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Welkom op de 5 editie van de Oldtimerdag in Leermens
Sinds 2018 heeft het dorp Leermens er een vereniging bij:

“Oldtimerdag Leermens”
In 2006, 2009, 2012 en 2015 vielen de oldtimerdagen onder de vlag van
Vereniging Dorpsbelangen Leermens.
Voor de vijfde editie is besloten om er een aparte vereniging van te
maken: “Vereniging Oldtimerdag Leermens”.

Entree volwassenen € 3,Vereniging Oldtimerdag Leermens
e-mail: oldtimer@leermens.net
Correspondentie adres: Luk Groenewold 0596-581768

De vereniging wil bij deze iedereen bedanken die, hoe dan ook, zijn of
haar bijdrage heeft geleverd voor de totstandkoming van deze dag. Ook
willen wij alle inwoners van Leermens bedanken voor hun begrip en
medewerking.

Onze sponsoren:

Oldtimerdag 2018
10.00 uur. Opening door: Meindert Schollema (oud wethouder Loppersum)
12.00 uur. Schaft
13.00 uur. Prijsuitreiking van de drie mooiste objecten
Doorlopend:
Demonstratie dorsmachine
Demonstraties: ploegen met paardenkracht
Historische Rijwielvereniging De Oude Fiets
`

(Fietsers in ouderwetse kledij op oude tweewielers)

Modelbouw, manden vlechter, klompenmaker, koffiebrander
Verloting met schitterende prijzen, beschikbaar gesteld door onze sponsoren
Smit Mollema demonstreert ouderwetse smeedwerken, ook voor kinderen.

Voor de jeugd: Springkussen, schminken, touwtje trekken en smeden.

Verder:
Kalebassen verkoop
Konings steekijs
Scholtens palingrokerij
Arie Kuiper haring kar

Niet roken in de tenten, schuren en gebouwen.
Tijdens het evenement mag er niet worden gereden met de voertuigen.
Veiligheid boven alles !!
Volg de instructies van de organisatie op (herkenbaar aan de hesjes).
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Boontjes soep
Ook dit jaar kunt u als bezoeker van de oldtimerdag genieten van de
traditioneel gemaakte boontjessoep.
Een jaar van tevoren klopt organisator Luk Groenewold bij onze dorpschefkok Leen Kaldenberg aan met de mededeling: “Het is weer zover”. In de
supergrote koperen tachtigliterketel wordt de echte Groninger boontjessoep
met liefde bereid. Lang voordat de soep wordt opgediend start de
voorbereiding met het zoeken naar de juiste bonen. Strogele boontjes komen
van de zandgrond rondom Siddeburen en worden nog door slechts enkele
boeren verbouwd. Ze zijn lichter van kleur en met een zoetige, nootachtige
smaak. Het zijn zachte boontjes die makkelijk uiteen vallen zodat er goed
soep van te maken is. (wel eerst minstens vier uur wellen, oudere boontjes
langer)
Leen Kaldenberg is kok. Hij wil met pure producten van het Groninger land de
smaakpapillen treffen. Als schilder geeft hij de elementen weer die het
landschap ons geeft. Leen woont en werkt in het wierdedorp Leermens.

Ingrediënten voor 6 personen:

500 gr. strogele boontjes,
400 gr. hamschijf of bovenpoot van een varken,
1 fijngesneden prei, een kwart knolselderij,
1 ui, 1 geschilde kruimige aardappel,
2 laurierbladen met 6 kruidnagels ingestoken,
2 metworsten (gedroogd en vers), zout en witte
peper naar smaak.

Op de foto: Leen Kaldenberg met de grote
koperen tachtigliterketel.
Bron: foto Is gemaakt door Otto Kalkhoven
Het gehele artikel is te lezen in “Blad”,
magazine voor Noord Groningen.
Deze traditionele soep is verkrijgbaar bij de
catering, in de schuur van de boerderij.

Eet smakelijk !
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Departement 't Zandt van de
maatschappij tot nut van 't algemeen

Fijne dag toegewenst!
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Dorsmachines
Leermens had in de jaren 50 een tweetal dorsmachines. Eén van de firma
Slager & zonen en de ander van de Coöperatieve Werktuigenvereniging, met
als machinist de heer Woldendorp. Beide dorsmachines draaiden veel in
Leermens, Eenum, Oosterwijtwerd, Spijk en andere omliggende dorpen. De
machine die vandaag in Leermens te zien is stamt uit de dertiger jaren en is
volledig met de hand gebouwd. Eerder zaten er metalen wielen onder, later
werden deze wielen vervangen door luchtbanden. Dit gebeurde in de oude
smederij van Oomkes in Leermens. De smederij staat naast de kerk op de bult
en doet nu dienst als woonhuis. De aandrijving van dorsmachines gebeurde
eerst met stoommachines, later door een Brons dieselmotor, nog weer later

door McCormick tractoren en andere machines. 45 jaar geleden werden de
laatste schoven in deze dorsmachines geschoven. Nu wordt dit werk gedaan
door combines. Het beheer van deze grote dorsmachine is in handen van een
stichting onder leiding van de heren Pastoor en Blauw uit Middelstum.

Lotenverkoop met mooie prijzen! Onze charmante dames
verkopen lootjes voor een aantrekkelijk prijs. Trek een
envelop en laat u verrassen !
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De catering wordt verzorgd door Irma Rietman
van dorpshuis “Aig’n Heerd”, Leermens

Zielrietzangers uit Usquert.

Het visserskoor de Zielrietzangers bestaat voornamelijk uit leden afkomstig uit
Usquert en omgeving en heeft een vrij constant ledental van ruim 20 zangers
en 3 accordeonisten. De groep heeft geen dirigent. Door enkele leden zijn alle
zangnummers van een eigen tekst voorzien, waarbij men zich van andere
koren onderscheidt door uitsluitend in het Gronings te zingen. Het koor valt
verder op door haar markante presentator met komische noten in de persoon
van Jaap Nienhuis. Hij kondigt met veel verve het repertoire van eigen
nummers aan waarin het vissersleven op de Wadden, het liefdesleven in
vreemde havens en de avonturen aan boord op de verre zeeën maar ook het
Hogeland wordt bezongen .
De Zielrietzangers ontlenen hun naam aan de afwateringsgeul die het
getijdenhaventje van het dichtbij noordelijk van Usquert gelegen
Noordpolderzijl verbindt met de Waddenzee; het Zielriet.
Het koor bestaat sinds 1995. Meer informatie vindt u op de website van de
Zielrietzangers: www.zielrietzangers.nl.
Het koor treedt op tussen 13.30 en 16.30 uur
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Dit boekje is geprint bij:

info@copyprintcouleur.nl
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Bezoek ook website van Leermens,
voor meer informatie, foto’s en video’s:

WWW.LEERMENS.NET

