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DE TWEEDE NIEUWSBRIEF
De reacties op de uitgave van de
eerste nieuwsbrief waren positief. Het
bestuur heeft daarom besloten om op
iedere
bijeenkomst
van
de
Oudheidkundige Vereniging Barradeel u
een nieuwsbrief te overhandigen. Op
die manier wordt u goed op de hoogte
gehouden
van
de
ontwikkelingen
binnen de vereniging.
LEDEN NIEUWS
Na de vorige bijeenkomst kunnen we
een aantal nieuwe leden verwelkomen.


















J.J. van der Tol
Healebuorren 2
8171 LZ BLIJA
Lia Kolk
Meteoorbaan 9
8802 BL FRANKEKER
John Nauta, 3958 Brookfield
Dr. Hudsonville, Michigan
49426-9032 USA
J. Roorda
Galjoenweg 92
8862 XV HARLINGEN
W. de Vries
Zuiderbolwerk 20
8861 EW HARLINGEN
W. Wildeboer
Buorren 40b
8857 BM WIJNALDUM
Joh. Peeeringa
J. van Dijkstrjitte 6
8857 BV WIJNLADUM
Janny Stuiver,
S. v/d Molenstrjitte 14
8857 BL WIJNALDUM
P.A. Deinum
Severander 58,
FRANEKER

Er zijn bij het gemeentebestuur reeds
34 aanvragen binnengekomen om
subsidie voor woningverbetering. De
raad ging hiermee akkoord. Besloten
werd
om
de
skoallestrjitte
te
Oosterbierum door te trekken tot de
Kinkelwei. Voor deze stratenaanleg is
ƒ 7340 uitgetrokken. Met algemene
stemmen werd besloten om, nu de
gasfabriek gebruik zal gaan maken van
aardgas,
de
straatverlichting
te
electrificeren.
Het aantal straatlantaarns zal van 145
op 280 worden gebracht. Firdgum
vormt nog een moielijkheid; aansluiting
van dit dorp op het electrisch net
brengt buitensporig hoge kosten met
zich mee. B&W zullen nog de
mogelijkheid onderzoeken om ook
Firdgum
van
electrisch
licht
te
voorzien.
OPENING STATION TZUMMARUM
Het station van Tzummarum van de
vroegere NFLS zal op vrijdagmiddag
5 decmeber a.s. offiecieel worden
geopent door de Commissaris van de
Koningin in de provincie Friesland drs.
Nijpels.

Van vier leden is het
lidmaatschap beeindigd.
Straten krijgen electrisch licht
(bron: Leeeuwarder Courant 1 maart 1954)

Barradeel, zit zoals wij reeds melden,
met een tekort van ƒ 137.163 op zijn
begroting voor 1954. Verscheidende
posten zijn aanmerkelijk hoger dan in
1953: zo vraagt de straatverlichting
ƒ 15.942 meer dan in 1953 en
onvoorziene uitgaven ƒ 65.955 meer.

De openingshandeling zal worden
verricht om 14.00 uur op het
stationsperron.
Na de openingshandeling wordt het
eerste exemplaar van het boek:
Verloren sporen aan de heer Nijpels
overhandigd. Het boek is geschreven
door de NFLS-kenner bij uitstek,
Wietse
Hoekstra van Minnertsga.
Vervolgens is er voor genodigden een
rondleiding
door
het
geheel
geresaureerde stationsgebouw. Op

zaterdagmiddag 6 decemeber stellen
de
huurders
van
het
gebouw,
Barsingerhorn & Tishauser BV, het
gebouw open voor het publiek.
Het stationsgebouw kan van 14.00 –
16.00
uur
van
binnen
worden
bezichtigd en uiteraard ook het
retiradegebouw. In het retiradegebouw
is dan een foto expositie over de NFLS
te bezichtigen.
BOEK VERLOREN SPOREN
Eindelijk is het zover. Het boek
‘Verloren sporen’ is gereed. Naast de
historie over het spoorwegennet van de
Noord
Friesche
Lokaal
spoorwegmaatschappij,
geschreven
door Wietse Hoekstra, staan er
ontzettend veel unieke foto’s in van
oude
stationsgebouwen
en
spoormaterieel van de NFLS. Op
zaterdag 6 december 2003 is het boek
te koop bij de openstelling van het
stionsgebouw in Tzummarum.
BUITENLANDSBEZOEK
Op woensdag 29 oktober jl. hebben
Wietse Leistra en Gerrit Bouma gasten
ontvangen
in
het
documentatiecentrum
in de Yep Hettinga-skoalle.
John Nauta was met een
kennis uit Amerika en familie
uit Friesland op bezoek. John
heeft
familierelaties
in
Oosterbierum en Wijnaldum.
Zie ook: Opsporing verzocht,
in de vorige nieuwsbrief.
John is geboren in Amerika
maar spreekt prima de Friese
taal. Het was een hele
plezierige middag die voor
John zeker te kort duurde.

DE WEBSITE
De website van de vereniging wordt
goed bezocht. De nieuwe site is nu
bijna een half jaar ‘in de lucht’ en heeft
al
ruim
900
bezoekers
gehad.
Buitenlandse
bezoekers
komen
hoofdzakelijk uit Amerika en Cananda,
maar ook België, Zwitersland en zelfs
Geörgië. Regelmatig worden er nieuwe

HET GROENE KRUIS
MINNERTSGA 100 JAAR

wetenwaardigheden
en
foto’s
bij
geplaatst. www.oudbarradeel.nl
DIT WIENE EK BARRADIELSTERS

Volgend jaar april bestaat Het Groene
Kruis van Minnertsga 100 jaar. In het
kader van dit jubileum wordt een boek
geschreven over 100 jaar zorg door
Het Groene Kruis en de Wijkverpleging
Oost-Barradeel.

De familie Tuinhof is een echte
Barradeelster familie. Sjoerd had een
bakkerij in Tzummarum die later door
zijn zoon Jan werd overgenomen.
Sjoerd Jans TUINHOF, kooltjer,
bakker (1895-1904), landbouwer
(1907), geboren ca. 1854 te St.
Annaparochie, overleden op
18 oktober 1916 te Firdgum, woonde
bij zijn huwelijk in Tzummarum. Zijn
broer Pieter was voogd over hem en
toeziend voogd was de landbouwer
Anne Anema van Oosterbierum.
Gehuwd op 16 november 1876 in
Barradeel met Antje Renzes de
BEER, overleden op 10 april1917 te
Firdgum. Volgens de
overlijdensadvertentie: ‘Heden
overleed, na eene ongesteldheid van
slechts 3 dagen, onze geliefde moeder,
behuwd- en grootmoeder [….]’.
Uit dit huwelijk:
1. Tetje TUINHOF, geboren ca.
1871, overleden op 9 februari
1895 te Tzummarum.
2. Antje TUINHOF, geboren ca.
1878 te Tzum.
Gehuwd op 1 april 1899 te
Franekeradeel. Het echtpaar
woonde in 1917, bij het
overlijden van haar moeder
Antje, in Alberta, Canada.
Echtgenoot is Klaas
WESTRA, geboren ca. 1872
te Cubaard, kwam van een
boerenbedrijf.
3. Jan Sjoerds TUINHOF,
bakker (1909-1922), geboren
ca. 1880 te Tzummarum, had
een bakkerij in Tzummarum.
Gehuwd op 10 mei 1906 in
Het Bildt met Baukje
HOFMAN, geboren ca.
1878 te Stiens. Woonde in St.
Jacobiparochie en is groot
gebracht door de pleegouders
Johannes Jonk en Suzanna
Dijkstra.
4. Zwaantje TUINHOF,
geboren op 15 januari 1882 te
Tzummarum. Woonde in
Firdgum.
Gehuwd op 25-jarige
leeftijd op 16 maart 1907 in
Barradeel met Ijtzen
HIEMSTRA, arbeider,
geboren ca. 1879 te
Schalsum. Woonde in Ried.
Zoon van Wijbren Jouwse en
Grietje Mattheüs Heslinga.
Misschien zijn er lezers die weten waar
de bakkerij van de familie Tuinhof was
gevestigd. Mogelijk dat er nog foto’s
zijn van de familie of heeft u
aanvullende informatie.
U kunt daarvoor contact opnemen met
Gerrit Bouma, tel. 0519 241409.

De wijkzuster van Minnertsga ging ook
bij de patiënten langs in Firgum en
Tzummarum en Klooster Lidlum. Zijn
er nog mensen die zuster Kamstra of
zuster Veenstra hebben gekend. Zijn er
nog foto’s van hen.
Graag uw reactie naar Gerrit Bouma,
tel. 0519 241409.
VOORSPELLINGEN
EK IN BARRADIELSTER
Jellema van Sexbierum brengt zijn
bestellingen rond.
SINTERKLAASTIJD
In de Leeuwarder courant van 14
november 1937 stond deze advertentie
van een bekende chocolade fabrikant.

Advertentie uit de Leeuwarder Courant 1917

‘Dat hoort zoo echt bij een Hollandsch
Sinterklaasfeest. U moogt er wel vlug
bij zijn: die dikke, zware Droste-letters
zijn het eerst van allemaal uitverkocht.
Als u nog iets extra’s wilt geven, verras
ze thuis dan met zoo’n mooie doos
Droste-bonbons,
of
de
bekende
Pastilles en droste-doubletten’: aldus
de tekst uit een andere advertentie.

‘Wie op den nieuwjaarsdag laat
opstaat, die doet dat het geheele jaar.
Waar het op nieuwjaarsdag vuil en
rommelig is, daar zal gedurende het
geheele jaar niet op orde en netheid te
rekenen
zijn.
Vandaar
dat
de
verstandige
huisvrouw
tegen
nieuwjaarsdag
alle
stof
bizonder
angstvallig bijeen veegt, de wasch
bijtijds van de drooglijn haalt en
dergelijke dingen meer. Het ligt voor
de hand, dat in het licht van dit geloof
de eerste ontmoeting in het nieuwe
jaar van groote betekenis is. Natuurlijk
loopen over de kwestie, wat men als
geluk, wat men als onheil aanbrengend
heeft te beschouwen, de meeningen
zeer uiteen. Hier wordt in een
roodharige een geluksbode gezien,
ginds een onheilsbode. Zeer verbreid is
het volksgeloof –niet erg gelant- dat
men als een ongunstig voorteeken
moet beschouwen, wanneer het een
vrouwelijk wezen is, dat men het eerst
in het nieuwe jaar ontmoet. Maar hierin
zijn de volkoverleveringen het in
hoofdzaak eens, dat het een gelukkig
voorteeken is, wanneer de eerst
bezoeker in het nieuwe jaar met een
boodschap
of
geschenken
komt.
Tegenwoordig zal nog wel een ieder
liever den brievenbesteller met een
postwisseltje zien verschijnen dan de
schare heil en zegewenschers, die een
fooi op het oog hebben’.
Bron: Leeuwarder Courant dec. 1925

Het bestuur wenst u alvast een
goede
Sinterklaas,
fijne
Kerstdagen
en
een
heel
voorspoedig en gezond 2004.

