging, maar dat laatste heeft
hij toch maar niet gedaan.

Clmlllval 1982. MargaPais en Leny Bols bla~en in de ''Hoge Hoed".
T11·ee konijntjes ll'orden te 1•oorschijn getoverd.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat niemand meer kan volstaan met eenvoudig "zijn lesje geven".
Het is de ervaring van Hein Blanke, en van velen met hem,
dat bij het leidinggeven binnen een school, het ontdekken
van belangrijke nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs, het moeilijkste is.

et is duidelijk dat de wereld van 1999 veel ingewikkelder is geworden.
Een goede school heeft altijd zijn voelhorens gericht op de
maatschappij en probeert in zijn beleid daarmee rekening te
houden. Niemand hoeft zich dan ook te verbazen over het
feit dat de school, ook de "Bonifatius" van 1999 veel ingewikkelder is geworden. Elk oplettend mens kan zien hoe
veranderingen steeds groter worden en elkaar in een steeds
sneller tempo opvolgen.
Een directeur, zoals Hein Blanke, heeft altijd te maken met
een schoolorganisatie die moet voldoen aan wettelijke eisen.
Bovendien moet het een organisatie zijn waarin kinderen,
ouders en teamleden zich thuis voelen. Er zullen voldoende
vernieuwende elementen in moeten zitten. De organisatie
zal mee moeten kunnen groeien naar toekomstige ontwikkelingen en voorbereid moeten zijn op de-dag-van-morgen.
Voor het uitvoeren van het technische gedeelte moet de
directeur eigenlijk een manager zijn. Iemand die zich bezighoudt met het leidinggeven, het beheren en besturen van het
"bedrijf'. Iemand die zorgt dat het "bedrijf' goed functioneert en dat de doelstellingen worden gehaald. Kortom, iemand die zorgt dat het beleid wordt uitgevoerd.

Koninginnedag I 993. Alle scholen op versierde fietsen door Ter A pel.

Een tweede moeilijkheid is het inbrengen van die vernieuwingen in de eigen school. Daarna moet men vooral niet
vergeten om dat binnen de eigen school vast te leggen, te
bewaken en op de duur te maken tot een vanzelfsprekend
onderdeel van de school.
Hein is er van overtuigd dat in dit algemene vernieuwingsproces van het onderwijs de directeuren een fundamentele
schakel vormen. Bewindslieden die met onderwijs te maken
hebben zouden dat duidelijker moeten beseffen en daar wat
meer mee moeten doen. Hein zou willen dat ministers daarvoor meer tijd beschikbaar stellen. Helaas, ook nu weer
gebrek aan geld !

Daarbij heb je zo langzamerhand in een school van tegenwoordig, zo'n complex van deskundigheid en bekwaamheid
nodig, dat het onlogisch is om dat door één persoon te laten
beheren, verwerken en uitvoeren. Daarom moet er binnen
een school als de "Bonifatius" steeds meer worden gedelegeerd. Gelukkig hoeft dat geen enkel probleem te zijn als er
maar voldoende deskundigheid binnen het schoolteam aanwezig is, als er maar voldoende tijd beschikbaar komt en als
de verantwoordelijkheden maar blijven waar ze horen.
Gelukkig is er een adjunct, meester Ben Postma, die een
steeds belangrijkere rol speelt in de schoolorganisatie.
Gelukkig is er een Interne Begeleidster, juf Ina Savenije, die
met vasthoudendheid de zorgleerlingen in de gaten houdt.
Gelukkig is er een Activiteiten Coördinatrice, juf Marjolijn
Vos, die leiding wil geven aan de computeractiviteiten.
Gelukkig is juf Jeannette Zuurman er die de Indentiteits
Aspecten in de gaten wil houden, enz. enz.

Het aansturen van dat beleid in de school is een taak van
bestuur of schoolcommissie. Samen met de directeur maakt
ze haar eigen beleid; soms min of meer afgedwongen door
de minister, die door middel van de toekenning van de subsidiegelden, zijn eisen kan stellen.
Grote waardering spreekt Hein Blanke nogmaals uit voor de
vele mensen op de "Bonifatius" die de vrijwillige klus als
-bestuurder- op zich wilden en willen nemen. Ook daar kun
je spreken van gedreven mensen die, meestal pro deo, veel
tijd en veel energie willen steken in de ontwikkeling van
"hun" school.
Het opleiden van "leidinggevenden", zowel van bestuurders,
directeuren als van interne deskundigen is heel belangrijk.
Pas vanuit deze deskundigheid kunnen zij richting geven
aan processen in een school als de "Bonifatius".
Voordat de mensen in de klas aan de slag kunnen moet allereerst binnen de school een aantal voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Deze voorbereidingen zijn over
het algemeen niet zo zichtbaar. Vaak is het ook minder dankbaar werk. Meestal staat men niet zo stil bij het feit dat allerlei zaken voorbereid moeten worden. Iedereen denkt dat
"het" vanzelf gaat.
Toch zijn die activiteiten noodzakelijk en onmisbaar. Ze zijn

Hein Blanke dacht dat bij alles en bij ieder de belangen van
de school op de eerste plaats kwamen; dat persoonlijke
belangen eigenlijk niet ter zake deden en vooral dat opmerkingen, meningen en gezegdes altijd objectief en serieus
bedoeld waren.
Ook voor hem gold:
"Alle begin is moeilijk" en
"Door schade en schande wordt men wijs".

Terugkijkend op het eerste decennium kun je een aantal conclusies trekken:
Na zijn benoeming in 1971 miste Hein Blanke coaching,
begeleiding en steun in de rug.
Natuurlijk was hij ook onzeker.
Bovendien was hij naïef, goedgelovig, plichtsgetrouw en
recht-door-zee.

Het 25 jarig ambrsjubileum. Ra~ende reporter( Harold Noordlwf) en bliksemende flitser( Marcel Manning).

196

197

voorwaarden voor gecoördineerd en soepel verloop van het
werk met de kinderen in de klas. Helaas valt, bij keuzes tussen
meer handen in de klas of meer handen in de overkoepelende
zorg en begeleiding, de keuze snel op de klasseactiviteiten.
Hein heeft het altijd een heel gevecht gevonden om voldoende
tijd voor overhead-activiteiten gereserveerd te krijgen.
In het verhaal van de "Bonifatius" is de waardering voor
bestuurs- en begeleidingswerk niet altijd even groot. Hein
denkt glimlachend terug aan de jaren '70 toen ook op de
"Bonifatius" een begin werd gemaakt met lesvrije schooltijden voor directeuren. Op een vraag om even te helpen antwoordde de leerkracht:
"Vraag maar aan de directeur, die heeft nu toch niks !".

Mijn papa is meester!
.. Ik ::.at op de kleuterschool e11 liep na schooltijd naar de
lagere school. Een stelletje kinderen van groep 8 stonden bij het muurtje en zagen mij langslopen.
"Doe de groeten {/(1/l -Stiekeltje" riep er eentje.
"Stiekeltje, Stiekeltje, Stickeitje ", riepen meerdere.
Ik was erg onder de indruk.
Als 111 'n papa kort haar heeft hoefje hem nog geen
"-Stiekeltje-" te noemen! Ik vond het heel zielig. Ik heb
ook gehuild.
's Avonds kon ik niet slapen. Ik dacht steeds aan dat
"-Stiekeltje- ". Mama vertelde dat papa dat helenwal
niet erg vond, maar daar geloofde ik niets V(//!. Ze
waren mijn papa aan het uitschelden. Dat was gewoon
erg.
Mijn papa heette geen -Stiekeltje- !!!
Toen viel ik in slaap.
Daama heb ik me er 110oit meer druk over gemaakt

Wat dat betreft is het onderwijs een moeilijke maar ook een
fantastische werkplek. Je hebt bij voortduring met mensen te
maken; met kinderen, met ouders, met teamleden.
Belangrijk daarbij is een zekere probleemloosheid; dat luisterend oor. Het feit dat je iemand een hart onder de riem
steekt.
Helaas speelt, bij de uitoefening van dit vak, de technische
kant een steeds belangrijkere rol. Daarbij is er een redelijk
gevaar dat intermenselijke verhoudingen op de duur ondergesneeuwd raken.

Een paar dingen zijn zeker:
Hein Blanke kijkt na zo'n 40 jaar onderwijs; na zo'n 28 jaar
directeur te zijn geweest met plezier terug op zijn loopbaan.
Ook in 1999 is hij nog steeds oprecht en recht-door-zee en
houdt hij nog steeds niet van dubbele bodems en van achterkamertjespolitiek.
Hij blijft resultaat-gericht en houdt nog steeds van actie .....
Yes!!!
Hij vindt het maar niks om 's morgens uit te slapen, om aan
het strand te liggen, om de hele avond op een stoel te moeten
zitten, om te keuvelen over het weer of over de poes van
Gert-Jan z'n overbuurvrouw.
Hein Blanke is dankbaar dat hij de gelegenheid heeft gehad
zijn steentje bij te dragen aan het toekomstige geluk van
jonge mensen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd.
Hij is dankbaar dat zijn gezin, Rosa, Marjan en Nico, hem al
die jaren de mogelijkheid hebben geboden.
Hij is overtuigd dat er een "Hand van Boven" is.
Hij is dankbaar dat die "Hand" richting heeft gegeven, heeft
beschermd, geleid en begeleid.
Dank daarvoor.

Ma1jan Hooghiemstra-8/anke, Deventer

En de stijl van leiding-geven ....
Hein Blanke houdt ervan om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Hij vindt het afschuwelijk om voortdurend achter
feiten aan te hobbelen. Daarbij kun je je afvragen of hij voldoende de realiteit in het oog heeft gehouden; of hij zich
voldoende heeft afgevraagd of anderen hem in die ontwikkelingen wel volgden.
Hein wil veel dingen doen, veel dingen voor je uitknobbelen, veel energie aan je besteden, maar die "je" zal van
zijn/haar kant ook goed moeten willen en een goede inzet
moeten hebben. Dat geldt voor iedereen; zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Vergeet niet om .....

Het grote probleem van een leerkracht; van een directeur,
zeker van Hein Blanke was altijd -tijd-.
Hein heeft de ervaring dat het werk van een directeur ontzettend veel privé tijd opslokt. In de praktijk kom je eigenlijk te
weinig toe aan jezelf. Je hobby's verdwijnen naar de achtergrond en sociale contacten raken te eenzijdig op het onderwijs gericht.
Het is fijn om samen met een groep kinderen het schooljaar
door te marcheren; om kinderen taal en rekenen te leren; om
ze te Ieren zelfstandig te zijn, het leven aan te kunnen, plezier te hebben, het geluk te zien en daarnaast op te groeien
tot een goed lid van de maatschappij. Op te groeien tot mensen waar ieder graag mee in contact wil komen.
Het is fijn om een school te leiden; om met duizend-en-een
dingen bezig te zijn, om te regelen, om te proberen mensen
en zaken op één lijn te krijgen, om alles steeds beter te laten
functioneren waardoor (in dit geval) de "Bonifatius" uit kan
groeien tot een kwalitatief goede school.
Het is fijn om spullen met je handen te maken; om te timmeren, te metselen, te schilderen, om glas te zetten, om te
koken en om kapotte dingen te repareren.
Het is fijn om de grond te bewerken, om te zaaien, te verzorgen en te oogsten.

Terugkijkend op 'n loopbaan, waarbij ruim 28 jaar is geprobeerd leiding te geven aan een basisschool, komt Hein
Blanke tot een hele belangrijke conclusie. Hem is gebleken
dat, ondanks alle noodzakelijke technische en zakelijke
bezigheden, de relatie van mens tot mens het belangrijkste
blijkt te zijn.

Alhoewel .............. .
Een etmaal heeft maar 24 uur, een week maar 7 dagen.
Je kunt niet alles tegelijk.
Dus ..... alles op z'n tijd. Dus ..... dingen achter elkaar.
Nooit stapelen. Je zult dus moeten kiezen!

0 \)\
Temidden van de dansmariekes. 1•./.n.r. Marion Zuidinga, Astrid Köstet;
Meester Hein Blanke, Nico/e Hazenberg, Bematlette Deddens.
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In het Se deel van de leesserie "Pim, Frits en Ida" vertelt
Godfried Bomans hoe Pim op bezoek komt bij meneer
Wittebol; een oud-onderwijzer. In dat gesprek vertelt
meneer Wittebol aan Pim waarom schoolmeesters het redden in dit leven: "Dat komt van de onschuldige -asempiesder kinderen!"
Laten we het daarop houden.

Hein Blanke.

Uiteindelijk moet er zoveel vertrouwen zijn tussen mensen
en tussen instanties dat op een bepaald moment, of in een
bepaalde situatie, dingen even moeten kunnen; er even niet
moeilijk moet worden gedaan.
Maar wees voorzichtig. Van dit vertrouwen mag men nooit
misbruik maken. Door overvragen of door te veel eigenbelang kan dit vertrouwen snel teniet worden gedaan.
Hein Blanke is dankbaar dat hij, als mens en als directeur,
van veel kanten dat vertrouwen heeft mogen genieten.

Kentspe/, gespeeld door groep 7 in /997. 1'./.n.~:.· Marloes Hoiting, Bert Bemlage. Riek Eikens, Bemard Ha~en!Jerg. Zhigao Liu, Richard
Dreiet; Michel H.m. 7ïm Abelen, Gert-Jan Ziengs (Jozef), Welllly Marbm (Maria), Marimtne Meyer. Amtska Hofstra, Melany Col'(/er,
Natlette Deddens. Meester Hein Blanke.
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1993. "Bonifatius ". Groep I: Bovenste rij: Juf Annemieke Kiewiet (stagiaire), Ru ben Iïben, Ricardo Mura, Rowdy Drenth, Jacco Kuper,
Sharon Hooiveld, /rene Lammers, José Schlimbach. Tweede rij: Ma rijn Veldmmr, Jeroen Treclrse/, Michel Drmrmer, Dominic Wo/bers, Rob
Lutjeboer, Marjolein Plas, Edwin Groen, Roeirel Vissering, Part/a Schnlte. Derde rij: Chmrtal Reis, Erika Balagova, JufMwjolijn Vos, Esther
Fokkema, Nico/e Vos, Yvomre Wolters, Eline Bmgnera, Mark Iïeben. Onderaan: Marieke Hofstra, Amreroos Vos, Lucien Kmrrpyorr, Mark
Pijpker, Marrijn Rossing.

1993. "Bonifatius" groep 2. Bovenste rij: Ric/urrd Dreie1; Wendy Marbus, Rianne Bou w, Jtif Atmt:ke de Vries, Peter Wieri11g(l. Tweede rij:
Wieke Borc/reld, Tom Wortel boer, Mmrique Arends, Ruben Brugnera, Riek Vos, Gert Ja11 Zie11g.<. Niek ~1·\Jibers. Derrie rij: Judith Wo/ten,
Bemarel Ha:enberg, Chama/ Postma, Jtif !tra Saverrije, Henri Bon·hers, Michel H.m. Nadette Deddens. Mar/oes Hoiting. Onderamr: Iïm
Abelen, Bonne Oplroj
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/993. "B01rijatius" Groep 3. Bovenste rij: Yvomre Kropfeld, Monique Dummer, Anuska Hojl'fra, Sebastian Wolbers, Bert Bentlage,
Maricmne Meyer. Tweede rij: Marieke Plagge, Ron Kuper, Mark Vos, Hilly Bon·hers, Rolmul Pors, Rcmwn Lukkien, Melcmie Corcles. Derde
rij: Edwin Wolters, Riek Eiken1·, Samantha Hooi\•e/d, Jrif Nienke Iïben, Kw·in Brmrmmr, Renare Reis, Evelien Herbers. Onderste rij: Gert
Webers. Roderiek Vos, Guo Yang, Patricia Schrik, Marina Lammers.

1993. "Bonifatius". Groep 4. Bovenste rij: Fran!.. Wo/bers, Peter Welling. Tweede rij: Daniël Mamring, Aletra Ziengs, Lisette Arends,
Samantha Kampyon, Sven Klaszen. Derde rij: Jeroen Dremh, René van Asselen, L'rlartijn Bouw, Jrif Siny Hensen, Amreloes PIa<, Ywra Guo,
Lia HSll . Onderste rij: Mitjam Rossing, Allàn Iïeben. Ben Zuidinga.

201

1993. "Bonifatius". Groep 5. Bovenste rij: Pau/ Abelen, Jemen Kmpfeld, Meester Ben Postma. 7i••eede rij: Dem1y Hoving. Yvom1e Wieringa.
Joris Oolders, René Lukkien, Alexander Hofstra. Denle rij: Piet Mar/ms. Marcel Schlimbach, Maikel Pomp, JufSill\' Hensen, Svl1•ia
Fokkema. Sabrina Eikens. Onderaan: Erik Luth. Rianne Webers.
.
-

/993. "Bonifatius". Groep 7: Bovenste rij: Agnes Bollllrage1; Marhun Brakke, Samantlw Mum, Petra Dremh. Tweede rij: Maaike Wolters,
René Pomp, Jelger Deddens, Martin Luth. Peter Scholte, Meester Hein Blanke, Gabriëlle Timmerman.

...

1993. "Bonifatius ". Groep 6. Bm•enste rij: Meester Ben Postma, Jolalllla Klok. Lisette Meye1; Bart Wo/bers, Paulien Eikens. Tweede rij:
Nico/e Ha:enberg. Astrid Köste1; Mwjo/ijn Vissering, Bianca Oplwf. Jemen Dost. Robert Jan Dielingen. De1de rij: Nadine Vi.Hering, Robert
Welling, Ni els Jmlsnw. Marl.. van Asselen. lnge Kupe1; Til/i na Brakke. Nalllla Stijllljes. Onderaan: José Becke1; Gemnw Hof.\·tette 1:
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/993. "Bonifatius", Groep 8. Bovenste rij: Natascha Stanneveld, Marion Zuidinga, Monica Veenstra, Jaap Vissering. Jo/111 Ha:enberg.
Tweede rij: Jouke Reinders, Johmda Bols, Am1e Marie Berends, Sabrina Hoving, Meester Hein Blanke, Robert Dreier. Onderaan: Jasper
Wachters, Esther Becker.
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Herinneringen
IN MEMORIAM .............

Voor de familie Over zou maandag I 0 september 1945 een
afschuwelijke dag worden.
De dag ervoor, zondag 9 september 1945, dwaalden de
broertjes Bernhard en Gerhard Over door het bos.
Bernhard en Oerhard waren I 0 en 6 jaar oud en zaten in klas
5 en klas I van de R.K. Jongensschool in Ter Apel.
Tijdens hun tocht vonden ze bij de Polderputten een mooie
dof glimmende staaf.
Ze namen het voorwerp mee naar huis en de volgende morgen begonnen ze, nog voor schooltijd, met een onderzoek.
Met een flinke hamer beukten ze op het glimmende voorwerp.
De pantservuist, want dat was het, ontplofte met verschrikkelijke gevolgen. Een van de broers was op slag dood; de
ander overleed in de loop van de dag.
Heel Barnflair West was in rep en roer. Ook op school heerste er grote consternatie.
Op donderdag 13 september 1945 heeft, na de
Eucharistieviering in onze kerk, de begrafenis plaatsgevonden. Tot op de dag van vandaag getuigen de beide graven
van dit vreselijk ongeluk. "Moge een sterk geloof in Gods
Voorzienigheid, dit alles ten goede leiden ....................... .

0

p de onverwachtste momenten word je ermee geconfronteerd. Een leerling overlijdt!

Het is een afschuwelijke ervaring als je dit overkomt. Op
school maakt het niet uit of je leerkracht bent of kind, het
maakt een diepe indruk op je. Je wordt weggerukt uit de
allerdaagse wereld die je zo belangrijk en zo vanzelfsprekend vond.
In de 75 jaar dat de school bestaat zijn er kinderen tijdens
hun schoolperiode overleden. Een aantal zijn in de vergetelheid verzonken. Anderen staan ons als de dag van gisteren
voor de geest. Zonder anderen te kort te doen noemen we
een aantal.

Neem Truitje Scholte. Een meisje uit een flink gezin. Net
als alle andere kinderen ging zij naar school; eerst naar de
Sint Lucia kleuterschool, daarna naar de R.K. Meisjesschool. In klas 4 begon ze te sukkelen. Al gauw bleek het
een nierziekte te zijn. Vooral in die tijd waren er weinig
mogelijkheden om de ziekte te bestrijden. Truitje werd
opgenomen in het ziekenhuis. De kwaal verergerde. Truitje
mocht naar huis. De laatste tijd lag ze in de huiskamer op
bed.
Op 19 oktober 1943 is ze op 12 jarige leeftijd overleden. Na
een engelenmis is ze, in alle rust, op ons kerkhof begraven.
Dat ze moge rusten in vrede ............... .

TER GEDACHTENIS AAN

BERNHARD OVER EN ZIJN
BROERTJE GERHARD
kinderen van Ferdlnand Over e:n Anna Wöete:n.
Zij werden geboren In Ter-Apel. God nam hen
op 10 Sept 19'15 onverwachts weer tot :tlch in
de jeugdige leeftijd van 10 en 6 jaar. 13 Stpt.
d.a.v. werden :tij begraven op het R.K. kerkhof
In Tcr·Apel.

Jan Willem Neehoff woonde samen met broers, zussen,
vader en moeder vlak bij de Lage Wijk in RoswinkeL Jan
Willem zat in klas 6 van de R.K. Jongensschool in Ter Apel.
Hij was een gewone jongen die hield van ravotten en van
spelen in de open lucht. Op zondag 24 juni 1945, hij was
toen 12 jaar, speelde hij samen met andere kinderen bij het
water. Op die warme zomerdag lag een plank half in de
berm, half op het water.
Al spelend sprong JanWillemop de plank en tuimelde in het
water. Het duurde even voordat de andere kinderen ontdekten dat Jan Willem was verdwenen. Ieder zocht. Volwassenen werden geroepen. Een poosje later werd Jan Willem
gevonden, maar dan is hulp te laat.
Op donderdag 28 juni is de begrafenisdienst De lijkkoets
maakte een lange rit van de Lage Wijk via Nieuw Weerdinge
naar de parochiekerk in Ter A pel. Het betekende bijna 10 km
lopen achter de zwarte wagen, getrokken door zwarte paarden. In Ter Apel is Jan Willem, na de H. Mis begraven.
De woorden op zijn bidprentje zijn moeilijk te bevatten:
"God nam weer wat Hij eens gaf !" ...... .

Moge de H. Maria. hun hemelse Moeder, hen
lddcn naar de troon van God om met de enge•
ten te :tlngen en te spelen aan de voeten van
J~us. wlcn.s naam :tij :to dikwijls met kinderlijke
liefde en eerbied hebben gegroet en aangeroepen.
Lieve Vader en Moeder, :r:usje en broertjes. W11
:z:Qn U erg dankbaar voor uw liefde en goede
:r:org_en. WiJ :z:ullen aan Jn:us en Maria vragen
o~ ZIJ U willen zegenen en helpen om alles god
te doen. opdat ook giJ eens de beloning moogt
ontvangen, die Je:r:us' liefde 0115 nu al heeft ge·
geven. Nu wij zo blij en gelukkig zijn. mag U
nlet bedroefd zijn. We zullen elkaar terug:tlc:n
In de hemel.
Moge een sterk geloof In Gods Voon:ienigbeld.
d!IE alles ten goede lodt, uw droefheid verminderen.

H. B. Sclwrnalcet. Tt:t-AptL
Gedachtellispre11tje Remhard e11 Gerhard Ove1:
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Het was midden in de winter toen Bram Jansen, samen met
een stel kornuiten ging schaatsen op de Achterwijk. Op deze
dag, zondag 20 januari 1946, begon het tegen half 6 al te
schemeren. Teruggaan naar huis of nog even verder? Bram
en Jan Luikens schaatsten nog even verder. De rest ging
alvast terug naar huis. Het was vroeg etenstijd!
Vader en moeder Jansen wachtten. Waar bleef Bram?
Misschien was hij bij familie aan de Westerstraat!
De schrik sloeg ieder om het hart toen ze daar niet waren.
Zoeken, zoeken ..... .
Na uren werden ze gevonden. Het bleek dat beide jongens in
een wak waren gereden, onder het ijs waren geschoten en
verdronken.
Het was nog donker toen op vrijdag 25 januari 1946 de mensen 's morgens om half 8 bij elkaar kwamen in de kerk. Het
was een sobere dienst waarna de begrafenis plaatsvond.
"Wie in Mij gelooft, ook wanneer hij gestorven is, zal
leven." .......................... .

middag van zaterdag 24 augustus 1957 het ongeluk plaatsvond. Niemand weet precies wat er is gebeurd. Het vermoeden is dat Anneliesje zich heeft vastgehouden achter een kar.
Toen die een bocht maakte is zij er afgevallen en verkeerd
op straat terechtgekomen. Op het eerste gezicht leek het
ongeluk niet eens ernstig. Anneliesje werd naar huis
gebracht en daar in bed gestopt.
Maar in plaats van op te knappen gaat de toestand van
Anneliesje, eerst langzaam daarna in sprongen achteruit.
Zonder iets te kunnen doen zien familieleden en doktoren
hoe ze wegglijdt uit het land der levenden. Dezelfde avond
nog is Anneliesje overleden.
Enkele dagen later heeft de rouwplechtigheid plaats. In de
Sint Willibrorduskerk zijn naast de familie, vrienden en
bekenden ook alle klasgenoten, alle kleuters en veel zusters
aanwezig. Anneliesje werd begraven en een zee van bloemen bedekte haar graf.
"Propitiare, quaesumus, domine. Heer wees haar genadig

Kari11 Stahl.

Gerard Berke11.

Heel triest eindigde ook het leven van Gerard Berken.
Gerard werd geboren op 29 juni 1939. Hij ging naar school
en zat op zijn 14e verjaardag in de 7e klas van de Katholieke
V.G.L.O. school in Ter Apel. Gerard was een enthousiast
voetballer. Hij was keeper van het elftal. Net als op vele
andere dagen ging hij ook op zondag 6 december 1953 mee
met de bus naar Emmerschans om te voetballen.
Op deze zondagmiddag sloeg het noodlot toe. Vlak bij het
doel werd Gerard geraakt. Niemand besefte op dat allereerste moment dat de blessure zo ernstig was. Spoedig daarna
zag men de ernst van de situatie in en in allerijl werd Gerard
naar het ziekenhuis in Emmen gebracht. Daar kon men niet
anders dan de dood vaststellen.
's Maandags werd Gerard thuis opgebaard. Ondanks het
verdriet ervoeren vader en moeder Berken de troost van het
vele bezoek. De meester en alle kinderen van zijn klas kwamen afscheid nemen, heel stil en bedeesd .
Vrijdag 11 december 1953 was de begrafenis. De kerk was
bomvol. Tot op de laatste plaats waren de banken bezet. Het
was een droeve stoet die naar het kerkhof ging.
Requiéscat in pace. Dat hij moge rusten in vrede

·Karin Stahl was een leerlinge die gewoon functioneerde op
school. Ze kon lekker meekomen en hoorde bij de klassegroep. Na de zomervakantie ging ze naar klas 5 en er leek
geen vuiltje aan de lucht. Het werd kerstvakantie en daarna
begon de school weer. Zelfs op 18 januari 1974, de laatste
dag dat Karin naar school ging wees niets op de verschrikkelijke gebeurtenissen die aanstaande waren.
,
Op maandag 21 januari bleef Karin thuis. Ze voelde zich
niet lekker. De dag daarna werd ze erg ziek maar gelukkig
voelde ze zich 's woensdags weer wat beter. Karin overlegde
met moeder wanneer ze weer naar school zou gaan. V rijdag
misschien?
Maar op donderdag verergerde haar toestand. Vrijdags leek
het zo ernstig dat Karin met spoed werd opgenomen in het
ziekenhuis.
Maar ook daar lukte het niet om de situatie te verbeteren.
Op zaterdag 26 januari 1974 overleed Karin Stahl in het ziekenhuis.
Het bericht was als een bliksemstraal die insloeg bij een heldere hemel! Je hoorde woorden als virusinfectie; aangetaste
luchtwegen, dubbele longontsteking! Vragen als wat... .. ,
hoe ..... ,waarom ..... , welden bij ieder op.
Zo plotseling, zo snel!
Een afvaardiging van het schoolteam ging op condoleancebezoek en op woensdag 30 januari 1974 was, na een indrukwekkende kinderuitvaart, de begrafenis.

Op 6 mei 1952 werd Anneliesje Jager geboren. Ze was de
jongste van het gezin en de lieveling van vader en moeder.
Toen Anneliesje 5 jaar was ging ze naar de "Sint Lucia
Kleuterschool". Alles ging zijn gewone gangetje tot op de
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De kinderen van school waren erbij en begeleidden haar naar
het kerkhof.
"In paradisum dectueent te Angeli". Moge de engelen je
begeleiden naar het paradijs

ZEVENTIG JAAR NA DATO
(HERINNERINGEN VAN HET GEZIN GRÖNIGER)

J

n 1930 woonden we vooraan in Nieuw Weerdinge.
Toen ging je, als je 5 jaar werd, naar de bewaarschool in het
Lucia Huis.
Het waren barre tijden. Er waren geen auto's en bijna geen
fietsen. Je ging dus altijd lopend naar school. Het was heel
gewoon dat je meer dan een uur onderweg was.
's Winters liep je over gladde wegen met vaak van die dikke
klonten sneeuw onder je klompen.
Om 7 uur 's morgens gingen we van huis. Om 8 uur moesten
we in de schoolmis zitten.
Om half 9, als de school begon, ging er altijd een bel. Dan
moesten we per klas bij elkaar in de rij gaan staan.
Op de bewaarschool moest je ook netjes met de armen over
elkaar zitten. Daarna ging je samen prikken, plakken, vlechten enz. Je mocht beslist niet praten.

Tttia Wiegers.

Titia Wiegers was ook zo'n leerlinge. Enthousiast, energiek, vol met ideeën en plannen. Ze hield van dieren en
vooral het verzorgen van de paarden was haar grote hobby.
Vaak ging ze voor schooltijd nog even naar de wei. Zo ook
op donderdagmorgen 4 maart 1982.
Ze moet de Sellingerstraat oversteken. Voorzichtig !!!
Al voor schooltijd hoorden we dat er een ernstig ongeluk
was gebeurd op de Sellingerstraat.
Een van onze leerlingen, Titia Wiegers uit klas 6 was aangereden.
Het is opvallend dat je de ernst van de situatie probeert te
ontlopen. Misschien valt het mee !?
Maar de berichten waren onheilspellend. Het duurde dan
ook niet lang of het bericht was definitief. Titia is die morgen aan de gevolgen van het ongeluk overleden.
In de klas kon je eigenlijk niets doen. Alles was opeens
anders. Kinderen waren nauwelijks stuurbaar. Ieder moest
het verdriet verwerken, ieder op zijn eigen manier.
Er was maar één ding dat een beetje troost gaf; samen verdrietig zijn!!
Sommige kinderen werden door hun ouders opgehaald. Zij
gingen naar huis. Anderen bleven op school; dicht bij elkaar;
pratend over Ti ti a en angstige vragen stellend over het waarom ...
Veel dingen gebeurden. 's Zaterdags ging het team op bezoek. 's Maandags was de rouwdienst. Een indrukwekkende
en hartverscheurende gebeurtenis. Je voelde je bij het afscheid van Titia zo met lege handen staan.
Moge het Eeuwige Licht haar verlichten en haar doen rusten
in vrede.

Op de terugweg van school werden zo af en toe ondeugende
streken uitgehaald. Je pikte wel eens een appeltje of een
handvol kersen; je ging slootje-springen enz.
Als je kinderen van andere scholen tegenkwam maakte je
een grote omweg. Je was altijd heel erg bang voor die kinderen.
Toen ik op school kwam was meester Van der Sande het
Hoofd van de jongensschool en zuster Franciscus was
Hoofd van de meisjesschool. Later werden dat meester Ensink en zuster Clara.
Vooral de jongens kregen af en toe strenge straffen. Lijfstraffen of ze moesten de hele morgen, met de lei boven hun
hoofd, voor het bord staan.
Meester Trompetter zat ook op de jongensschool. Hij gaf als
bijles -Esperanto-.
We bleven tussen de middag altijd over. Dan zaten we met
z'n allen bij zuster Gabriël (de naaizuster) in één lokaal.
Daar aten we onze boterhammen op.
Als we gingen bidden moesten we eerst allemaal de rechterhand opsteken (de zuster stak dan altijd de linkerhand op).
Daarna maakten we het kruisteken.
Na het eten mochten we soms naar de zusters in het zusterhuis. We gingen dan werkjes doen. Dan gingen we voor zuster Serehmans en voor zuster Tiburtia de gladde "kooldies"
uitzoeken uit de gezeefde as van de kachels. De zusters gebruikten die dan weer. De rest ervan (de sintels) werd op het
voetpad gegooid.
Als het winter was gingen we op de vijver "schaaltje lopen".
Natuurlijk mocht dat niet maar het was veel te leuk. Vaak
ging iedereen net zolang door tot ze natte voeten hadden
gehaald. Meestal ging je je kousen uitwringen en dan weer
aantrekken. Het stonk altijd.
Soms liepen we wel eens stilletjes weg. We gingen dan over
het bruggetje, via het kerkhof naar het land erachter. In de
herfst stonden daar vaak van die lekkere landknolletjes.
Mmmmmm.
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De jongens en de meisjes waren op school strikt gescheiden.
Er was een tussendeur maar die was altijd op slot. Bij het
gemeenschappelijke hek op de speelplaats zat je wel eens te
smoezen, maar dat mocht beslist niet!
Er was op school altijd een groot verschil tussen de kinderen
uit Ter Apel (de Terapeler Mietjes) en de kinderen uit de buitenplaatsen.

Zo is het ook eens een keer gebeurd dat een haaknaald in het
zitvlak van een van de meisjes terecht kwam. Dat was echt
paniek. Samen met de zuster moest dat kind toen mee naar
het toilet. Daar heeft zuster Aleida de haaknaald er weer uitgehaald.
Juffrouw Ninteman was zelatrice van de Heilige Kindsheid.
Op Kindsheidzondag werd altijd een grote processie gehouden. In het zusterhuis ging je je dan verkleden en werd je
geschminkt. Iedereeen leek op iemand uit de missielanden.
Elk kind dat bij de H. Kindsheid wilde horen nam elke
maand een dubbeltje mee. De kinderen kregen op school
dan de "Kleine Apostel".
Natuurlijk spaarden bijna alle kinderen oude postzegels, zilverpapier en theelood voor de "negertjes in de arme landen".

De schoolmis stond onder leiding van zuster Aleida.
Zuster Aleida ging altijd een paar kinderen van plaats veranderen. Zij had ook een "knipper".
Die gebruikte ze bij het gezamenlijk knielen, zo van: knip;
omhoog, knip; op de knie enz.
Op de eerste vrijdagen van de maand, als je te communie
ging, kreeg je een plaatje, een hartje. Bij de negende keer
kreeg je een groot hart. Samen plakte je ze op een kaart.
En ja, dat biechten, dat was me ook wat. Elke drie weken
moest je gaan. Dan had je altijd weer hetzelfde rijtje.
Vreselijk!

Op de dag van het schoolreisje gingen we met de tram naar
Emmen. We kwamen dan langs ons huis. Daar stonden
vader en moeder dan altijd te zwaaien.
In Emmen mochten we bij Grimme in de speeltuin spelen.
Vaak gingen we daarna nog in de doolhof.

Zuster Aleida was ook handwerkzuster. Vaak was dat dikke
pret.
Dat wij, met zoveel meiden bij elkaar, wel eens krengen
waren kun je wel merken als iemand met een pen werd
geprikt. Dat ging natuurlijk niet geruisloos. Er werd gegild
van jewelste. Natuurlijk kreeg iedereen dan straf!

Marietje Algra - Gröniger.

Van alles moest worden meegenomen; verbanddoos, bel,
bekertjes, timmergereedschap, zeep, bezems en-weet-ikallemaal-wat-nog-meer..... ..
En de oliekachels, zoals ze nog in elke klas stonden, moesten worden uitgeprobeerd. Stel je voor dat ze zouden ontploffen.

LOGEREN IN -SELLINGERBEETSE-

Het was januari 1971 . Er ontstonden uitgebreid problemen met de verwarming.
Op maandag 4 januari, de eerste dag na de kerstvakantie,
wilde de oliestook-installatie in de kelder van de school niet
opstarten. Er kwam een monteur bij. Die kreeg hem voorlopig aan de praat.
Op woensdag 6 januari ontstonden er opnieuw verwarmings-problemen. Het werd koud in de school en de kinderen werden naar huis gestuurd. Opnieuw kwamen verwarmingsmonteurs de installatie repareren. Het was een
voorlopige reparatie want er moesten nieuwe sproeiers worden besteld.
Op vrijdag 8 januari werden de nieuwe sproeiers gemonteerd. Ieder hoopte dat de problemen nu de wereld uit waren .

Op woensdag 13 januari vertrokken 83 leerlingen naar de
Sellingerbeetse. Drie leerkrachten gingen mee: Juf Nel
Mensen, meester Harm Deuling en meester Hein Blanke.
Een grote bus vervoerde 67 kinderen. Met een kleine bus
gingen nog 12 kinderen mee en de resterende 4 meisjes
reden mee in een personenauto.
Toen we de eerste dag op school kwamen bleek het nog ijskoud in de klassen te zijn. Om 9 uur wees de thermometer go
aan. Tergend langzaam steeg de temperatuur. In het overzicht dat destijds is gemaakt staat genoteerd:
9 uur
go
lOuur
10°
11 uur
12 uur
Om half 4 toen we gingen opruimen om met de auto's terug
te gaan naar Ter Apel, wees de thermometer 14° aan. Niet
om te pochen! We lieten de kachel s'nachts zachtjes doorbranden.

Toen we op maandag IJ januari op school kwamen bleek
echter het tegendeel. De radiatoren waren nog warm maar in
de verwarmingskelder hing dikke rook en het stonk er naar
stookolie.
De ketel was ontploft. Na controle bleek dat hij ook niet
meer gerepareerd kon worden . De verwarmingsketel moest
in zijn geheel worden vervangen en dat zou zeker enkele weken duren.
Het was winter en zonder verwarming kon het onderwijs
niet worden voortgezet.
Koortsachtig werd er naar een oplossing gezocht.
Dankzij de activiteiten van de heer Mans Westen van het
schoolbestuur, de volle medewerking van het gemeentebestuur, de hulp van de afdeling -Onderwijs- en de grote inzet
van Gemeentewerken lukte het om dezelfde morgen nog tot
een principe-oplossing te komen .
De verschillende klassen van de school werden voorlopig
opgesplitst.
De klassen I en 2 konden in de noodlokalen van de eigen
school blijven. Daar was een aparte verwarming.
Klas 3 ging, met meester Jan Rengers, naar een lokaal van
de openbare school aan de Westerstraat.
Klas 6a, onder leiding van zuster Angelique kreeg voortaan
les in het zusterhuis.
De klassen 4, 5 en 6b gingen naar de, pas enkele maanden
leegstaande, openbare school in Sellingerbeetse. Zij zouden
met bussen worden gebracht en gehaald.
Over al deze besluiten kregen de kinderen nog dezelfde
morgen een berichtje mee naar huis.

De sc/zool i11 Se/lingerbeetse ( /960).

De volgende dag was alles al veel gewoner en de dagen erna
begon alles een wat normaler ritme te krijgen. Het werk in
de school van Sellingerbeetse ging zijn gangetje.
Alleen het reizen was erg hectisch. De bus moest nauwkeurig op tijd rijden. Met deLelfde bus moesten zowel de kinderen van onze school als ook de kinderen van andere scholen
vervoerd worden. We stopten daarom 5 minuten eerder met
de lessen zodat we precies op tijd konden instappen.

De rest van de middag en de volgende dag werden gebruikt
om alles voor te bereiden.
Aan Hein Blanke werd gevraagd om de organisatie, die te
maken had met het verhuizen naar de Sellingerbeetse en het
verblijf daar, te coördineren. Hij had best zin in deze klus.
Er moesten extra tafels en stoelen naar Sellingerbeetse worden gebracht.
Voor het overblijven moest melk, cacao en suiker worden
gekocht. Een gasstel was aanwezig maar de slangen en gasnessen moesten worden aangeschaft.
De sc/zool en

~ijn

De installatie van de nieuwe verwarming in de "Bonifatius"
vergde zijn tijd, maar na verloop van een aantal weken konden we toch weer naar onL.e eigen school aan de Kapel weg.
De logeerpartij in Sellingerbeetse was dan ten einde.
"Een hele ervaring rijker", aldus meester Hein Blanke. "Ik
vond het prachtig.

omgel'ing in de jare/I 'JO - '40.
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EEN ONTMOETING IN FASES
(Elly Janssen kijkt terug in de tijd)

In het jaar 1987 hebben wij, de leerlingen van onze 6e klas,
de eerste reünie gehad bij "De palm" in Ter Apelkanaal.
Het was een spannende ontmoeting met veel vragen aan
elkaar. Studeer je nog? Ben je al aan het werk? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd? enz. enz. De avond was te kort
om met iedereen te praten. Er werd toen al gezegd dat we dit
zeker eens over moesten doen. Zo gezegd, zo gedaan.

E en

klassereünie organiseren is eigenlijk niet zo heel
moeilijk. Je moet zorgen dat je de adressen van je klasgenoten (en als je wilt ook van de meesters en juffen) te pakken
krijgt. Je maakt een afspraak voor een geschikte lokatie en
stuurt de brieven weg. Klaar.
Nou ja, je moet nog wel eens hier achteraan of daar achteraan. Dat hoort erbij.
Maar............... meestal kom je niet zover.
Toch ben ik blij dat onze klas al twee keer bij elkaar is geweest. Het is gewoon een traditie. Het is telkens heel spannend. Je praat veel en je haalt herinneringen op.

Schoolkrant "Snuf', paasnwmuer 1981.
Jaar an 8
nwnmer 3

Tien jaar later, in 1997 hebben Erwin Reij en ik de reünie
georganiseerd. Het was een leuke ontmoeting. De tijd van
I0 jaar doet veel! Iedereen is een stuk volwassener geworden. De meesten hebben een gezin; I, 2 of 3 kinderen. De
een is full time moeder, de ander heeft een drukke baan. We
hebben enorm gelachen en gepraat. We hebben gegeten en
gedronken en .......
net als de eerste keer was deze avond zo ten einde.
Bij de eerste reünie hadden we alle leerkrachten uitgenodigd. Bij de tweede reünie waren de meeste adressen niet te
achterhalen. Alleen de heer Blanke en zijn vrouw waren uitgenodigd.
Als alles volgens plan verloopt zal de volgende reünie van
onze klas worden gehouden in 2007. Echt iets om weer naar
uit te kijken.

Als ik terugdenk aan mijn schooltijd doe ik dat met gemengde gevoelens.
Toen ik in het schooljaar 1976 - 1977 in klas 6 zat kon mij
het verleden niet veel schelen. Ik dacht alleen maar vooruit.
Ik zocht nieuwe uitdagingen op een nieuwe school.
Van de ene kant was het een opluchting dat mijn lagereschooltijd op zijn eind liep. Van de andere kant gaf het een
onzeker gevoel. Wat zou mij te wachten staan op de nieuwe
school?
Bepaalde dingen van je schooltijd vergeet je niet. Ik kan me
nog heel goed herinneren hoe ik krampen in mijn buik had
als ik weer eens uit de klas was gestuurd. Met een angstig
gevoel stond ik dan op de gang en hoopte vurig dat meester
Blanke niet toevallig om de hoek kwam kijken. Was dat wel
het geval dan werd je op het matje geroepen!
Vreselijk vervelend vond ik die rijdende tandarts. Ik denk
dan aan zo'n akelig mannetje dat, volgens mij, van -verdoven- nog nooit had gehoord.

Nu, 22 jaar na de lagere school, kijk ik terug naar een
schooltijd die je om bepaalde redenen nog best eens over
zou willen doen. Gewoon even weer terug in die kleine
schoolbankjes met alle klasgenoten ..... We hebben toch wel
veel geleerd! Het liefst zou ik dat doen in die oude school. In
dat oude gebouw.
Het is zo jammer dat het is afgebroken. Volgens mij had men
dat, voor mij zo nostalgische bouwwerk, best voor andere
doeleinden kunnen gebruiken ............ ..
Elly Brinkers - Janssen.

De ei11dklas va11 1977; gefotografeerd i11 1997. Bol'enste rij: Marcel Rep. !na Buurman. Marilll Aheling, Ange/a Dn!ier. Su:ette Wo/hers, José
Buunna11, Cor Scholte, Jeanet Caspers, Emin Re ij, Marjo Boes ing. Mac/elein Berends, los Keizer. José Berndt, Ridwrd Wo/hers, Elly Janssen,
Meester Hein Blanke. Onderste rij: Ben Schuren, Jolm Schuren, Jolmny Hemmen, Ema Schepers, Carina Becker, Patricia Over. Mariëtte Schol te,
Mirjam Heller, Ani la Depenbrock.
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1994. "Bonifatius ". Eindgroep. Bovenste rij: Meester Hein Blanke, Diederik de Boer. René Pomp, }elger Deddens, Juf Nienke 1ilm1, Peter
Sclwlte, Martin Lwh, Pet ra Drenth. Tweede rij: Samcmtlw Mura, Mariam Brakke, Roti en van Hoogenhui~en, Ag nes Bondrager. Gabriëlle
Timmerman.

1995. "Bonifatius" Eindgroep. Bovenste rij: Nico/e Hazenberg, Marrijn Mulder. Ta/ina Brakke, Nanda Stijntjes. Tweede rij: ieroen Dost,
Robert Welling, Bart Wo/hers, lnge Kuper. Paulien Eikens, Robert Jan Dielingen, Marjo/ijn Vissering, Meester Hein Blanke, Mark van
Asselen, Bianca Oplwf Onderste rij: Nadine Vissering, Astrid Köster. José Becker. Liseffe Meyer, Gemma Hofstetter. Ni els Jans11w.
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1995. "Bonifatius" Personeel. Bovenste rij: Meester Hein Blanke, Juf Jeannette Zuurman, Juf Jna Savenije, Meester Ben Postma, Dirk van
der Veen (conciërge), Juf Diana Pronk, Juf Nienke 1iben, Juf Dineke Vos, Juf Marjolijn Vos. Onderaan: Juf Anneke de Vries.

/996. "Bonifatius" Eindgroep. Bovenste rij: ieroen Kropfeld, Maikel Pomp, Marcel Schlimbach, Erik Luth. Tweede rij: Jane Vennix, Sabrina
Eikens, Daniëlle Hinderks, Rianne Webers, Piet Marbus, Ni els Jw1sma. Agneta Brakels. Derde rij: Meester Hein Blanke, Yvonne Wieringa,
Joris Oolders, René Lukkie11. Onderste rij: Si/via Fokkema, Pa u/ Abelen, Alexander Hofstra. Dcmny de Vries.
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WEET JE NOG; TOEN .....
Madrid, anno dominees
LIEVE LEZERS EN LEZERESSEN,
Natuurlijk mag in een boek als het onderhavige een
bericht van -Sint Nicolaas-, de Goedheilige Man, niet ontbreken.
Het is Sint Nicelaas (let wel; dé Sint Nicolaas) een grote eer
om ook een stichtend woord uit te spreken in dit jubileumboek, waarvan hij grote verwachtingen heeft.
Nadat de Sint met de boot is aangekomen verblijft hij rond
de dagen van zijn feest meestal op zijn "vakantieadres" aan

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht.. ......

0 ja, voordat de Sint het vergeet. Het feest van Sint is vooral een feest van geven en pas op de tweede plaats een feest
van krijgen. Kleintjes krijgen. Mensen die al wat groter zijn,
geven; het liefst een passend cadeau, mooi ingepakt en met
een blij gevoel!!!
1997. "Bonifatius" Eindgroep. Bovenste rij: Meester Hein Blanke, Mariska Mutet; Marrijn Bouw, Lia Hsu, Mirwzda Mulder. Roy Boes ing.
Tweede rij: Sven Klaszen, Jeroen Drentlz, Bemadette Pars, Lisette Arends, Aletra Ziengs, Samallfha Kampyon. Derde rij: Juf Siny Hensen.
Daniël Mamzing, Peter Welling, Ben Zuidinga, Sebastian Sinkeldam. Onderste rij: Erik Luth. Mirjam Rossing. Anne/oes Plas.

Sinterklaas zal niet uitwijden over al zijn Zwarte Pieten.
Alleen daarover kan hij wel boeken vol schrijven. Ook heeft
hij het niet over zijn Hulp-Sinterklazen, waarvan sommigen
zijn naam helaas te grabbel hebben gegooid. Liever bedankt
de Sint al zijn goede helpers en gevers.
Pastoor Timmers "op hetmatje" bij Sillterklaas ?

Sorry, dat Domme Piet ook wel eens bij jullie op school is
geweest. Hij kan niet zo goed schrijven, maar er zijn ook
dingen die hij heel goed kan. Niemand kan mijn schimmel
beter verzorgen dan hij.

de Schotslaan. Vandaar maakt hij zijn reizen in de nabije en
soms verre omgeving.
Aan de "Bonifatius" heeft de Goedheilig Man buitengewoon
goede herinneringen. Sint komt hoogstpersoonlijk al zo'n
kleine 30 jaar op de "Bonifatius" en denkt daar nog met veel
plezier aan terug. Vooral als hij in gedachten terugkijkt naar
de vele keren dat hij door de hele school werd toegejuigd en
toegezongen, krult een glimlach om zijn lippen.
Uit 1984 kan hij zich nog heel goed het onderhoud met pastoor Timmers herinneren. Sint heeft zich toen vriendelijk
doch ook emstig met de pastoor onderhouden.
Na afloop van zijn bezoek aan de school is de Sint vaak op
bezoek geweest bij zieke kinderen (en zelfs bij een zieke
meester en juf). Sint heeft nooit begrepen waarom vaders of
moeders zich in dat geval altijd een hoedje schrokken!

1998. "Bonifatius". Eindgroep. Bovenste rij: Karin Bmmnan, Samalltha Hooiveld, Sebastian Wo/hers. Marieke Plagge, Mark Vos, Lisette
Hinderks, Roderiek Vos. Tweede rij: Meester Hein Blanke, Hilly Borclzers, Monique de Vries, Sebastian Sinkeldam, Roland Pars, Yvomze
Kropfeld, Anette Geerts, Matimilian van Drie/, René van Asselen, Juf Dineke Vos. Onderste rij: Allàn Tieben, Suzamze Vennix, Renale Reis,
Jens Wubkes, Monique Dummer. Juf Siny Hensen, Patricia Schrik, Marina Lammers, Ramon Lukkien, /wan Milikic
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Adios, bienvoututi
Sinterklaas.

Sint vindt het opvallend dat het spraakgebruik bij zijn aanwezigheid verandert. De mensen spreken dan ineens niet
over goede of aardige kinderen, maar over "zoete kinderen";
de kleintjes moeten Sinterklaas dan een "handje geven" enz.
Aan één ding ergert Sint Nicelaas zich te pletter. Dat gezeur
over de kleur van zijn Zwarte Pieten. Een gele citroen is toch
geel!! Roodbaard heeft toch een rode baard!! Sneeuwwitje
is toch wit!! En .... daarom is Zwarte Piet zwart. En daarmee
uit!! Basta!!

Sinterklaas tussen blije kinderen van groep 3 ( 1995).
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KIELE, KIELE, FENNECHIE !!
Men zegt .....

0

p de "Bonifatius" vieren we al tientallen jaren Carnaval.
Eigenlijk ontstond de eerste aanzet door de stichting van de
Ter Apeler carnavalsvereniging "De Kloosterwiekers". Op
initiatief van kapelaan Dirk ten Dam, onder de bezielende
leiding van o.a. de heer Mans Westen, de eerste prins carnaval (Prins Harmannus I, De Lacher), aangevuld met een stelletje enthousiaste "doordouwers", geïnspireerd door een
groep even enthousiaste dames werd in het jaar 1964 het
carnaval in Ter Apel geïntroduceerd.
Sinds jaar en dag is het geworteld binnen de Ter Apeler gemeenschap en is het niet meer weg te denken uit het jaarprogramma van de plaats.

Wij, jongens van de R.K. Jongensschool in Ter Apel,
voetbalden ook in de jaren '30 bij::onder graag.
Ma(lf'je moest, ::o ::ei iedereen, heel erg oppassen voor
het vroull'tje dat woonde naast de school.
Dat vrouwtje, zo vertelde men, probeerde alle ballen
die zij te pakken kon krijgen, in haar huis te verstoppen.
Na verloop van tijd werden de bctllen dan, in het donker behekst. Dez.e(fde nacht nog, om precies 12uur werden ze dan verbrand.
Of de rook wuz die verbrande ballen nog een bepaald
effect op de voetballende jongens heeft gehad, weet
niemand.

Zelfs alle (!tulp) ouders ~ijn incognilo.

menig jaar ook patat met mayonaise op het menu, in 1998
zelfs aangevuld met een lekker frikadelletje.

Herman Hofstra, Ter Apel
Een van de vaste onderdelen van het jaarlijks terugkerende
carnaval op de "Bonifatius" is de professionele muziek. Juf
Marjolijn Vos zorgt via prima relaties voor een aantal eerste
klas muzikanten zoals Alex en Johnny Vissering, Rieks
Platje, Aaldert Vos en Geert Borchers. Zonder gezeur over
centen zorgen zij voor de carnavaleske sfeer.
Er waren dat jaar al heel wat feestneuzen en feesthoedjes .
De kinderen, ouders en leerkrachten van de "Bonifatius"
kregen de smaak te pakken. In 1973 was bijna iedereen verkleed. Dat jaar kwam ook de Raad van Elf op bezoek.
Vanaf 1974 betekende Carnaval een hele dag feest. Er waren
spelletjes en op het eind van de dag was er zowel binnen als
buiten een grote polonaise. In de loop van de jaren zijn er tijdens carnaval diverse initiatieven ontwikkeld. Spelletjes-circuits waren heel favoriet, maar ook andere bezigheden in de
vorm van play-back-shows en vossenjachten deden het
goed.
Sinds 1975 bleef men rond de middag op school eten.
Tientallen "bakmoeders" zorgden datjaar voor overheerlijke
pannenkoeken. Via een goede organisatie van koeriervaders
en -moeders kwamen de pannenkoeken heerlijk warmtOp
school aan . In de loop van de jaren werd, naast pannenkoeken, genoten van boerenkool en zuurkool. Natuurlijk stond

Camaval in 1975. v.l.11.1: : JufCarry Bucking. Meesier WiJl den Brok.
Meesier Gerard Pelgrim, lttfCarrien Bufr!t; lttfNelmensen, Meesier
Harm Deuling.

Eigenlijk heeft het carnaval een christelijke, vooral katholieke achtergrond.
Het heeft alles te maken met de 40-dagentijd, de tijd van
voorbereiding op het Paasfeest. Deze voorbereidingstijd, die
op Aswoensdag begint, noemen we de vasten. Het is een tijd
van rust en bezinning, een tijd van inkeer en versobering,
een tijd waarin mensen proberen afstand te doen van overdreven luxe en genot.
"Gedenk, o mens, dat ge van stof zijt ...... .".
Op de laatste dagen vóór Aswoensdag kan men nog volop
genieten.
Jong en oud laten de dagelijkse zorgen een momentje achter
zich. Even is er nog gelegenheid om de ernst van alledag
opzij te zetten. Als het ware -onherkenbaar-, worden leidinggevenden op de hak genomen. Bijna zorgeloos, kan men nog
even de bloemetjes buiten zetten.

van de Bonifatiusschool. Een gedeelte van de schoolbevolking beeldde als kind of personeel de beginperiode van de
school uit; als Ot en Sien, als zuster of bovenmeester. Een
ander gedeelte ging in de exentrieke mode van het heden. De
rest liep in de "outfit" van de toekomst.
Ook bij de optocht tijdens het 75-jarig bestaan gaf de school
weer -akte de présence-. Het thema "75 jaar kinderboeken"

Het hoogtepunt van het carnavalsfeest op de "Bonifatius"
vormt de aanwezigheid van de Raad van Elf. Onder leiding
van Vorst en Prins wordt vooral de polonaise een groots
spektakel waaraan zelfs toegestroomde ouders, oud-leerlingen en familieleden niet kunnen ontkomen.
Uit volle borst klinkt dan het Ter Apeler carnavalslied:
"Kiele, kiele, kiele, kiele Fennechie .... .........".
De kinderen van de "Bonifatius" hebben enkele keren meegedaan met de grote carnavalsoptocht door Ter A pel. Op een
of twee wagens gingen ze mee, b.v. als kabouters uit de
Pinkeltje-boeken of als compleet dierencircus.
In 1998 werd het carnaval op de "Bonifatius" verrast met
een bezoek van TV-Noord. Een cameraploeg heeft toen
opnames gemaakt. Vooral de wervelende dans van de "dansmariekes" (voor een gedeelte oud-leerlingen van de "Bonifatius") maakte diepe indruk.

Camaval in 1989. Lekkere pannenkoekenmei siroop.

Een bijzondere gebeurtenis was de deelname van de hele
school aan de carnavalsoptocht tijdens het 60-jarige bestaan

heeft veel kinderen geïnspireerd. We zien dan ook Vitalis en
Rémi uit "Alleen op de wereld" naast Arendsoog en Witte
Veder, evenals Dik Trom en Kapitein Rob.
Een prachtig thema om je in uit te leven. Dank zij de hulp
van velen oogstten we groot succes en sleepten ook nu weer
een prijs binnen.
Kinderen worden moe. Aan het eind van de hossende polonaise gaan ze naar huis ; sommigen aan de hand van vader of
moeder, anderen met vriend of vriendinnetje.
Na afloop liggen school en schoolplein bezaaid met serpentines en andere overblijfselen van een "ruig" feest. Het feestgedruis is ten einde. Terwijl vaders, moeders en leerkrachten
met man en macht vegen, klinken in de verte nog flarden
van het -Teroapeler carnaval-.
"Kiele, kiele, kiele, kiele Fennechie ........................."

Dit is ook de achtergrond van het camaval op scholen. Dit
geldt zeker voor katholieke scholen. Scholen staan immers
midden in de gemeenschap.
Op de "Bonifatius" vieren we al heellang en heel heftig carnaval.
Het is begonnen op initiatief van meester Wil! den Brok.
Wil!, in 1949 in Ravenstein geboren, was een rasechte zuiderling. Samen met meester Gerard Pelgrim organiseerde hij
in 1972 voor de eerste keer het carnavalsfeest op school.

Camaval in 1986. v.l.n.r.: Meesier Ben Powna, Meesier Hein Blanke,
Heiny Ier Veen, Ni co Boer, Wim Wolbers.
Begin BOer jaren: kerk en school zijn onverbrekelijk.
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"HEI WOUW NIET MET MIJ!!! "

Vroeger waren verzoeken aan de juf of meester vaak heel
onderdanig.
"Waarde meester".
Wilt U zo goed zijn om ....... .
Tegenwoordig zie je vaker dat ouders bepaalde beslissingen
al genomen hebben.
"Meester".
Mijn dochter gaat niet mee naar de gymnastiek ...... .

V oor het geval iemand mocht denken dat het leven op een
school als de "Bonifatius" saai is of dat emoties op de
"Bonifatius" geen rol spelen moet b.v. de briefjes eens lezen
die kinderen in de klas ooit aan elkaar hebben doorgegeven.
1

Soms worden gewoon scheldwoorden, plagerijen of pesterijtjes aan elkaar geschreven.
Soms wordt zo-maar wat gekrabbeld. Soms kun je spreken
van tijdvulling onder een saaie les of onder het maken van
sommetjes. Soms, als het niet wil lukken, krabbelen kinderen zo 'ns wat ..... .
of iemand schrijft een pikant gedichtje:
Tussen twee hoge bergen
daar bromde een beer,
Toen ik ging kijken
was hij er niet meer.
Rara ... !
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In 1999 denken we dat de school in veel gevallen wordt
opgezadeld met allerlei privé-problemen. Als je even verder
kijkt merk je dat -door de jaren heen-, menig juf of meester
op school, aanspreekpunt en soms toeverlaat is geweest. De
onderwerpen zijn vaak veranderd, de vertrouwensrelatie, de
verhouding van mens tot mens is in veel gevallen gebleven.
Vroeger zag je, vooral in de crisisjaren, dat er, zelfs op
gebied van de primaire levensbehoeften (eten, kleren,
wonen), veel gebrek heerste en dat juffen en meesters van
veel scholen ook in die tijd vaak een belangrijke sociale
functie hadden.

~.} zcl tcevJ
__, cleövt Ik. iL VIL

.fI§

H~e.eesLr;{~ vn~f/i.IJ~

~3 ~W ~ ~j~, YlOo.v :l2_e{ ~ ~

~. t.n:::rrëk :')9'

De meeste emoties worden opgeroepen als gesproken wordt
over de eerste "liefdes". Vooral bij meisjes is het een geliefd
onderwerp. Maar het is een onderwerp waar je alleen met je
"hartsvriendin" over praat.
Zelfs onder de rekenles moet je wel eens even je hart luchten! Moeilijk wordt het als je allebei op dezelfde jongen
valt. Snel komt dan de bange vraag: "Hei zij dat hij eerst met
jouw wouw, maar eerst wouw hij tog met mij ........ ! "

.
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Heel af en toe zijn er dingen waar je je over blijft verbazen!
-"Vandaag alléén op de handen lopen"- ???
..... om van chantage maar niet te spreken!
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In de praktijk blijkt dat jongens of meisjes in de basisschoolleeftijd nog niet zoveel van elkaar moeten hebben. Veel
meisjes vinden jongens "stommeriken" en jongens op hun
beurt vinden meisjes "mietjes"!

n·,d,

U- dil. ~or~

n•

1.4e11/e

-

In sommige gevallen kun je spreken over noodkreten van
kinderen. Wat is de uitkomst van som .....
Een enkele keer vind je een complete correspondentie tussen twee kinderen (over een voor hen belangrijk onderwerp).
Soms krijg je op een briefje wat tips toegegestopt. Vaak op
een vriendelijke, steek-onder-water-achtige manier, over gewone menselijke dingen zoals je haar, je postuur, de keuze
van parfum of make up; kortom over allerlei kleine deugden,
ondeugden of onhebbelijkheden.
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Briefjes van ouders zijn in het algemeen technische mededelingen.
Het gaat altijd over hun kind; over het wel en wee van hun
kostbaarste bezit.
Vaak getuigt een geschreven berichtje van bezorgdheid over
het goed-in-het-vel-zitten van zoon of dochter of over de
vorderingen van het "leren".
Soms kom je briefjes tegen die getuigen van diep-menselijke moeilijkheden; soms zelfs van drama's.
Dan weer heeft een briefje een bestraffende tendens: Foei
toch meester!, schaam je juf!

Boordevol emoties .............. .
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leder vogeltje zingt zoals het gebekt is ........... .

Alle scholen hebbeu vrij, behalve ......
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DE "BONIFATIUS", ZESTIG JAAR JONG !

wedstrijden te houden in Barnflair, op de officiële ijsbaan "De Polderputten".

Het is onbekend of in 1949 het 25-jarig bestaan van de

*

school is herdacht en gevierd. Vermoedelijk hadden mensen
hun aandacht bij andere dingen. De Tweede Wereldoorlog
was immers nog maar enkele jaren achter de rug. Ook onder
de inwoners van Ter Apel heersten nog veel onzekerheden.
Er was nog veel schaarste. Met de aanwezige spullen moest
zorgvuldig worden omgegaan.
In de annalen van 1974, het moment dat de school 50 jaar
bestond, wordt met geen woord gerept over een herdenking.
We mogen er van uitgaan dat er in dat jaar niet is stilgestaan
bij dat feit. Misschien is men te druk bezig met alle beslommeringen van elke dag.
Schaal~ ll'edstrijden

In 1984 bestaat de school 60 jaar. Twee bestuursleden t.w. de
heren Gerard Oerdes en Gradus Scholte Aalbes vonden dat
er maar eens vorstelijk gevierd moest worden. Er werd een
feestcommissie opgericht. De commissie besloot om de festiviteiten te spreiden over het hele schooljaar 1984 I 1985.

*

*

*

Als eerste activiteit was er op zondag 2 december 1984,
om 11 uur, een feestelijke Eucharistieviering in de kerk,
waarna er op school een informele receptie werd gehouden . Heel veel kinderen en veel ouders waren aanwezig
om samen het 60 jarig feest te vieren .
Toen begon het in de tweede week van januari 1985 heel
hard te vriezen. Op de vijver bij school en op het kanaal
was slecht ijs. De jubileumcommissie besloot om ook
het schaatsen een extra feestelijk tintje te geven door de

op de "Poldei]Wtten.

Op woensdag 16 januari gingen de kinderen richting ijsbaan in een echte autobus. Er werd veel geschaatst, veel
gegleden en er waren heel wat valpartijen. In de kantine
werd getrakteerd op "Koek en zeupie". Linda Bentlage
en Jos Bols mochten zich datjaar de schoolkampioenen
noemen.
Vervolgens was er op zondag 20 januari 1985 een kindermarkt Vanaf 12.00 uur was de school één groot
marktplein waar veel spulletjes te koop werden aangeboden, waar het gezellig was en waar veel attracties ervoor
zorgden dat kinderen volop aan hun trekken kwamen .
Toen om 16.00 uur de markt werd gesloten bleek dat er
flink winst was gemaakt. De opbrengst van de markt
werd besteed aan dekking van de onkosten van de komende "Verrassingstocht".

*

*

Camaval in /984. "Bonifatius 60 jaar."
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Daarna werd op zaterdag 16 februari met de hele school
Carnaval gevierd. Er werden twee wagens versierd waarmee ook de kleuters de carnavalstocht konden meemaken. Het thema was natuurlijk "60 jaar Bonifatius". Veel
kinderen kwamen in kleding van 60 jaar geleden, anderen in kleding zoals zij dachten dat het er in de toekomst
uit zou zien. Juf Sinie Hensen was in haar habijt niet te
onderscheiden van een echte kloosterzuster. Het stond
haar perfect.
Er werden echte carnavals-werkavonden gepland. Op 24
januari, 30 januari, 5 februari en 11 februari kwamen
grote groepen ouders naar school. Vanaf half 8 was men
dan bezig om kleding en andere attributen te naaien,
plakken enz. enz.
Op de bewuste zaterdag was iedereen om half één op
school. Vanaf de Kapelweg konden we bij de carnavalstocht aansluiten. Het was voor kinderen en leerkrachten
een fantastische ervaring!
Na afloop verzamelden de meeste deelnemers, veel
ouders en geïnteresseerden zich in school waar met
gezellige muziek nog een poosje werd nagevierd.
De "Verrassingstocht" werd gehouden op vrijdag 22
maart 1985. Rondom deze tocht heerste een waas van
geheimzinnigheid. Het gonsde in Ter Apel van geruchten. Vooral de vraag waar de tocht naar toe zou gaan
brandde op ieders lippen.
De nieuwsgierigheid werd nog eens extra "opgefokt"
doordat een aantal dagen vóór de reis een enquêteformulier moest worden ingevuld. Als je daaruit conclusies
probeerde te trekken was je helemaal in de aap gelogeerd. Waarvoor had je in 's hemelsnaam bokshandschoenen nodig??
Op de dag zelf stapten we allemaal in de bus. In verband
met de regenvoorspellingen van het K.N .M.l. moest
ieder voor de zekerheid maar zwemkleding meenemen.
Waar ging het naar toe?
Toen het einddoel het Ter Apeler zwembad "Moekes gat"
bleek te zijn heerste er grote verbazing, teleurstelling en
ongeloof! Was daarvoor zo'n bus gehuurd? Schande,
schande!
Met een mengeling van gevoelens reden we terug naar
school. Maar daar bleek dat er toch een andere bestemming was. De bus reed door en na zo'n uurtje rijden
bereikten we het subtropisch zwemparadijs "De Huttenheugte".
Er werd heerlijk geplonsd. De kinderen genoten; de
meesters en juffen niet minder.
Na afloop kreeg ieder nog een heerlijk ijsje en daarna
ging het weer richting huis.
Het feest kon niet op toen bleek dat we nog een ommetje
gingen maken langs "De Schaapsberg" waar getrakteerd
werd op patat met mayonaise. Tenslotte was er op school
voor ieder nog een zakje snoep. Het was inderdaad een
tocht met verrassingen; een dag om nooit te vergeten!
Voor de wat oudere jeugd, die de school al verlaten had;
voor hen die jong waren of zich nog jong voelden, werd
er op vrijdag 19 april 1985 op school een disco-avond
georganiseerd m.m .v. "Chaperon". De gratis entree en de
kleine prijsjes van de consumpties zorgden voor een hele

*

toeloop. Het was gezellig en de avond viel terdege in de
smaak. De begintijd van 8 uur maar vooral de eindtijd
van klokslag 12 uur vond men toendertijd nog volop
acceptabel.
Op zaterdag I juni 1985 volgde het hoogtepunt van de
festiviteiten n.l. de grote reünie.

Waan•oor zijn toch die -bokslumdsclwenen- ? ? ?
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Vanaf januari 1985 was uitgebreid speurwerk verricht
om zoveel mogelijk adressen op te sporen. Het bleek dat
veel mensen zich erg op een weerzien met Ter Apel en
met vroegere klasgenoten uit Ter Apel verheugden. In
maart werden de uitnodigingen verstuurd en in mei kregen de reünisten de laatste aanwijzingen.
Om 13.00 uur is de samenkomst bij het Hotel Boschhuis
in Ter Apel. De verrassingen waren niet van de lucht en
het lukte de organisatie nauwelijks om het welkomstwoord uit te spreken. Gasten ontdekten steeds nieuwe
gezichten en men raakte maar niet uitgepraat.
Rond 14.00 uur vertrokken de genodigden in de richting
van de school. Daar trok vooral de foto-expositie veel
aandacht. Er ontstond heftige discussies wie op de foto
wie was. Gelukkig had mevrouw Rosa Blanke een vrij
nauwkeurig overzicht van de meeste personen. Een enkele keer werd nog een nieuwe naam ingevuld of een
naam gewijzigd.
Om 18.00 uur was de broodmaaltijd in "Het Boschhuis"
gepland. Daarna ontstond spontaan de suggestie om om
19.00 uur de H. Mis in de Willibrorduskerk bij te wonen.
Zo gezegd, zo gedaan!
Pastoor Tirurners heeft het geweten. De aandacht voor
gebed was minimaal. Er klonk onder de H. Mis voortdurend geroezemoes. Regelmatig zag je wijzende vingers

Tijd is heel betrekkelijk!
In augustus 1953 vraagt Moeder Overste van onze
"Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort" aanmij of ik
in Ter Apel voor korte tijd zuster Aleida wil ve1wmgen.
"Het is maar voor zes weken," zegt Moeder Overste.
Ik stem toe.
Maar de zes weken zijn drie en dertig jaar geworden!
(Met ple;:.ier overigens)
Zuster lgnata, Emmer Compascuum.

De feestelijke viering van het 60-jarig bestaan van de Bonifatiusschool was ten einde. Vele foto's herinneren aan dit
feit. Op alle groepsfoto's die dit jaar zijn gemaakt prijkt "60
jarig jubileum 1924-1984".

1999. "Bonifatius" Groep/. Bovenste rij: Esmeralda Bouwmeester, Niets Sclume. Ricarcl~ Mulder. Ve~~ Eikens. _Jasmijn Scmmij. Ji veede rij:
Jwtine Dol, Nienke Stel, Gerke Trben, Jeffrey Trmme1; Stephen Reij, Esmeraltlc! \'ander Weule. Dercle riJ ." Mar~llljn Baa.f, Memon Sclume,
Eleina Nieborg. Robert Rep, Steven Groenell'oltlt, Marlijn Ma rissen. Vierde rij: Juf Marjolijn Vo.r. Marcel Texter. l vmza Hotttltuy:en. Tes.m .
Daalman, Tirijs Arends, Dennis Sc/tuten, Juf lneke Vos. Hemtlilt Grmmbroek. Onderste rij: Nino Bolk, A/ex Winkel, Metreel Ots, Ramee Strttt!...

Het verslag o1•er een fijne dag.

Dank zij tientallen, misschien wel honderden mensen die
hun handen uit de mouwen hebben gestoken, kunnen we
terugzien op een schooljaar waarin veel is georganiseerd en
waar kinderen en volwassenen met veel plezier op kunnen
terugkijken.

Volwassenen en kinderenvennaken zich in "Huttenheug te".

en gasten die vrolijk naar elkaar zwaaiden. De "Godsvrucht" was ver te zoeken.
Toen om 20.00 uur de gezellige avond begon was het
prachtig weer. Het terras zat boordevol. Terwijl sommigen zich op de dansvloer verrnaakten zaten anderen in de
voorzaal of maakten een kleine wandeling in de omgeving. Het was een ideale avond.
Toen de kleine uurtjes al waren aangebroken moest er
helaas een einde komen aan een prachtige dag. Veel gasten bleven in Ter Apel logeren, meestal bij familie of
kennissen. Maar ook alle kamers van "Het Boschhuis"
waren bezet. Voor de meesten werd het die avond
héééééél laat.

Op naar het volgende jubileum.

/999. "Bonifcttius" Groep 2. Bovenste rij: Hans Groenbroek Amanda Bergman, Bremdon Mulder. Pe!tri~~ Bolk, Marlot!~ Kruit. Tweede.:ij:
Marjamle Westen, Dennis van Velsen, Perutien Katuin, Mmwela van de Weide, Miranda Dreier. Leome Pupker. Derde rr;: J11j !net Saven u~•.
Jesper Brakels. Stefan Heidema, Ma ris ka Ma rissen , Henk Bouwmeester. Riamte Jmtsen.'. Je/mer HeJ.tsens, Mar1ëlle Mtdde/kamp. Vierde riJ.'
Dylan Re ij, Robert Draayer. Marco Roe/fes, Brian Geertsema, Tom Arends. Ondersten;: Mark Lul)eboer. Stefan Rolfers, Ivo Keur. Bemd Jan
Herbers, Niek de Vries.
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/999. "Bonifatius'' Groep 3. Bm•enste rij: Anne Marie Hemmen, Christillil Schutte, Gert Jan Stel. Tweede rij: Perr Siemers, Nienke
Wortelboer. Manouk Hensens. Samler Klein , Marion Kupe1: Derde rij: Charrety Veenstra, Tessa Schutte, Ra111011 Niehoff, Monique Schute/1 ,
Fransie/I Herbers. Vienle rij: Juf Lau ra Wehkamp, Ge1ja11 Weste/1, Richard Roifers, Liwme Ziengs, Judith Hofw·a. 011derste rij: Yvo1111e
Hoiti11g, Mery Kei:e1; brgrid Draaye1:

1999. "Bo11ijatius" Groep 5. Bo1•enste rij: Marcel Schril., Pcwl Eikens, Re11é Trechse/, Marieke We steil, El mar Hoving. Tweede rij: Mi rei/Ie
Oortwijn, Lisall Wortelboe1; Marl. Pijpl.e1; Lucinde Reis, Ellen Zuidinga, Lucien Kampymr, Jeroen Talens, Rinel.e Tibe11. Derde rij: Challlal
Schuten, Elisa de Vries, Harmld Kuper. Bemard Win/..el, Mildreil Salemi11k, Steplumie Pors, Juf Nienl.e Ti/mr. Kmper Groen broek. 011derste
rij: Pr.emek Baas, Kel'ill Timmerman.\·, Mark Kmuin.

/999. "Bonifatius" Groep 4. Bove11ste rij: Cha11tal Kost, Peter Ta/ens. RolJin Kew : Tweede nj: Lorena Tie/mr. A11drea Milikic, Alexa11der
Pors, Pmrick Marissen, Octm•ia 1'(111 Drie/. Derde rij: Amremieke Westen, Franl. Schillen, Mircmda Texie1; Juf Lia11 Mamring, René Care/es,
Juliët Abelen. Onderaan: Jeffrey Woi/Jers. Stefcm \'Cl/I der Leeuw.

1999. "Bonifatius" Groep 6. Bol'ellste rij: Meester Ben Postma, Ricm·do Mum, Maximilicm l 'Oil Drie/. Tweede rij: Barlek Wiegers, Nico/e
Vos, Esther Fokkema, Dwmy Boesing, Joseften l'0/1 der Leeuw. Derde rij; Anneroos Vos, José Schlimbaclr. Sharo11 Hooiveld, Marieke Hofstra,
Niets Wubkes. Onderaan: Eclll'in Groen, Jacco Kuper.
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1999. "Bonifatitts" Gmep 7. Bovensre rij: Martij/I Rossing, Pattla &·ho/re, Gerbrand Smidr, Geoffrey Ttmmermmrs, Rachel Vissering. Tu·eede
rij; Meesrer Hein Blanke, Rob Lttrjeboer, Chcmral Reis, Xicroling Litt, Kasia Wiegers. Ondersre rij: Jemen Treclrsel, Rttben Ti ben, Dominic
Wo/bers, lrene Lcrmmers, Meester Ben Posrma.

1999. "Bonifatitts" Groep 8. Bol'enste rij: Riek Vos, Chama/ Postma, Anttska Hofsrra. Beman/ Ha:enberg, Melcmie Cordes, Jrif Dineke Vos.
Tweede rij: Riclwrd Dreier, Gert Jan Ziengs, Nadelte Deddens, Riek Eikens, Tom Worrel boer, Ttm Abelen, Marloes Hoi ring. Derde rij; Mie/rel
Hstt, Moniqtte Arends, Jrif Siny Hensen, Evelien Herbers, Marianne Meyer, Perer Wieringa. Onderste rij: Wendy Mar/ms. Riarure Bouw,
JrifGerda Heyne (stagiaire), Bert Bentlage, Zhigao Litl.
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/999. "Bonifaritts" Personeel. Bovensre rij: Jrif Marjolijn Vos, Jrif U cm Mamring, Meesier Hein Blanke, Jrif Nienke Ti ben, Jrif lneke Vos.
Tu•eede rij: Jrif Lattra Wehkamp, Jrif Sinie Hensen, Meesier Ben Postma, Dirk I'CIII der Veen (conciërge). Onderaan: Jrif /na Savenije, Jrif
Dineke Vos.

/999. "Bonijltlitts" De hele school; tecmr en kinderen. Voorcum groep I, oplopend Int acltteracm groep 8.
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Overzichten
DE "R.K. SCHOLEN" IN TER APEL, VANAF 1924 TOT HEDEN
"Sint Lucia"
"Sint Gerhardus"
"Sint Lucia"
"Sint Jozefschool"
"H. Willibrordus"
"Bonifatius"
"H. Gerardus"

Ter Apel
Ter Apel
Ter Apel
Laudermarke
Ter Apel
Ter Apel
Barnflair

meisjesschool
jongensschool
kleuterschool
gemengde school
V.G.L.O. school
gemengde school
gemengde school

1924192419251926194319591959-

1959
1959
1959
1984
1955
heden
heden

DE ZUSTERS DIE ZIJN GESTART OP "SINT LUCIA" IN TER APEL
Eerwaarde zusters

Gestart in december 1925

Zuster Pauline
Zuster Eleonora
Zuster Tiburtia
Zuster Franciscus
Zuster Aleida
Zuster Simpliciana

(M. Witteman)
(G.A. Kühne)
(H.M. de Haan)
(G.L.J. Kaarsgaren)
(M. Middelkoop)
(E. Hagen)

Overste
Zuster voor de bewaarschool
Keukenzuster
Hoofd van de leerschool
Zuster voor handwerken
Zuster voor de naaischool

DE OVERSTEN OP HET ZUSTERHUIS "SINT LU CIA" IN TER APEL
Eerwaarde zusters

Oversten

Zuster Pauline
Zuster Cunera
Zuster Bernolda
Zuster Pauline
Zuster Pancratio
Zuster Arkadia
Zuster Rimberta
Zuster Auxilia
Zuster Agnes Marie
Zuster Ursula
Zuster Angelique

(M. Witteman)
(H.J. van der Steen)
(B.G. Werdmuller)
(M. Witteman)
(J.M. Hemmer)
(L. Tromp)
(S.M. de Vries)
(G.G.M. Oude Steenhof)
(M.M. Boelens)
(J.M. van Zeeland)
(H.Th. Matla)

Overste
Overste
Overste
Overste
Overste
Overste
Overste
Overste
Overste
Overste
Overste

In 1970 is het klooster als gemeenschap van zusters opgeheven.
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1925- 1931
1931- 1934
1934- 1940
1940- 1945
1945 - 1952
1952- 1958
1958-1959
1959- 1966
1966- 1968
1968- 1970
1970- 1970

DE ZUSTERS OP DE LAGERE SCHOOL IN TER APEL

HET PERSONEEL OP DE "SINT LU CIA" KLEUTERSCHOOL IN TER APEL

Eerwaarde zusters

Hoofden van de "Lucia" school/ "Bonifatius" school

Zuster Alphansa
Zuster Anna
Zuster Franciscus
Zuster Cl ai re
Zuster Irma
Zuster Agnese
Zuster lmmaculatea
Zuster Justina
Zuster Marcelia
Zuster Justina
Zuster Pauli
Zuster Francesco
Zuster Angelique

(E.F. Reus)
(P.A. Eiselin)
(G.L.J. Kaarsgaren)
(A.H. Steenvoorden)
~
(M.C. van Kats)
(J.M.T. Kamphof)
(A.W. Hettelder)
(E.W.M. Hermsen)
(H.J.E. Leferink)
(E.W.M. Hermsen)
(J.G. v.h. Erve)
(J.M. Bilars)
(H.Th. Matla)

Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school

19241924192519321945195219531961 19641965196619671967-

1924
1925
1932
1945
1952
1953
1961
1964
1965
1966
1967
1967
1971

Hoofdzusters I Hoofdleidsters van de kleuterschool

vanaf1925totl985

Zuster Eleonora
Zuster Emerentiana
Zuster Auxilia
Zuster Auxilia
Zuster Waltera
Zuster Leocadia

(G.A. Kühne)
(J.B. Schutte)
(G.G. Oude Steenhof)
(G.G. Oude Steenhof)
(J.J. Versteegh)
(M.T. Dinkgreve)

Hoofdzuster
Hoofdzuster
Hoofdzuster
Hoofdzuster
Hoofdzuster
Hoofdzuster

Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf

(lna)
(Ellen)
(Annie)
(Riet)
(Riet)
(Anneke)

tijdelijk Hoofdleidster
tijdelijk Hoofdleidster
tijdelijk Hoofdleidster
tijdelijk Hoofdleidster
Hoofdleidster
tijdelijk Hoofdleidster

Scheepstra-Lukken
Fischer- Muter
Plenter- Weinans
Dohle- Haverkamp
Dohle- Haverkamp
Pors- Sutman

Vanaf 1971 gaat het Hoofdschap over in handen van leken.

In 1985 gaat de Kleuterschool op in de nieuwe Basisschool.

Eerwaarde zusters

Leraressen op de "Lucia" school/ "Bonifatius" school

Zusters I Leidsters aan de kleuterschool

Zuster Pauline
Zuster Cunera
Zuster Bemolda
Zuster Pauline
Zuster Pancratio
Zuster Camelia
Zuster Arkadia
Zuster Theresinia
Zuster Benediktine
Zuster Francina
Zuster Bernardi
Zuster Mariken
Zuster Afra Maria
Zuster Marcelia
Zuster Pau1i
Zuster Agnes Marie

(M. Witteman)
(H.J. van der Steen)
(B.G. Werdmuller)
(M. Witteman)
(J.M. Hemmer)
(T.H. van der Werf)
(L. Tromp)
(E. Appelman)
(M.Th. v.d. Meeren)
(J.M. Berkhout)
(G.S. Oude Bos)
(M.M. Harbers)
(A.C. Kamper)
(H.J.E. Leferink)
(J.G. v.h. Erve)
(M.M. Boelens)

Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares

1924193219341940194619501952195619581959195919601960196419651966-

1932
1934
1940
1946
1950
1952
1956
1958
1959
1959
1960
1961
1964
1965
1966
1969
f,

Eerwaarde zusters

Vakleerkrachten op de "Lucia" school/ "Bonifatius" school

Zuster Ignatia
Zuster A1eida
Zuster Ignata
Zuster Imeldino

(A. Pril)
(M. Middelkoop)
(M.C. Fakke1dij)
(C.A.W. Verwey)

Lerares
Lerares
Lerares
Lerares

Zuster Gabrië1a
Zuster Ansfrida
Zuster Catharina

(C.W. de Grijs)
(Ch.C.G. Haarsma)
(T. Goos)

Lerares Naaien
Lerares Naaien
Lerares Naaien

Handwerken
Handwerken
Handwerken
Handwerken

1925192519531955-

1925
1953
1986
1961

Zuster Emerentiana
Zuster Generosia
Zuster Willebalda
Zuster Alfonsus
Zuster Generosia
Zuster Filothea

(J.B. Schutte)
(J.H.G.F. Verhees)
(M.E. van Soest)
(C.C. Bakker)
(J.H.G.F. Verhees)
(G. Visser)

Zuster
Zuster
Zuster
Zuster
Zuster
Zuster

Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf
Juf

(lna)
(Marianne)
(Maria)
(Ankie)
(Lenie)
(Ellen)
(Boukje)
(Marion)
(Trijnie)
(Anneke)
(Margrita)
(Carla)
(Annemarie)
(Anneke)

Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster
Kleuterleidster

Scheepstra-Lukken
Nicolai - Schutte
Sanders -Sanders
Wieling- Fuhler
Grummel- Kaiser
Fischer- Müter
Nie - Sturre
Salimans
De Boer
Pors- Sulman
Wit- Mencke
Scholte
Kiel- Plagge
De Vries- Mensen

192519281936196019651968-

1928
1936
1948
1965
1967
1975

1970- 1972
1972- 1973
1973-1974
1974- 1975
1975- 1985
1981- 1985

vanafl924totl985

In 1985 gaat de Kleuterschool op in de nieuwe Basisschool.

1932- 1940
1962- 1963
1963- 1964

Vanaf 1986 vervallen de taken van lerares Handwerken en Naaien.
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bewaarschool
bewaarschool
bewaarschool
kleuterschool
kleuterschool
kleuterschool
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bewaarschool
bewaarschool
kleuterschool
kleuterschool
kleuterschool
kleuterschool

192819381953195519621965-

1938
1946
1955
1962
1966
1968

1967- 1970
1969- 1969
1969- 1970
1970- 1970
1970- 1973
1970- 1972
1971- 1972
1972- 1973
1973- 1973
1973- 1985
1973-1974
1976- 1977
1981- 1981
1981 - 1985

DE LEKEN OP DE "LUCIA" I "BONIFATIUS" IN TER APEL

Leken - Leraren I Leraressen op de "Lucia" school/ "Bonifatius" school (vervolg)

Leken- Hoofd der School/ Directeur( en) op de "Bonifatius" school
Meester H. Blanke

(Hein)

Hoofd der school I Directeur

Juf M.W.J. Dohle-Haverkamp
Juf A.G.M. Pors- Sutman
Juf A.M.G. de Vries- Mensen
Juf M.T.P. Vos- Hofstra
Meester J.B. Schutte
Juf G.C.M.C.Savenije - Wolhers
Juf A.G.l. Heijne- Op 't Ende
Juf J.A. Arends
Juf B.J.M. Kok- Koper
Juf C.J.Th. Tiben- Graafsma
Juf J.H.M. Zuurman- Sinot
Juf D. Vos- Limberger
Juf M.E. Bentlage
Juf L.A. Manning- Schüten

1971 -heden

Leken - Leraren I Leraressen op de "Lucia" school/ "Bonifatius" school
Juf C. Brands
Juf L.S. Walta
Juf H.S. Ninteman
Juf M.F. Dohle
Juf A. Westerman
Juf M.C.G. Buter
Juf C.A.R. Schreuder
Juf M.C.G. Buter
Juf A.Th. Over- v.d. Rijnst
Juf G.M. Bücking - Kemphuis
Meester G.H. Weinans
Juf M.J. Van Luyn- Wösten
Juf M.A.P. Scholtens
Juf A.W.M. Sandker- Schreuder
Juf P. Mensen - Huitema
Meester F.P. Boer
Meester H. Blanke
Juf E. Vroeg in de Wey- van der Schoot
Juf M.G. Hensen- Deddens
Meester M.Th. Wagemaker
Juf C.J. Wagemaker- Bastiaans
Meester J. Tjon Sieuw Young Fa
Meester F.R.M. Hoffer
Meester H. Deuling
Meester J. Rengers
Juf A.Th. Over- v.d. Rijnst
Meester W. den Broek
Meester G. Pelgrim
Juf M. Wester-Tilmans
Juf C.M.W. v.d Zijl- Wilthagen
Juf C. Bücking
Juf J.G.E. Bijvang- Kral
Juf S.E. Jansen
Juf D. Vos- Limberger
Meester J. van Rossum
Meester W. Kroesen
Meester B. Postma
Juf B.Th.G.M. de Boer- Schulten
Juf K.A.L. Overbosch - Struthmann
Meester J.A.A. Aarnink
Meester P.M.M. Schunselaar
Juf J.M. Weinans- Garvels
Juf Th.M.E. Wilkens- Scholte

(Cato)
(Lucy)
(Riek)
(Cis)
(Annie)
(Catrien)
(Catrien)
(Catrien)
(Ans)
(Truus)
(Gerard)
(Ria)
(Maria)
(Annie)
(Nel)
(Hein)
(Elisabeth)
(Siny)
(Theo)
(Gré)
(Jules)
(Frans)
(Harm)
(Jan)
(Ans)
(Wil!)
(Gerard)
(Marjo)
(lneke)
(Corry)
(Joke)
(Anny)
(Dineke)
(Jan)
(Will)
(Ben)
(Inja)
(Karin)
(Jan)
(Pa ui)
(Anita)
(Thea)

Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Kwekelinge met akte
Kwekelinge met akte
Kwekelinge met akte
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Leraar
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Lerares
Leraar
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Leraar
Leraar
Lerares
Lerares
Leraar
Leraar
Lerares
Lerares

1925- 1926
1926- 1929
1929- 1972
1932- 1938
1934- 1939
1936- 1942
1938- 1939
1951- 1979
1951- 1955
1955- 1959
1959- 1967
1959- 1964
1959- 1960
1960- 1961
1961 - 1979
1964- 1964
1965- heden
1967- 1967
1967- heden
1964- 1964
1967- 1969
1967- 1968
1968- 1969
1969- 1992
1969- 1971
1970- 1971
1971- 1976
1971- 1976
1972- 1973
1973- 1974
1974- 1976
1974- 1977
1975- 1977
1976- 1990
1976- 1979
1977- 1978
1978- heden
1979- 1989
1979- 1981
1979- 1984
1980- 1983
1982- 1984
1983- 1986

Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares

1985 -1989
1985- 1986
1985- heden
1985- heden
1985- 1986
1988- heden
1988- 1988
1990- 1992
1991 - 1992
1992- heden
1993- heden
1997- heden
1997- 1998
1997- heden

Leraar
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares
Lerares
Lerares

1959- enz.
1961
1963
1969
1973- enz.
1975
1975- enz.
1975
1975- enz.
1976
1976
1977
1981
1982
1982
1982
1984
1985- enz.
1985
1986
1986
1986- enz.
1986- enz.
1986- enz.
1987
1988- enz.
1988- enz.
1988- enz.
1988- enz.
1988
1989- enz.
1989
1989
1989
1991

De inval - leerkrachten op de "Bonifatius" school
Meester H. Lukkien
Juf M.W. Kerkhof- Wispelwey
Juf M.F. Kerkhof- Dohle
Meester B. Heller
Juf R.J. Blanke- Bokel
Juf J.M.C. Kalter- Dirks
Juf M. Osinga- Mensanides
Juf G. Gotlieb- Mansens
Juf W. Oasterhof- Niemeijer
Juf Th. van Rossum -Koorman
Meester W. Kuilman
Juf M.J. Bentlage- Bokel
Juf R. Zwols- Zwiggelaar
Juf E.G.J. Schrik
Juf D.J.H.M. Peters
Juf A.G. Weinans
Meester H.E.J. Meyer
Juf A. Teuben - Reekers
Juf M.C.Th. Koster- Wösten
Juf G.M.F.J. Engeibertink
Juf A.M. Plagge
Meester M.P. Bogers
Juf G. Doddema- Heidema
Juf Th.A. Auwen- de Jong
Juf G.C.F. Schnieders
Juf B.A. de Wit- Meijer
Juf A.H.J.S. Haverkort
Juf J. van Vondel- Ros
Meester J.F.M. Lange
Juf M.J.Z. Peringa-Mensen
Juf A.A. Potze- Gerdes
Meester R. Ottens
Juf M.R. Blanke
Juf H.M. Over
Juf C. Ottevanger

In 1985 start de Basisschool.
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(Riet)
(Anneke)
(Anneke)
(Marjolijn)
(Bert)
(lna)
(Sinie)
(Koosje)
(Birgit)
(Nienke)
(Jean nette)
(Dineke)
(Judith)
(Lian)

\

(Hendrik)
(Marie)
(Cis)
(Ben)
(Rosa)
(Anneke)
(Magdalena)
(Gea)
(Willy)
(Thea)
(Wim)
(Mi a)
(Romy)
(Noortje)
(Desirée)
(lneke)
(Harm-Jan)
(Anja)
(Carin)
(Gerda)
(Annemarie)
(Marcel)
(Geesje)
(Thea)
(Trudy)
(Bea)
(Astrid)
(Johanna)
(Jos)
(Marja)
(Aly)
(Ronny)
(Marjan)
(Rieki)
(Carolien)
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De inval- leerkrachten op de "Lucia" school/ "Bonifatius" school (vervolg)
Meester N.B. Blanke
Juf E.C.M. Vos- Kral
Juf A.A.Th. Krekt- Wolbers
Juf A.C. Algra
Juf G. Smit- Seubers
Juf A.A. Winkel- Wortelboer
Juf T.M. Moesker- Manr1i~g
Juf M.A. Gengier
Juf C.B.H. Strijker
Juf D.G. Pronk
Juf M. Jonker
Juf A.T.M. Wilkens
Juf A.M.G. Fehrman - Roelfs
Juf M.E. Schuten- Greve
Juf E. Walters
Juf L. Wehkamp
Meester W. Wesseling
Juf L. Welten

(Nico)
(lneke)
(Angela)
(Tineke)
(Gea)
(Lida)
(Thea)
(Adelheid)
(Bianca)
(Diana)
(Miranda)
(Miriam)
(Sinette)
(Marianne)
(Elien)
(Laura)
(Wilfred)
(Lianne)

Leraar
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Lerares
Leraar
Lerares

HET PERSONEEL OP DE "SINT GERARDUSSCHOOL" JONGENSSCHOOL IN TER APEL
1991
1991- enz.
1992
1992- enz.
1993
1993- enz.
1994
1994- enz.
1995
1995
1995
1996
1997
1997
1998
1998- enz.
1998 - enz.
1998

Hoofden van de jongensschool, vanaf 1924 tot 1959
Meester
Meester
Meester
Meester

Vanaf de start van de school in 1924 zijn de pastores van de Sint Willibrordusparochie in Ter Apel bij voortduring als
leraar of lerares godsdienst/catechese verbonden geweest aan de R.K. Scholen in Ter Apel.
(zie het overzicht van rectoren, pastoors en kapelaans) .
(Teun)
(Marleen)

Leraar gymnastiek
Lerares logopedie

1971- heden
1983- heden

HET PERSONEEL OP DE "SINT WILLIBRORDUS" V.G.L.O.-SCHOOL IN TER APEL
Hoofden van de V.G.L.O.-school, vanaf 1943 tot 1955
Meester Trompetter
Meester Steneker

(Arie)
(Hendrik)

(Harry)
(Jan)
(Joop)
(Hendrik)

Meester Van der Hooft
Meester Broek
Juffrouw Kemphuis
Juffrouw Cremers
Meester Heikens
Juffrouw Thiadens
Meester Trompetter
Juffrouw Slippens
Juffrouw Perk
Meester Blicking
Juffrouw Thiadens
Meester Kuis
Juffrouw Van der Steen
Meester De Vreeze
Meester Jillisen
Juffrouw Buter
Juffrouw Tebbens
Meester Weinans
Meester Atbers
Juffrouw Steneker
Meester Lukkien
Meester Blanke

(Jacob)
(Anton)
(Truus)
(Catrien)
(Jack)
(Gré)
(Arie)
(Annie)
(Agaath)
(Otto)
(Sientje)
(Jan)
(Rie)
(Hypo)
(Catrien)
(Joop)
(Gerard)
(Willem)
(Alie)
(Hendrik)
(Hein)

Hoofd der school
Hoofd der school

1943- 1947
1947- 1955

Juffrouwen aan de V.G.L.O.-school, vanaf 1943 tot 1955
(Rie)
(Cato)
(Truus)
(A.St. Dijkman)
(C.A.W. Verwey)
(M.M. Haarhuis)

Onderwijzeres
Onderwijzeres
Onderwijzeres
Lerares nuttig handwerken
Lerares nuttig handwerken
Lerares koken

194319481955194319511951-

1948
1955
1955
1951
1955
1955

Op I augustus 1955 wordt de "Sint Willibrordus" V.O.L.O.-school opgeheven.
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Onderwijzer
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Kwekelinge met akte
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzer

In 1959 gaat de jongensschool over in de H. Gerardusschool te Barn flair.

t',

Juffrouw Van der Steen
Juffrouw Sandker
Juffrouw Blicking - Kemphuis
Zuster Theresia
Zuster lmeldino
Zuster Liguorina

Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school

1924193019491957-

1930
1949
1957
1959

Meesters I Juffrouwen aan de jongensschool, vanaf 1924 tot 1959

Leken - vakleerkrachten op de "Bonifatius" school

Meester T. Martens
Juf H.Wiersma - van Landighem

Van der Sande
Ensink
De Vries
Steneker
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1924- 1932
1924- 1929
1929- 1939
1930- 1931
1929- 1932
1930- 1941
1932 - 1943
1933- 1936
1936- 1938
1939- 1950
1942- 1942
1943- 1956
1948- 1951
1950-19 ....
1955- 1956
1955- 1955
1956- 1957
1956- 1959
1957- 1958
1957- 1959
1959- 1959
1959- 1959

HET PERSONEEL OP DE "H. GERARDUSSCHOOL" IN BARNFLAIR

HET PERSONEELVAN DE "SINT JOZEFSCHOOL" IN LAUDERMARKE

Hoofden van de H. Gerardusschool, vanaf 1959 tot heden
Meester Steneker
Meester Krudde
Meester Weinans
Meester De Boer
Juf Arencts

(Hendrik)
(Wim)
(Gerard)
(Gerard)
(Koosje)

Hoofden van de Sint Jozefschool, vanaf 1927 tot 1984
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school
Hoofd der school I Directeur
Directeur

1959- 1960
1960- 1968
1968- 1979
1979- 1992
1992- heden

Meester Ensink
Meester Steneker
Meester Overtoom
Meester Bucking
Meester Kuis
Meester Leemans
Meester Kroesen
Juf Arencts

In 1984 gaat de St. Jozefschool op in de H.Gerardusschool te Bamflair.

.

Meesters I Juffrouwen van de "H. Gerardusschool", vanaf 1959 tot heden
Juf T. Bücking-Kemphuis
Meester W. Krudde
Meester H. Blanke
Juf R.J. Blanke- Bakel
Juf G. Heyne
Meester W. Platen
Juf A. T.T. Over- v.d. Rijnst
Meester W. Kroesen
Juf J.G.E. Bijvang- Kral

(Truus)
(Wim)
(Hein)
(Rosa)
(Sieny)
(Wim)
(Ans)
(Will)
(Joke)

Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres

1959- 1963
1959- 1960
1960- 1965
1963- 1965
1965- 1971
1965- 1978
1971- 1973
1973- 1977
1977- heden

(Astrid)
(Nico)
(Tineke)
(Carin)

Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzeres

1989- heden
1992- heden
1995- heden
1997- heden

Lerares handvaardigheid

1984- heden

In 1985 start de basisschool.
Juf A.H.J.S. Haverkort
Meester N.B. Blanke
Juf A.C. Algra
Juf M.C.Th. Koster- Wösten

Leken - vakleerkrachten op de H. Gerardusschool
Juf S. Heyne- Op 't Ende

(Siny)

(Jan)
(Hendrik)
(Cees)
(Otto)
(Jan)
(Bert Jan)
(Will)
(Koosje)

Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd

der school
der school
der school
der school
der school
der school
der school
der school

1927 1931194719491956 197519781984-

1931
1947
1949
1956
1975
1978
1984
1984

Meesters I Juffrouwen aan de St. Jozefschool, vanaf 1927 tot 1984
Juf H.S. Ninteman
Juf M.M. Thiadens
Juf G. Thiadens
Juf C. Schreuder
Juf C. Buter
Juf A.M. Harhers
Meester Pluimakers
Juf A.J. Steneker
Meester Lodewijks
Juf R.J . Blanke- Bakel
Meester Scheepstra
Juf M.G. Hensen - Deddens
Zuster Carolien
Meester Van Mierlo
Juf Arencts

(Riek)
(Greetje)
(Sientje)
(Ca trien)
(Catrien)
(Cyril)
(Al ie)
(Rosa)
(Wim)
(Siny)
(M.E. Welters)
(Huub)
(Koosje)

Onderwijzeres
Onderwijzeres
Onderwijzeres
Kwekelinge met akte
Onderwijzeres
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres
Onderwijzeres
Onderwijzer
Onderwijzeres

1927- 1929
1929- 1931
1931 - 1941
1935- 1938
1942-1951
1951 - 1952
1952- 1952
1952- 1956
1956- 1957
1957- 1963
1963- 1966
1966- 1967
1967- 1969
1973- 1978
1978- 1984

Lerares handvaardigheid
Lerares handvaardigheid

1952 - 1952
1972 - 1984

Leken- vakleerkrachten op de Sint Jozefschool
HET PERSONEEL OP DE KLEUTERSCHOOL "MARIANNEKE" IN BARNFLAIR

Juf C.A. Steneker
Juf S. Heyne- Op 't Ende

Hoofden van Marianneke, vanaf 1959 tot heden
Zuster Corona
Juf Jorritsma

(M. Boss)
(Geraldine)

Hoofdzuster
Hoofdleidster

(Ciara)
(Siny)

In 1984 gaat de St. Jozefschool op in de H. Gerardusschool te Bamflair.
1963- 1975
1975- 1976

Op 1 januari 1977 is kleuterschool "Marianneke" opgeheven.
De kleuters gaan naar de P.C. Kleuterschool in "Het Schot" te Bamflair.
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OVERZICHTVAN RECTOREN VAN DE BIJKERK IN TER APEL
Oktober
Maart
December
Juli

1860
1866
1874
1875

-

maart
december
juli
maart

1866
1874
1875
1877

Rector
Rector
Rector
Rector

A.H. Timans
P.J. Ter Horst
B.H. Huinink
B. Westerveld

EPILOOG
Ie
2e
3e
4e

rector
rector
rector
rector

Bij het samenstellen en schrijven van - "Bonifatius" in Ter Apel; 75 jaar - is, na~st veel eigen materiaal,
gebruik gemaakt van het archief van de school en van veel verslagen van vergadenogen van bestuur, team,
ouderraad enz.

Op 20 mei 1877 wordt het rectoraat van Ter Apel verheven tot zelfstandige parochie.

Daarnaast heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de archieven van de Sint Willibrordus-parochie, van de
archieven van het Streekhistorisch Centrum en van de archieven van de gemeente Vlagtwedde.
Mijn dank gaat uit naar de archivaris van de zusters van Onze Lieve Vrouw in Amers~oort, zuster Jackcline :an
Breemen en naar de secretaris van het bisdom Groningen, de heer Van Glansbeek, d1e hun volle medewerkmg
hebben gegeven.
Ook is mijn woord van dank gericht aan de heer Jan Bruning, medewerker van de gemeente Vlagtwedde op
wiens medewerking ik telkens mocht rekenen.

OVERZICHT VAN PASTOORS \\<\N DE PAROCHIE TER APEL
Maart
Maart
April
Juli
November
Juni
Februari
Mei
December
December
Oktober
Oktober

1877
1886
1896
1904
1911
1921
1930
1933
1946
1971
1972
1989

-

-

-

maart
maart
juli
november
juni
februari
mei
december
december
oktober
oktober
heden

1886
1896
1904
1911
1921
1930
1933
1946
1971
1972
1989

Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor
Pastoor

W.J. Leber
N.C. Nieuwesteeg
G.J. Verwaayen
G. Wijfken
A.Ch. Waanders
J. Dopheide
J.B. Hulshof
H.J. Knippers
Th.J. v.d. Moolen
1. Hendriks (o.carm.)
J.J.M. Timmers (s.m.m.)
J.J. de Wolff (o.carm.)

Ie pastoor
2e pastoor
3e pastoor
4e pastoor
5e pastoor
6e pastoor
7e pastoor
8e pastoor
9e pastoor
JOe pastoor
lle pastoor
l2e pastoor

Vanzelfsprekend wil ik Rosa Blanke noemen als de grote inspirator en corrector, waarbij ik Nico Blanke en
Christel Wolbers, die de eerste correctie op zich namen, niet wil vergeten.
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt door dingen te vertellen of door het beschikbaar stellen van illustratiemateriaal of foto's.
Dank aan de drukker waarmee prima was te overleggen en waarmee goed kon worden samengewerkt.

Een speciaal woord van dank geldt de instanties waarvan ik materiaal mocht gebruiken:
Op I februari 1992 wordt de pastorale bezetting van de twee parochies Ter Apel en Zandberg
aangevuld met een pastoraal werkster.
Februari

1992

-

november

1997

Pastoor mevrouw M.Brugnera- v. Coillie

- kaart over de reizen van "Bonifatius"
uit het boekje "Bonifatius, wat weten we nog meer ... "
Ie past. w.
- foto "Betonplastiek van de H. Gerardus"
uit het boekwerkje "Gerardus"

OVERZICHT VAN KAPELAANS VAN DE PAROCHIE TER APEL
Augustus
Augustus
Augustus
Oktober
Januari
Augustus
Juni
September
November
Mei
Augustus
Augustus
September
September
Augustus
Augustus
Oktober
Augustus
November

1927
1931
1934
1936
1938
1941
1943
1946
1947
1949
1950
1952
1954
1957
1959
1963
1966
1967
1970

-

-

-

augustus
augustus
oktober
januari
augustus
juni
september
november
mei
augustus
augustus
september
september
augustus
augustus
oktober
augustus
juli
december

1931
1934
1936
1938
1941
1943
1946
1947
1949
1950
1952
1954
1957
1959
1963
1966
1967
1969
1971

Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan
Kapelaan

O.A. Pierik
P.Th. 1. van de Burgt
G .J. Maureau
A.W.B. Linthorst
P.J. van Waterschoot (o.carm.)
B.L.J. Stockmann
Th.H. van der Vossen
A.W.M. Oasterwijk
C. Roebbers
J.A. Boerkamp
LA. Brouwer
W. Andringa
W.J. Schouten
G.J. Feijen
Th.B. Paping
D.Tj. ten Dam
B. Bult (o.f.m.)
R.S.F. Halsema
J. Hendriks (o.carm.)

- pentekening van Bommenberend uit "Rondblikken",
samengesteld door de heer Bodewes.

'·'

Met ingang van 1971 is het kapelaanschap in Ter Apel verleden tijd.
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