VROEGER EN NU (124)

Sappemeer : Post- en Telegraafkantoor
Een mooie gekleurde plaat, gedateerd 1905, uitgegeven door Boek- en Papierhandel M.
Roukes, met het oude postkantoor aan de Noorderstraat in Sappemeer, met rechts daarvan de
onderwijzerswoning van de voormalige Westerschool. In 1850 kreeg Sappemeer een
hulppostkantoor, dat viel onder het postkantoor van Hoogezand. In 1874 kreeg dit kantoor de
status van volwaardig postkantoor. De postrit van Groningen naar Winschoten liep toen door
Sappemeer, verder liep er een bodedienst naar het NS-station van Hoogezand. Helemaal links
is nog een stukje van het schoolgebouw te zien. Een bekende hoofdmeester van deze
Westerschool was lang geleden Jan Geerts Klunder, geboren in 1818, ook wel ‘Olle Dikke’
genoemd. Meester Klunder, zo zegt de overlevering, hield wel van een glaasje. Als hij op
huisbezoek ging bij de ouders van zijn leerlingen, boden ze hem vaak een glaasje van het één
of ander aan. Een tweede glas wilde hij fatsoenshalve niet accepteren, maar als het dan toch
werd ingeschonken gaf hij met zijn kalken pijp de gewenste hoogte aan, waarbij hij
voortdurend “ho… ho… ho nou!” riep. Maar dan zat het glaasje vaak al weer helemaal vol!
Het nieuwe postkantoor verving het postkantoor van de oude foto : naast het café en de
winkel van Dijkhuis verrees in 1912 het nieuwe Post- en Telegraafkantoor, gebouwd naar een
ontwerp van architect C.H. Peters. Dit gebouw is tegenwoordig een gemeentelijk monument.
Het postkantoor is na sluiting in de jaren ‘90 verbouwd tot wooneenheden. Uitvaartzorg
Monuta – vroeger de E.B.O., de Emmer Begrafenis Onderneming- heeft na ruim 45 jaar haar
pand in de Kees de Haanstraat, de vroegere Boerenleenbank, later genaamd Raiffeisenbank,
naast het voormalige Tuinbouwhuis verlaten en heeft deze maand haar intrek genomen in het
‘Afscheidshuis’ in de beide hier afgebeelde karakteristieke panden aan de Noorderstraat in
Sappemeer.
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