
Foto’s rond jaren 1990 uit archief Tonnis. Helaas herken ik niet iedereen meer, bij voorbaat excuus. 

Uitstapje dorpsbelangen naar Dierenpark Emmen. Wie zijn er allemaal op de foto te zien? Joop en 
Frederique R, Janny vW, Hylco D, Jeroen K, Gerda vdS, Rieks, Sina en Evelien L, Hennie S, Jos …  

 

Dezelfde plek, nu zie je ook Dia, Roelien en Dick W. Wie meer personen herkent, mag het me zeggen. 



Foto’s vanuit de molen. Zoek de verschillen met nu. Zie je het pand Hoofdstraat 18 dat toen nog 
tussen nr. 16 en 20 stond? Nog geen ‘achterdeur’ in het dorpshuis. IJzeren trapje naar het water.  

 

 

Bij fam. Gesink zie je nog de oude graanschuur op het achtererf en er lopen ook koeien in de wei. 
Hoofdstraat 8 met daar aan vast de schuren waarin decennialang brood gebakken werd. Aan de 
horizon vlnr Groot Maarslag, Rollingeweer en Klein Maarslag. Rechts ook S’weg 2 en 4. Het enige dat 
niet verandert, is, dat alles altijd weer verandert. 



 

Een GADO bus rijdt over de oude Westerbrug. Bij Eenrumerweg 2 is al een haventje gegraven, je ziet 
nl. een boot liggen. Linksboven in de verte is nog net de boerderij op Klein Maarslag zichtbaar. 
Midden boven, links van N631 en het Mensingeweersterloopdiep het bos van Abelstok.  

Alle foto’s stammen vermoedelijk uit de periode 1981-1990 en komen uit eigen archief.

 

Het bushokje in schelpvorm aan de N361 die erg breed was op deze plek, nog maar heel kortgeleden. 



Het weiland dat bij de molenaarswoning 
hoort. Met in het midden van de foto de 
kinderspeeltuin. Keurig omgaasd met 
daarbinnen zandbak, schommels, 
draaimolen en glijbaan. Rechts zie je de 
akkers achter de huizen van de Jonker 
Lewestraat. Op de voorgrond een 
opbergplaats van molenaar Spoelman die 
er nu niet meer staat. Achter de bomenrij 
loopt nu de nieuwe provinciale weg.  

Op de onderste foto de toegang tot ons 
dorp vanuit de richting Schouwerzijl met 
het plaatsnaambord MENSINGEWEER GEM. 
LEENS en het kilometerbord met 50 er in. 

Hoofddorp Leens bestond uit de dorpen, 
gehuchten en buurtschappen op alfabet: 
Douwen, Ewer, Grijssloot, Groot & Klein 
Maarslag, Kattenburg, Mensingeweer, 
Roodehaan, Schouwerzijl, Schouwen, 't 
Stort, Warfhuizen, Wehe-den Hoorn en 
Zuurdijk. Het gemeentehuis stond in Wehe-
den Hoorn. In 1990 werd de gemeente 
samengevoegd met de gemeenten Ulrum, 

Eenrum en Kloosterburen tot de gemeente Ulrum. In 1992 wijzigde men de naam in die van de hele 
streek De Marne. In 2019 is De Marne opgegaan in de gemeente Het Hogeland. Maken we nog een 
keer een herindeling mee of blijft het hier een tijd bij? 

 

Het aantal bomen en struiken nam volgens mij nogal af, wanneer je alle foto’s goed hebt bekeken. 


