Dagtocht met excursie naar de Teenstraboerderij op het Ruigezand.

Deze zomer is tijdens het kampeerweekend in Appingedam het idee ontstaan om eens bij Clara thuis
te gaan kijken. Zij woont alweer een jaar of 13 achter Electra op een boerderij uit de 18e eeuw en
heeft zich als doel gesteld om dit rijksmonument weer in goede staat te brengen, zodat de komende
generaties er ook nog van kunnen genieten.
Aangezien zij hier erg gedreven en inspirerend over kan vertellen, hebben wij het plan opgevat om
hier eens te gaan kijken.
In de ochtend van 29 september 2018 zijn Jan, Joost en Siemon met lichte tegenwind het Reitdiep
afgezakt om na Electra de juiste loswal te zoeken, zodat de uiteindelijke wandeling naar de boerderij
niet al te lang zou worden. Met enig geluk en logisch redeneren is dit deel van de dag na bijna 3 uur
met succes afgerond. We hebben het “strandje van Clara” gevonden.

Na de omkleedceremonie zijn we naar de boerderij gewandeld; halverwege werden we al tegemoet
gefietst door het ontvangstcomité. Bij de boerderij aangekomen bleken er ook nog enkele fietsers en
automobilisten aan te sluiten bij de rondleiding.

Wat een mooie oude plek is dit. Clara en haar partner Martien hebben kosten noch moeite gespaard
om deze historische plek op peil te houden.
Het terrein is nog geheel intact met o.a. singel, gracht, boomgaard en moestuin.
De historie is door Clara uitgebreid gedocumenteerd, het komt erop neer dat boer Teenstra eind 18e
eeuw dit stuk land heeft ingepolderd en deze boerderij geplaatst. Zijn bedrijfsvoering kenmerkte zich
door vele vernieuwingen op technisch gebied. De man had een brede belangstelling, inclusief
astronomie, getuige het observatorium boven de voordeur.

Na een heerlijke lunch met zelfgemaakte tomatensoep en na afloop een theetafel met
appel/perentaart moest tegen 16:00 toch weer de terugweg aanvaard worden. Onder toeziend oog
van de overige bezoekers hebben we het water weer opgezocht. Starten vanaf een stenig strandje
met ondiep water is lastig, maar op een zeewaardige manier is ons dit toch weer gelukt, uiteraard
gevolgd door een enkel (vreugde- of demo-) rolletje.
Om plm 18:30 waren we weer bij de club; de terugvaart ging wat sneller dan de heenreis aangezien
de westenwind gelukkig wat begon aan te trekken.
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