B.M de Groot Steehouwer 05-03-17 23:23:04
Zou het mogelijk zijn om e.e.a. Te mogen corrigeren i,v.m.mijn geboortedatum die is n.l. 25
sept. 1946 i.p.v. 1964
Ik ben gehuwd geweesd met Johannes.Leendert Cornelis Marinus Vervoorn en heeft uit dat
huwelijk 3 kinderen Hans ,Johannes,Leendert,Cornelis, Marinus geboren 19 ,11 .1967 te
Gouda. Maria Beatrijs, geboren 3 .11 .1968 te Lekkerkerk en Jozua Franciscus geboren 10
.11 .2070 te Lekkerkerk. Na mijnhuwelijksontbinding ben ik gehuwd met AdrianusJe Petrus
de Groot geboren 19 .2. 1946 te Bleiswijk? Uit dit huwelijk is een kind geboren Sylvia
Adriana 17.11. 1978 te Spijkenisse. Zij had een relatie en daar uit is een kind geboren
Damian 19 .6.2006.mijn graag is, is het mogelijk om deze informatie in de familie stamboom
te kunnen zetten.Van mijn eerste drie kinderen en hun nazaten heb ik Helaas geen
gegevens. Graag zou ik van U vernemen of mijn verzoek mogelijk is ,in afwachting van Uw
antwoord teken ik Hoogachtend Beatrijs Maria de Groot Steehouwer.
John Evers 04-02-17 01:14:37
Beste Roelie ik heb met genoegen uw site bezocht Andrieske Dorothea Sterk geb : 10
october 1900 dochter van Anthoon Sterk & Anna Gort geh met Johannes Libbe Leistra
Johannes was eerder geh met Anna Adriana Bakker
mvg John Evers
willem frederik de lang 25-01-17 11:20:29
Hallo,
Ik heb veel informatie ontdekt van mijn grootouders. sake de vrije rus mijn overgrootvader, of
te wel, de opa van mijn vader Willem Sixtus.
Willem Frederik de Lang was getrouwd met de dochter van Sake Albertje
Willem Frederik, mijn opa was geen brieven besteller maar postkantoor houder te Grouw.
Gr
Willem de Lang
Jan j.de Jong 20-09-16 15:37:15
Geachte spanvis,
Ik ben op zoek naar Harm de Boer,zoon van mijn,,omke,,Klaas de Boer,die in mijn jeugd
afslager was opde visafslag
U noemt zijn naam ivm een foto van zijn vader voor de afslag
Ik meende dat Harm leraar was (in Zwolle?)
Heeft u meer info over harm?
Alvast bedankt en groet
JanJ deJong woudsend
Reactie:
Nee helaas mijnheer de Jong, Harm heeft gereageerd op de betreffende foto, maar verder
weet ik niet hoe of wat. Misschien dat hij dit bericht van u leest?
Johan Eckhardt 20-08-16 21:03:24
Beste redactie,
Ik was met mijn ouders aan het doorlopen van jullie site en kwam tot mijn verrassing een
klassenfoto tegen waar ik ook op stond.
Het aan om de foto van 125 jaar christelijke scholen in Lemmer, klas 1 van 1962.
Ik zit op de eerste rij naast Tommie Meijer en ben dus het vraagteken met waarschijnlijk een
zakdoek in mijn hand of zo.
Mocht iemand uit deze klas dit lezen zou ik daar heel graag contact mee krijgen wij zijn in

1964 naar Zeeuws Vlaanderen verhuisd en ik woon al 20 jaar in Amsterdam.
Leuke website trouwens.
Met vriendelijke groet,
Johan Eckhardt
Reactie:
Het mailadres van de heer Eckhardt is: Johaneckhardt@chello.nl

Dirk Hoekstra 01-08-16 14:52:08
Beste Spanvis,
Door de naam van mijn voorvader te googlen kwam ik op uw site uit. Wat een leuke verhalen
over Lemmer. Ik ben een afstammeling van Nolke Oenes (Hoekstra) matroos. Een van de
eerste bewoners. Ik zou eigenlijk nog wel verder terug willen zoeken, maar zou niet weten
hoe. Het verhaal klopt wel dat men niet snel verhuisde, maar uiteindelijk is mijn familie rond
1900 verhuisd naar Leeuwarden en de meesten wonen daar nog steeds. Met vriendelijke
groet, Dirk Hoekstra
Eppo 17-07-16 13:21:45
he hallo ik houd van de lemmer leuk om alles te lezen op Spanvis ik kom vaak even ope
Lemmer en haal dan even een biertje met mijn maat
Marianne Juffermans-Zandbergen 11-07-16 17:28:53

Goedemiddag Spanvis,
wat een leuke site! Lemmer heeft een warm plekje in mijn hart. Ik ben een achterkleindochter
van Dorus Meijer uit Lemmer(bijgenaamd Lapke). Mijn opa heette Age Meijer. Als kind
logeerde ik een paar keer bij een tante van mijn moeder (Geertje Bos-Meijer) die woonde
aan het Turfland. Oom Ben Bos was machinist op een stoomtrein, die destijds nog door
Lemmer reed naar St. Nicolaasga
Het is leuk om zoveel informatie over de Lemmer te lezen. Ik heb van mijn Oma Meijer een
paar Lemster-Kerfsnee-aardewerken voorwerpen geërfd. Daar wilde ik meer over weten en
zo kwam ik op jullie website terecht.
met een vriendelijke groet,
Marianne Juffermans
Boxtel (Noord Brabant)
Thomas 27-06-16 16:30:09
Mooie site, mijn broertje attendeerde mij er op omdat onze opa en oma genoemd worden, in
het verhaal over de beschieting van de Tramboot Holland, namelijk Gerrit Tromp en Trijntje
van Essen.
Frans en Tiny Visser-Pot 19-06-16 13:56:11
Ik zoek nog steeds naar een fot van de woningen op het voormalige patrimonium en evt,
betere van de noodwoningen aan de binnenhaven , ik had al een tip van broer Cor.
Reactie:
Als iemand Frans en Tiny kan helpen? het mailadres is: lemmer@xs4all.nl
carel ros 11-06-16 17:33:45
leuke toevoeging heden worden er bij de stormvloedkering in Krimpen ad Ijssel zinkstukken
gemaakt en afgezonken...door firma De Klerk uit Werkendam....ik ben op 8 juni getuige
geweest met fotos...k zou zeggen ga er kijken..want ze zijn voorlopig nog bezig...er worden
in totaal 24 zinkstukken afgezonken
AJ Reidinga 08-06-16 15:47:02
Ik dacht dat de foto met de rondvaartboot genomen is in Zuidlaren
Antoinette modderman 03-06-16 16:59:14
Goedemiddag,
Mijn oma Annie Lienos-hoekstra (overleden 2004) getrouwd geweest met Bernard Lienos
(overleden 1967) heeft ooit genoemd dat er een kind geweest zou zijn voor het huwelijk van
mijn grootouders. Ik heb totaal geen informatie maar ben na alle jaren enorm benieuwd of
iemand hier iets van weet. Mijn grootouders kregen 5 kinderen waarvan 2 nog in leven. Heeft
mijn moeder nog een broer/zus?
Reactie:
Als iemand Antoinette kan helpen, het mailadres is: Antoinettem@planet.nl
Wim Haagsma 25-04-16 12:14:03
Goede morgen,
Bij het onderzoek naar mijn voorouders ben ik op deze zeer interessante site gestuit.
Allereerst een verbetering in het deel over de bewoners van Villa Nova:

Mijn overgrootmoeder Fokje Atzes De Jong is overleden op 22 november 1925 te Lisse.
Haar laatste levensjaar heeft zij bij haar dochter en schoonzoon in Lisse gewoond.
Ik heb ook een paar vragen:
Is er meer bekend over Bouwe Hielkes Haagsma, bewoner van Villa Nova?
Heeft hij het hele huis bewoond? In heb horen vertellen dat hij slechts een deel van het huis
bewoond heeft.
Wat heeft hij aan huur betaald?
Hoeveel land hoorde bij de boerderij?
Alles wat U weet zou zeer welkom zijn.
Met vriendelijke groet,
Wim Haagsma
Reactie:
Dag mijnheer Haagsma,
Hartelijk dank voor uw bericht, ik heb de data aangepast.
Kan iemand helpen met de vragen? het mailadres van de heer Haagsma is:
wicaha@gmail.com
Janca 06-04-16 08:03:25
Dat is heel veel werk, wens je veel succes. Maar ben een regelmatig terugkerende lezeres
en start er graag mijn pc voor op terwijl ik veel op mn mobiel doe. Maar sommige dingen is
op de pc toch net even iets groter, iets makkelijker enz enz. Geniet nog altijd van deze site.
Hou van de verhalen en de foto's.
Top! Mag wel eens gezegd worden. Bedankt voor al je werk.
Janca 05-04-16 08:20:32
Goeiemorgen, site ziet er goed uit in haar nieuwe jasje, groetjes, Janca
Reactie:
Dank je wel Janca voor de ondersteuning, nu weet ik, dat ik een beetje goed zit. Google zag
het graag in mobile telefoon formaat, dus moest ik bepaalde dingen anders aanpakken. Nu
op naar de volgende paginaas..het zijn er nogal wat
Henk Regts 30-03-16 21:51:23
Hallo mensen van Spanvis. Wij zijn een tijdje al eigenaar van LE 63. We hebben het schip
gerestaureerd, terug gebracht naar Visser man uitvoering. Wellicht vinden jullie het leuk om
wat update te hebben, foto?
Vriendelijke groet, Henk Regts.
Theunis van der Meer 14-03-16 23:00:32
Via Facebook kreeg ik contact met Fenny Benoit de Boer uit Canada, zij is op zoek naar een
potschip van haar grootvader Jochem Muurling uit Echtenerbrug, die daarmee stad en dorp
afreisde, weet iemand hier iets van, of nog mooier, zijn er foto's?
Groet, Theunis van der Meer Terherne.

Reactie:
Mailadres van Theunis van der Meer: theunisvandermeer@gmail.com
Kees Timmerman 05-03-16 22:34:22
Ik ben op zoek naar het lied 'scheepje onder Jezus hoede' in het Maleis.
Ik zag op dit gastenboek dat een Corrie Bos in juli 2013 hiernaar ook op zoek is geweest en
het ook van iemand gekregen heeft.
Zij kon zich net als ik de volgende regels (foenetisch) nog herinneren;
Kapper mansren Jesus djaka, barber aprop kein robo
Doen raris batara fasfor, kein sibe sousa dorie.
Ma soren risen nabasso, ma waam ipok kakoe
Mijn vader is van 1949-1951 in Indonesië geweest en heeft dat liedje vroeger in het Maleis
ook gezongen.
Ik kan het mijn vader helaas zelf niet meer vragen.
Als iemand het lied heeft zou ik graag de tekst in het Maleis ontvangen. Of weet iemand hoe
ik Corrie Bos kan bereiken om het haar te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Kees Timmerman
Reactie:
Mailadres van Kees Timmerman: timmerman@kliksafe.nl
Aafke Draaijer 04-03-16 12:43:45
Hallo mensen van spanvis.
Ik ben Aafke Draaijer en ben het boek van Afke's tiental aan het lezen. Nu las ik over een
stoomboot Paul Kruger ik wil graag weten of die boot nog bestaat en of er een filmpje over is.
In het boek staat geen afbeelding. Wij(mijn man Jaap en ik)kijken en bezoeken vaak
stoomevenementen,Jaap is zelf bezig een stoomtrammetje te maken.
Met vriendelijke groeten Aafke Draaijer.
Reactie:
Dag Aafke, een afbeelding is hier te vinden:
http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?t=136&start=1920
Voor het andere vraag ik graag of de lezers Aafke kunnen helpen, Aafke haar mailadres is:
jaapenaafke@hotmail.com
Johan Deinum 14-02-16 20:04:31
Ik lees zojuist in een reactie van Willem de Boer over bewoners van het Turfland dat 'reade
Meint' een Deinum zou zijn. Dat is echter niet het geval. Vanaf 1946 drijft Meint Willem
Gaasbeek samen met zijn schoonvader Johannes Deinum een groentezaak (fa. Johannes
Deinum) in het dubbele pand (A1967) dat Deinum in 1938 van H. van der Bijl heeft gekocht.
f bindels 15-12-15 10:17:10

ik zat net effe te kijken van de foto uit de jaren 50. Bij foto 17 staat een mvr kuipers. is dit de
mvr kuipers met de meisjes naam Hospes??
Reactie:
Als iemand kan helpen met deze vraag? het mailadres is: franciscus4ever@live.nl
Mieke de Groen 09-10-15 00:59:18
Goedeavond, Sinds kort ben ik begonnen met de stamboom van mijn familie. Ik wist dat er
Fries bloed in de familie zat maar dat dit zo sterk geworteld was/is in Lemsterland is mij pas
duidelijk geworden na het lezen van de diverse genealogische pagina`s.
Mijn oma: Ursulina M Oldhoven, dochter van Pieter V Oldhoven, zoon van Klaas Oldhoven
(1818 Lemmer), zoon van Jan E Oldhoven (1773). Verder terug ben ik nog niet. Velen van
hun kinderen zijn gerelateerd aan de familie de Jong, Sterk en Gort. Graag zou ik hier willen
vragen (de link contact werkt niet) of ik de informatie die ik hier vind mag gebruiken in mijn
stamboom.
Met vriendelijke groet,
Mieke de groen
Robert Wiggers 19-09-15 22:45:14
aan E. Erkelens,
Ik ik u iets meer vertellen over uw voorvader Hendrik Erkelens, die in dienst was van de
Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap. Ik doe een promotieonderzoek naar de
Nederlandse handelsbetrekkingen in het Congogebied, 1857-1908.
Anneke Koehof 13-08-15 17:56:03
Ha Roelie,
Wat ontzettend leuk om even, via de webcam, in Lemmer op bezoek te zijn. Het is een rustig
moment zo te zien.
Ik krijg er bijna heimwee van, we moeten er maar eens gauw een dagje naartoe.
Groeten!
Frank de Vries 12-07-15 19:29:31
Ik heb afgelopen vrijdag (10 juli 2015) een mooie foto gemaakt van de LE91 bij Terschelling.
Ik zou deze graag aan de eigenaar van het schip willen toesturen.
Reactie:
Voor reactie? het mailadres van de heer Frank de Vries is: frankhopedevries@hotmail.com
André van der Linden 13-06-15 11:42:12
Lammert Sloothaak,
Prachtige schilderijen.
Ik ben trots op je!
André van der Linden.
Teken- en schilderclub Lemsterpallet
E de Bruijne06-05-15 16:04:05

Wij waren onlangs in Lemmer als onderdeel van het Zuiderzeepad. Zie
edpvdplas.wordpress.com
leuk om bepaalde punten te herkennen op de oude foto's.
Mooi gedaan!
Margreet Visser 08-04-15 17:02:55
Ik heb wat aanvullingen cq verbeteringen, te weten:
83) Rienk Thomas Visser, geboren op 12 september 1913 te Lemmer, overleden op 30 mei
1953 te Middelharnis. Gehuwd met Aaltje van der Meer, geboren 9 maart 1919 en overleden
op 13 september 1997 te Heerenveen.
Rienk Thomas Visser.
Rienk Thomas Visser werkte op de baggerwerken van Boltjes. De zandschuit waar hij op
stond sloeg om en hij is daardoor te water geraakt. Pas negen dagen daarna is hij bij
Middelharnis gevonden (verdronken).
Uit dit huwelijk
1. Arjen Visser, geboren op 7 december 1947 te Lemmer, overleden op 8 oktober 2012 te
Heerenveen. Gehuwd met Grietje Maria Mous, geboren op 25 januari 1948 te Mirns en
Bakhuizen, thans wonend te Gorredijk.
Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Claudia Clasina Visser, geboren 14 december 1970 te Gorredijk. Gehuwd met Jentje de
Glee.
2. Sylvia Alida Visser, geboren 24 juli 1972 te Gorredijk. Gehuwd met Bram Veenstra.
3. Sonja Margaretha Visser, geboren op 18 februari 1974 te Gorredijk, overleden op 22
augustus 1978 bij een auto-ongeluk.
4. Rienk Arjen Thomas Visser, geboren 10 juni 1976 te Gorredijk. Samenwonend met Esther
Bouma.
1 Tijn Bente Visser, geboren 23 december 2010.
2 Mila Sonja Visser, geboren 1 februari 2014.
5. Anna Sonja Maria Visser, geboren 27 juli 1980 te Gorredijk. Gehuwd met Giuliano Nicola
Cormio.
G.M. Visser-Mous
Brouwerswal 22
8401DA Gorredijk
Jan van Exter 04-04-15 11:15:09
Goedemorgen allen uit Lemmer !
Afgelopen mei 2014 nam ik over van een mevrouw een stalen boot/schip/kruiser (9 m.) ik
ben nieuw in deze vaarhandel dus weet nog niet goed hoe ik deze moet benoemen, ik vroeg
haar wat is het merk/naam van deze , zij melde; dit is een Lemmerkruiser", ik googelen
echter deze naam is buiten de Lemsteraken van de firma de Boer niet echt voorradig, mijn
speurtocht (Internet) naar de origine van dit scheepje leidde mij naar mevrouw Roelie
Spanjaard, zij raadde mij aan in dit gastenboek een oproep te doen, daar zij zelf dit tot nu toe
ook niet kon achterhalen. In de stuurhut zit gespijkerd een ovalen koperen plaatje met de
tekst "Scheepsbouw de Brug" met daaronder Lemmer. Scheepje is gebouwd in 1978. Wie o
wie kan mij op weg helpen, het intrigeert mij dusdanig dat ik in july/aug dit jaar naar Lemmer
vaar vanuit Bergen NH om mijn speurtocht naar scheepsbouw "de Brug" te Lemmer probeer
te vervolmaken, schip is in uitstekende staat dus het vakmanschap van de mannen uit
Lemmer staat bij mij buiten elke kijf !
Hoor/zie graag
Jan van Exter

Bergen NH
06-51342071
Albert Smink 31-03-15 13:42:55
Het ondergronds kanaal in Delfstrahuizen is het kanaal tussen de Marwei en het Tjonger
evenwijdig lopend aan deze genoemde weg en het Tjonger.
Circa 300 meter de westerse dijk in rijden dan ziet u het kanaal bij een dam rechts en links
van de weg.
Er is tevens nog een brug rechts van de weg deze werd door de boeren gebruikt was
namelijk toegang tot een zandweg met aanliggende landerijen.
Loes 26-02-15 12:39:59
hallo,
heb vandaag een stuk gelezen over Luitjen Mulder, daar ben ik naar vernoemd. Zeer
interressant!!!!Mijn vader, Jelle Mulder heeft
altijd veel respect voor hem gehad en we zijn een keer naar het Fries museum geweest en
daar stonden we voor een foto van Luitjen en mijn vader zag naar hem met tranen in de
ogen...........
Sipke de Jonge 20-02-15 09:04:17
Hallo,
Ik kwam zoekende op deze mooie website terecht en zie ik hier dat hier waar schijnlijk het
ontstaan van mijn Familie in staat.
Mijn Opa zijn Vader was Jan de Jong Zijn vader is weer Gooitzen Piers de Jonge, en dan
weer zijn vaders Pier Ates de Jong, Maar nu kan ik niet vinden of ze uit de bloedlijn komen
van de Sipke de Jong die hier op de website beschreven word.

Maar in ieder gevan ga zodoor met de website.
Gr, Sipke de Jonge
Martha Bogaard 17-02-15 16:34:39
Ik heb voor jaren geleden een oproep gedaan om fam. van mij moeder te vinden. Helaas ze
zijn er al lang niet meer en ik ben ook niet zo jong meer. Maar ik had een foto van een heel
klein jongetje kwam uit het buffet van mijn oma margje wijnand. En laat nou daar op
gereageerd zijn heel leuk zelf al natuurlijk stukken ouder. En met een broer heb ik nog regel
matig kontakt, en dat komt allemaal door het internet geweldig. Maar als je kijkt op de site
wie zoekt wie daar staan verschillend foto`s op. Met mij vader moeder broertje in lemmer.
Geweldige tijd ik als heel jong meisje in Lemmer, wat een leuke tijd jammer dat alles is
veranderd had het graag nog eens willen zien van toen. Er staat ook een foto bij ik mijn
moeder mn oma en haar moeder 4 generaties ben nog steeds heel blij met die foto. Mijn
overgroot moeder was Moekewijnd in het achterom heerlijke tijd in me jonge jaren en ik ben
nog met de lemmerboot naar lemmer gekomen. Dit verhaal wilde ik even kwijt. groetjes
Martha Bogaard
G.R.Fokkema 26-01-15 19:17:17
Via Jenne de Haan kwam ik op Uw site wist niet van het bestaan ervan. Een byzonder goede
informatiesite. Met veel interesse sommige stukken gelezen en ik zal er wel veel vaker naar
zien. Zoals U misschien wel weet vertel ik als bevrijde bij de overval 0p 8 December
regelmatig mijn verhaal daarover. Ik kan het, God zij dank,als 91 jarige nog doen omdat het
verteld moet worden en uit groot respect voor onze bevrijders.

Hartelijke groeten ,
Gerrit R.Fokkema

John Rohl (Haringsma and Zit 22-01-15 20:04:26
I just came upon your site....how nice are the photos and history of the area my family came
from. Thank you so much.
My families are from Gaasterland and Het Bildt/Leeuwarden
Onne Hoekstra 21-01-15 21:41:08
Ha Roelie,
Zag je net op Lemster nijs bij Waar is.
Mooi stukje!
Harry Wierda 20-01-15 14:59:16
Vandaag voor het eerst de site bezocht, geweldig materiaal en heel belangrijk voor het
nageslacht. Zo blijft de geschiedenis levend.
Onne Hoekstra 22-12-14 21:52:31
Ha Roelie,
Ik heb net op je "site" gestemd.
Prettige kerstdagen en gelukkig 2015
hyllie Lemstra 10-11-14 20:00:15
Hey Roelie
Wij kennen elkaar van Drachten je weet de boeken van mijn man Ferdinand. Nu wonen we
weer in Lemmer en volgen je site met plezier.
vr.gr Hyllie Lemstra
André Bergsma 12-09-14 13:54:55
Op een avond besloten om te zoeken naar oude foto's van mijn vader en zijn familie. Via
Google kwam ik op deze website terecht en heb de hele avond gekeken. Wat is hier een
geschiedenis van Lemmer te vinden.
Gelukkig een paar foto's van de fam. Bergsma kunnen vinden, inclusief een foto van mijn
opa Jan Bergsma. Hem heb ik nooit gekend, maar wist wel dat hij dorpsomroeper was
geweest.
Deze website ga ik nog eens verder uitdiepen.
Jacob Zwerver 30-08-14 22:49:20

Prachtige site! Ook al ben ik pas 34 en heb ik de halve wereld gezien als Matroos op
zeilende schepen met gasten ik kom altijd terug in Lemmer.
Alsof je met een tijdmachine terug gaat. Fascinerend.
Encore!
Roelie Spanjaard-Visser27-08-14 20:35:09
Dank jullie wel hoor, voor de lieve complimentjes. Ik ben er erg blij mee.
Henk 27-08-14 14:35:30
Een prachtige, overzichtelijke website met zeer veel interessante gegevens, foto's etc. Ik ken
niemand van de personen, maar ik vind het geweldig dat de samenstellers zoveel gegevens
hebben weten te verzamelen.
Anneke Koehof 20-07-14 14:56:06
Het is te warm om iets te ondernemen, dus dwaal ik weer eens rond op de site over Lemmer.
Dit keer ben ik in een ver verleden gedoken, toen Lemmer nog echt aan zee lag en op
handel en visserijgebied een belangrijke plaats innam.
Er is altijd weer iets te leren, wat een schat aan informatie!
Roelie, dit is werkelijk een levenswerk en mag nooit verloren gaan!
HRVerhey 22-06-14 03:04:07
Op zoek naar meer gegevens over een reis van het fregatschip 'Minister Pahud' (kapitein
Johannes Matthias Pfeil), trof ik hier een informatieve en prachtig geillustreerde pagina over
dat schip. Verrassend en waardevol voor mij was een toegevoegd commentaar van Frank
Soetermeer, die van een heer in Breskens een zeemansverslag was toegestuurd dat als pdf
aan de Pahud-pagina is toegevoegd. De zeeman schrijft in zijn verslag ondermeer: "We had
as passengers a young fellow going out as clerk to Batavia and a Cap in the Dutch Army
stationed in India [India]. He had just come home to get marrried and was taking out his
young wife".
Die "young fellow" is mijn betovergrootvader Johannis Marius Verheij (Brielle 1836Lawang[Java] 1885)! De andere passagiers zijn de dan pas gehuwde (Arnhem 6 Maart
1856) kapitein der Infanterie Abraham de Veer de Rochemont en de 29 jarige Annette Maria
Cecilia Voogt, die later dat jaar te Batavia bevalt van haar eerste kind (14.11.1856).
Heel veel dank!
Cerys Morgan 10-06-14 20:47:54
This site has been great for learning more about Lemmer. My grandmother was born here,
Boukje Johanna Meyer & left after the war to marry my Welsh grandfather. I have loved
tracing her family and finding information that I knew nothing about. My great grandparents
were Pier Meyer & Trijntje Poepjes so the information on the Poepjes family is wonderful. I
look forward to bringing my own children to Lemmer so that they can learn about their family.
Thank you.
arrie – groningen 29-05-14 21:04:00
Ik zocht naar informatie over ds Van Zijl Langhout en kwam via de zoekmachine terecht bij
het verhaal van dhr E.L.J. Bosma uit Lemmer. Heerlijk gelezen. Ik heb er van genoten. Wat
een details hebt u onthouden, maar vooral ook wat een mooie sfeertekening van Lemmer en
uw jeugd. Ik moet nu echt een keer het stoomgemaal bezoeken!
Anneke Koehof 30-04-14 11:51:26
Lieve Roelie, wat heb je mijn 'Herinneringen aan mijn jeugd' mooi aangepast met de foto's
die ik je stuurde van mijn moeder, maar vooral met de prachtige foto van mijn ooms op de LE

64, bij het klaarmaken voor de hardzeilerij.
Die foto kende ik nog niet.
Ik weet niet of je het al hebt, maar anders vind ik dat je een lintje verdient voor al je werk!
Dank je wel!
En ik weet wel dat je hier verlegen mee bent, maar je verdient deze dikke pluim!
Anneke Koehof 17-04-14 15:13:42
Ik reageer op het stukje van Metje de Vries.
Ben jij de Metje (ik dacht altijd dat het Metsje was) die aan de Zeedijk heeft gewoond naast
mijn tante Clara en oom Wieb?
Dan heb je broers die Jelle en Pieter heten en je vader heette Bernhard?
Als jij degene bent die ik bedoel was je conductrice op de bus, dat vond ik zo stoer!
Als mijn tante veel loges had sliep ik wel eens bij jullie op zolder. Later is de boerderij
verdwenen. Ik ben benieuwd!
Reactie:
Herstel: Anneke bedoeld met de Metje die aan de Zeedijk heeft gewoond 'Metje Visser'
auke.bles 07-04-14 22:56:32
betr Corrie Bootsma
In de Pietersbuurt woonden 2 Heren genoemt de
Oompjes met familienaam Bootsma.wat Oude stuur
betrefft die woonden heelemaal achter in een
steeg die via Turfland bereikbaar was de ingang
was naast de woning van Theunis van der Bijl
(transportonderneemer en de Zaak van de
Groente Boer Antje was nog al negativ aangekeken
in de Lemmer Alhoewel zij een vriendelijk
Vrouwtje was.zij troude met Ale een (Dichter)
die zijn gedichten verkocht.in het voorste
gedeelte van dat achterhofje woonde ook nog
2 Clans van de Brobbeltjes.
ik zelf ben op mijn 13 jaar naar Duitsland
verhuist wij woonden Pieterbuurt 22
ook bij Roelie haar Ouders Sake en Bingke
kwam ik wel eens vaker over de vloer
en speelde met haar broer Freekie
in de Lemmer hadden vele mensen een bijnaam
ik was dan Zwarte Auke, het eerste zwartje
in de Lemmer 1949.
ik hoop ik dat ik voor U een beetje licht
in dit verhaal kon brengen..
Groetjes Auke Bles
Berlin
auke.bless@gmx.de
auke.bless@gmx.de
Reactie:
Ha Auke,
Leuk om zo weer even van je te horen Auke. Ik moest je ook de hartelijke groeten doen van
mijn moeder Bienke

Groetjes van Roelie
metje de vries 30-03-14 23:23:50
wil even vermelden ik ben metje de vries
gehuwd geweest met marius friso heb een nieuwe toekomst op gebouwd met machiel de vos
geboren te steenwijk nu zijn we woonachtig in wolvega
heb inderdaad 3 kinderen en 4 kleinkinderen waaronder mirthe en siem levi en melle
vr gr metje de vries
Ank Schoonhoven 23-03-14 19:30:53
AL ENIGE JAREN BEN IK OP ZOEK NAAR lEO VAN DER hOFF,GEBOREN IN
LEMMER,ROND 1935.
iK ZOU GRAAG WETEN OF HIJ NOG IN LEVEN IS.hIJ HAD EEN BROER,hEIN EN TWEE
ZUSSEN AFRA EN GREET.
KUNT U MIJ HELPEN?
Reactie:
Dag Mevr. Schoonhoven. Op de deze site is het volgende te vinden:
http://familiegeschiedenis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=7
7
Leonardus Bernardus (Leo) van der Hoff, zoon van Meinardus Bernardus Anth. van der Hoff
(III-AC) en Elisabeth Johanna Kemme, is geboren op vrijdag 27 april 1934 te Lemmer, is
overleden op zondag 20 juni 1971 te Venray. Leonardus werd 37 jaar, 1 maand en 24
dagen.
Ik denk dat dit de persoon is die u zoekt?
Abele de Jong 23-03-14 14:42:40
Pietersbuurt-Singel
Een reactie op aanvulling ( 3 )
Boukje Schippers en Hette Sietsma
Ik ben familie van Boukje
Reactie:
Dank u wel mijnheer de Jong, de aanvulling is geplaatst hoor.
Sita Veenstra 21-03-14 18:13:38
Goedemiddag red.
Ik ben benieuwd naar het oorlogsverhaal van Frank Hemkes.
Het is mij niet duidelijk waarom ik dit alleen maar kan lezen en niet opslaan.
Graag hoor ik van u of er een mogelijkheid bestaat dat ik het complete verhaal kan
downloaden.
In afwachting verblijf ik...
Sita Veenstra
Stokerij 25
Gorredijk
8401 EB

Wim Dierickx 17-02-14 15:12:46
Hallo,
Ik ben reeds enige tijd de nieuwe eigenaar van e Lemmerboot IV de motordekschuit.
Ligplaats te België.
Teneinde mijn schip te documenteren, had ik graag het hele verhaal van de Lemmer
stoomgroep gehad.
Kan ik iemand contacteren om dit verhaal te verkrijgen op papier, zodat ik dit aan boord kan
leggen.
hopend op een reactie.
Wim Dierickx
willem vogelzang 31-01-14 04:37:35
Hello everybody
I am the son of Harman Vogelzang and his father was Jan Vogelzang captain of the
Groninger 111.
My first 25 years I spend in Amsterdam and am well aware of the Lemmer boot steiger in
Amsterdam. I am living now in Australia for the last 40 years and enjoy all this information I
received from family who are living in de Lemmer.
Reactie:
Day mr Vogelzang,
Thank you for your message in the guestbook, fine that it passed on to you and that there is
much to discover in this way.
Yours sincerely,
Roelie Spaniard Visser
Anneke Koehof 22-01-14 09:13:30
Nogmaals aan de heer E.L.J. Bosma.
Ik heb uw prachtige geschiedenis over Lemmer gelezen. Wat uitvoerig en zulke mooie foto's
erbij, daar zitten heel wat uren in!
Dank u wel!
Anneke Koehof 09-01-14 23:47:12
Dank u wel voor het compliment mevrouw of mijnheer Bosma, ik ben vereerd!
Hans Wagenmakers 03-01-14 12:14:48
Hallo Piet,
Leuk op dit kanaal iets van je te horen.
Ik adviseer, dat deze bijbel in Nederland blijft. Daar ik weet, dat jij een prachtig archief van de
Fam. Wagenmakers hebt, zou ik willen adviseren, dat deze bijbel bij jou gearchiveerd wordt.
Heel hartelijke groeten en de beste wensen voor het nieuwe jaar aan alle lezers.

Hans
Piet Boltjes 01-01-14 19:09:35
Hallo Ro en Hans,
Met belangstelling het bericht gelezen over de bijbel uit de fam. Wagenmakers.
Mocht het naar Hans gaan, daar zou ik volgaarne mee instemmen. In het andere geval wil ik
het ook zelf bij de archiefstukken doen die ik heb van de Boltjes / Wagenmakers familie.
Vriendelijke groet,
Piet Boltjes
Hans Wagenmakers 01-01-14 18:11:57
Jan Lammert Wagenmakers staat in mijn stamboom als Kantoorhouder PTT te Wijhe.
Geboren 27 maart 1893 in Lemmer, getrouwd met Aaltje Hateboer op 9. Sept. 1915,
gestorven 8. januari 1982 in Wijhe. Hij had 3 broers en 3 zusters en 3 kinderen. Zijn vader
was Jouke Wagenmakers, van wie ik een prachtige foto heb.
Ik ben na een lange pauze weer met het onderhoud van mijn stamboom van 1982
begonnen. Hierbij volg ik naast de familie Wagenmakers, de familie de Jong, van Bommel en
van mijn vrouw de familie Messerli en Kuenzi.Ik heb indertijd veel informatie van Roelie
Spanjaard, Piet Boltjes en Jaap Wagenmakers gekregen.
Momenteel staan er ca. 2700 personen met ca. 700 fotos en doucumenten in dit werk.
Ik ben een beetje huiverig orginele documenten bij mij te archiveren, maar copij van een
paar bladzijden (als PDF of JPG) zou ik wel in mijn gegevens willen opnemen. Ik heb lang
niet meer van Jaap Wagenmakers en van Piet Boltjes gehoord. Zij zouden volgens mij
betere adressen voor het archiveren zijn.
Ik hoop dat dit lange mail helpt.
HGr. en de beste wensen voor 2014
Hans Wagenmakers
Ro 01-01-14 14:56:49
L.s,
Ik ben in het bezit van een bijbeltje dat thuis hoort in de familie die afstamt van de
Wagenmakers. De eerste vermelding betreft een Jan Lammert Joukes Wagenmakers
geboren op 27 maart 1893 op maandagmorgen 3 uur. De laatste vermelding is Vader Joh??
Wagemakers overleden 7 januari 1901 in den ouderdom van 83 jaar. Ik zou dit bijbeltje
graag geven aan het meest naaste familielid in het bezit van historisch besef.
E.L.J. Bosma (geb. 1943) -12-13 15:36:42
Ik ben geraakt door het prachtige gedicht: Ode aan Lemmer. Wat mooi, wat mooi.
Al die verschillende elementen van beleving kom ik ook in de herinneringen uit mijn
kinderjaren tegen.
Janca 18-12-13 16:53:12
http://www.spanvis.nl/Alle%20fotos%20van%20Lemmer/Lemsters,%20Portretten/index2.htm
op deze pagina de 12e foto van boven staat de de 2 vrouwen zijn Renske Spiekholt Rotine

en haar zuster Kaatje Spiekholt. Renske en Kaatje zijn geen zussen maar schoonzussen.
Maar vlgns mij moet het dan zijn Renske Visser Feenstra. kaatje was getrouwd met Wiebe
Feenstra
Reactie:
Ik heb U even een mail gestuurd.
Marga de Lange-Bender 30-11-13 17:36:51
Hallo Roelie. Weer een aardige tijd geleden, maar kijk nog steeds regelmatig naar je site,
blijft nog steeds boeiend, mooi dat er steeds weer wat nieuws bij komt. Ik zag dat er bij mijn
grootouders nummer 48 Rinze Visser en Gepke van Brug, een vraagteken staat bij de plaats
van overlijden, ze zijn beide in Zaandam overleden.
Leuk om te lezen hoe trots je moeder op je is. Hartelijke groeten Marga
Reactie:
Ha Marga, dank je wel, ik heb het aangepast hoor
Groetjes van Roelie
Drs H.M. de Blauw 29-11-13 11:29:30
Foto 187 in Lemsters uit beginjaren 1950:
De man rechts met hoed en clarinet is mijn pake H.M. de Blauw, destijds woonachtig op
Vissersburen
Reactie:
Ik heb het aangevuld mijnheer de Blauw, dank u wel...
Onne Hoekstra 24-11-13 17:59:38
Ha Roelie,
Zie dat de geschiedenis van de Houtmolen aardig is uitgebreid. Heel mooi.
Hoop dat nog meer mensen materiaal hebben.
Reactie:
Dat hoop ik ook Onne, hoe mooi zou dat zijn
Anneke Koehof 12-11-13 13:13:00
Lieve Roelie,
Ik ben vereerd dat ik zo'n mooie, prominente plaats heb gekregen voor mijn Ode aan
Lemmer.
Ieder woord ervan is gemeend en al heb ik het zelf geschreven, ik raak gewoon ontroerd
door die voor mij zo mooie en dierbare herinneringen.
Dank je wel! Je mag oprecht trots zijn op je mooie site en al dat werk!
Groeten van Anneke Koehof
Corrie Bos 08-11-13 09:22:58
Beste lezers, Op mijn vraag of iemand de laatste regels van 'Scheepke onder Jezus hoede'
in het maleis/bataks kende, heb ik twee reacties gekregen. Ik ben er heel blij mee: het liedje

is nu weer compleet in mijn geheugen.
U allen ook succes bij uw eigen zoektocht!
René Bos 28-10-13 22:10:20
Hallo
Ik zou graag in contact komen met Meinte Tamminga(Poepjes) ivm reunie
militaire dienst
We hebben gedient in Juni 1989 te Havelte en
hij zal nu 45 jaar zijn.
gr. René Bos (0621235677)
P.L. de Groes 29-09-13 19:13:19
Het is een leuke site met mooie foto's. Als zoon van Leo de Groes was ik verrast om deze
site te ontdekken.
We kozen voor de activiteit van drankenhandel. Als we de politiek van Heineken van te voren
hadden geweten en doorzien dan hadden we de destilleerderij voortgezet.
P.L. de Groes
C.A.E. Groot 19-09-13 21:09:15
Zou graag aan de heer J. Hooiring wat vragen willen stellen over zijn familie. Kan echter niet
aan het juiste mailadres komen. Zou u, hr. Hooiring, willen reageren met een mail?
Is er iemand die dhr. Hooiring kan attenderen op mijn verzoek?
Hartelijk dank.
CAEG
Reactie:
Het mailadres van de heer C.A.E. Groot is: cae-groot@zonnet.nl
Yony 12-09-13 13:16:28
Het verhaal over de sigarenmaker is interessant ook omdat mijn pake de laatste
sigarenmaker was van drachten. Graag zou ik u er op attent willen maken dat Van der Jacht
met een g wordt geschreven ipv ch. Hoe kan ik een kopie krijgen van dit artikel?

Yony
yke bakker 01-09-13 21:16:45
goedendag cornelis kom ik ook je verhaal voor
ha ha groetjes je neef uit heerenveen
gaat het goed met je
Helene 28-08-13 22:07:24
Leuke site
Bij de VN53, het latere "Zeekalf" een foutje.
Het was de omgebouwde Lemster aak van mijn opa Hendrik Oldenhof, die in 1945 overleed.
Als de verkoper in 1946 een A. Oldenhof was, dan moet dit zijn broer Arend of zijn zoon
Arend zijn geweest.
Wilt u dit alstublieft veranderen?

Hartelijke groet, Helene Oldenhof
Agerris 27-08-13 19:13:20
Ik ben op zoek naar "persoonlijke" gegevens en eventueel 'n foto van Cornelia Lijten, mijn
oma.
Geboren 19-9-1887 te Schoterland en overleden op 10-12-1963 te Lemmer. Ze schijnt voor
de 2e keer getrouwd te zijn met Gerard Sterk, maar ik heb niets bevestigend kunnen vinden.
Zij was eerder getrouwd met Jacobus Maria Caspar Gerris waarvan zij scheidde. Met hem
had ze 2 zonen, waaronder mijn vader.
Mijn moeder is weleens bij haar in Lemmer geweest. Wie kan mij verder helpen?
Reactie:
Het mailadres is: agnes.kasteel@laposte.net
Moeder 19-08-13 11:28:43
Hallo lief kind nog even weer naar je site gekeken sta steeds weer versteld hoe mooi je dat
doet.Liefs Moeder Hou van je Roelie. Tot ons bekende belletje.
Villa Nova 15-08-13 22:46:29
Goedenavond,
Wie kan mij helpen aan foto's of verhalen over de boerderij "Villa Nova"? De eerste foto vond
ik overigens al op deze website.
Ook ben ik op zoek naar informatie van andere boerderijen waar familie Haagsma heeft
gewoond in en om Lemmer /Follega.
Vriendelijke groet,
Dick
genea@telfort.nl
Corrie Bos 22-07-13 11:51:46
Hoe ik op jullie site terecht ben gekomen, is mij intussen een groot raadsel. Maar in het
document over de oude schoolmeester Funcke in Lemmer, vond ik wat ik al 60 jaar zoek. Hij
had zijn zesde klas ‘Scheepke onder Jezus hoede’ geleerd in het Maleis!
Mijn hoofdonderwijzer, dhr. Zijlstra, op de Chr. Oranje Nassauschool in Rotterdam, heeft ons
in 1949 ook die tekst geleerd; ik was toen 11. Het stond in een leesboekje over een
Zendeling naar ‘Batakland’. De tekst heb ik ooit, veel later, fonetisch opgeschreven.
Die ziet er dan zo uit:
Kapper mansren Jesus djaka, barber aprop kein robo
Doen raris batara fasfor, kein sibe sousa dorie.
Ma soren risen nabasso, ma waam ipok kakoe..
en verder weet ik het niet meer; ook het 2e couplet is verdwenen met de tijd.
Wie kan mij helpen? Ik zou er heel erg blij mee zijn. Kneeltje
Reactie:
Het mailadres is: corriebos38@home.nl
Anoniem30-06-13 04:05:27

Wat een mooie site met veel informatie.
Het is eigenlijk best stom ik ben nu 21 jaar en woon al meer dan 10 jaar in Lemmer.
Ik ben altijd gek op geschiedenis geweest maar nooit heb ik er ook maar een seconde bij stil
gestaan over de geschiedenis van dit dorp of nagedacht over welke mensen hier vroeger
geleefd hebben.
Erg mooi om dit alles nu te kunnen lezen.
Ik zal nu wel anders en met meer respect tegen het dorp aankijken.
petra haarsma 17-05-13 16:50:46
mooie site, heb nog niet alles doorgekeken maar ga ik zeker doen
Freerk Kunst 10-05-13 16:44:04
Noch efkes in herinnering oan myn berjochtsje fan 19 jannewaris 2013. It bibeltsje leit noch
hieltyd by my thûs. Wa?
Freerk Kunst,
Wijhe tel 0570-521931
Agnes Bettink 05-05-13 13:07:36
Iets meer over Johan Huizenga; hij is in Joure geboren. In Sexberum gewoond in een groot
gezin( zijn moeder is met t 8ste of 9ste kind in t kraambed overleden) zijn vader was bakker.
Met zijn huwelijk zijn mijn grootouders in Harlingen gaan wonen. Hij heeft in zijn jonge jaren(
tot dat dit niet meer kon) op een motor gereden, hij hield van auto's en reed ook rally's. Hij
was muzikaal en heeft in Jazzbands in Leeuwarden gespeeld, maar daarna jaren lang op t
orgel in kerken, altijd in Friesland.
Misschien dat iemand mijn grootvader gekend heeft, die zich ingezet heeft voor de
Ondergrondse in Friesland.
Johan Huizenga( 1920- 1976)
Agnes Bettink 04-05-13 19:44:46
Mooi hoe hier alles beschreven wordt; t mag nooit vergeten worden wat deze mensen
gedaan hebben.
Mijn Pake heeft ook in t verzet gezeten in Friesland. Er valt niks terug te vinden over Johan
Huizenga( 1920- 1976). Misschien dat iemand er nog iets over hem weet.
Mijn grootmoeder( wie nog leeft in Harlingen) heeft daar wel is wat over verteld. Ook dat mijn
Pake het na de oorlog er erg moeilijk mee heeft gehad, veel verzetsmensen die hij kende
hebben de oorlog niet overleefd.
Wat mij raakte is dat mijn grootouders na de oorlog in Amsterdam waren...mijn Pake was zo
blij dat hij een Joodse vrouw zag, die hij ondergebracht had. Zijn leven is daarna over t
verzet veranderd, mijn Pake is helemaal uitgescholden en dat t zijn schuld was dat zij nog
leefde en de rest van haar familie niet.
In t korte leven van mijn Pake( op jonge leeftijd was hij al een zwaar hartpatient) heeft hij
altijd getwijfeld of hij nu wel goed was of slecht in de oorlog en hij wilde er niks meer mee te
maken hebben.
Hij heeft tientallen en tientallen Joodse mensen ondergebracht. De laatste maanden van de
oorlog heeft mijn Pake onder moeten duiken en dat was in Franeker.
Ik ben trots op mijn Grootvader en jammer dat ik t hem nooit zou kunnen vertellen, ik was 5
jaar dat hij overleed. Gelukkig dat ik nog herinneringen van mijn Grootvader heb en
misschien dat iemand nog meer van hem weet.
Ook hij was een Verzetsman....

Reactie:
Dag Agnes,
Och wat een droevig verhaal, vooral na het bezoek in Amsterdam..onbegrijpelijk..en wat zal
dat een desillusie zijn geweest. Ik begrijp dat u iets meer wilt weten of hem graag vermeld wil
zien staan. Want geen Verzetsman mag vergeten worden. Helaas heb ik ook van uw Pake,
geen gegevens. Ik hoop dat een van de lezers u misschien iets meer kan vertellen of u
verder op weg kan helpen. Maar uw trots op pake, dat is al het mooiste wat u hem kan
geven. Ik hoop dat het lukt via de lezers. Het mail adres van Agnes is:
agnesbettink@hotmail.nl
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser.
Hans van der Meiden 28-04-13 19:08:53
Geachte mevrouw Spanjaard,
In de beschrijving door de heer Jan Wouda kom ik enige onvolkomenheden tegen ten
aanzien van de schouw LE 86. Gezien het grote respect dat ik heb voor uw werk en uit
ervaring weet hoe moeilijk het is om de juiste informatie te verzamelen vraag ik u of er ook
interesse is naar een aantal toevoegingen en/of wijzingen. De schouw is inmiddels bijna
twintig jaar in mijn bezit en door contact met de familie de Haan, in het bijzonder Marten de
Haan, mijn grootste informant maar o.a ook wijlen Jille Kingma, Sake en Leeuwke Bootsma
sijpelt er langszaam en soms bij toeval betrouwbare informatie binnen.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Hans van der Meiden
Anneke Krak 28-04-13 12:23:04
Ik ben op zoek naar gegevens over mijn ex-schoonvader Jilt van Straten die in de tweede
wereldoorlog actief was als verzetsstrijder te Friesland (Franeker).
Reactie:
Als iemand Mevr. Krak, kan helpen? haar mail-adres is: annekekrak@hotmail.com
Jan van Asma 26-04-13 17:13:13
Geachte heer,
Bijzonder interessant om te lezen. Deze Kees van Asma uit de Lemmer, waar U mede
begint, zal een broer zijn van mijn Pake, Jan van Asma, aannemer te Heech. Heel vaag kan
ik me herinneren in mijn kindertijd een bezoek gebracht te hebben aan dit sigarenwinkeltje.
Was het niet gewoon gevestigd in de vestibule, onder aan de trap, in een gewoon woonhuis?
Mijn vader heette Meindert, ook wel Menno van Asma en overleed plotseling in 1981 op de
tennisbaan te Bolsward een een fatale hartaanval. Van de kinderen van mijn pake en beppe
(Marijke Witteveen) leeft niemand meer. Oom Evert ging als laatste, dik twee jaar geleden.
Tante Julia, is niet ouder geworden dan plus minus vijftig. Ons gezin, het gezin dus van
Meindert van Asma en mijn moeder, te weten, Annie Metz, bestond uit vijf kinderen. Twee
jongens en drie meisjes. Mijn moeder leeft nog een wordt verzorgd in bejaardentehuis
Huylckenstein te Bolsward. Ze is in september 90 geworden. Ik ben zelf uit 1950. Tineke,
mijn oudste zus, is van 1948. Mijn broer Kees geboren in 1953 is op 53-jarige leeftijd
overleden; mijn zus Marijke is uit 1956, en Anneke kwam in 1963. Er zijn zeven klein
kinderen, allemaal jongens. Drie van mijn overleden broer, twee van zus Marijke, en twee

van mijn zus Anneke. Zelf ben ik ongehuwd gebleven evenals mijn oudste zus Tineke.
(Verkort bericht)
jw polderman 17-04-13 22:28:15
Goedeavond,
Bij mijn zoektocht naar ons voormalige lemmeraak
kwam ik hier terecht.
Erg leuk om het schip hier in zijn oorspronkelijke vorm te zien.Mooi om te lezen dat het in zijn
tijd de snelste aak was terwijl wij als kinderen het zo'n traag schip vonden.
Het gaat over de LE 88 (LE 1) als aan vulling op de registratie nummers wil ik er aan
toevoegen dat in het logboek van mijn vader staat dat hij het schip op 07-07-1956 als de LE
35 van Eibert Viseer overnam.
Met vriendelijke groet JanWillem.
Mirjam Luik- van Ostade 16-04-13 23:05:40
Heel leuk om de foto van mijn schoonvader en zijn broer nu terug te zien op uw site!
Dinie Stuiver 12-04-13 17:45:24
Goedemiddag,
Kan ik die foto van de schoolklas uit 1929 St. Niclaasfeest waar Wim Woudt op staat ook per
e-mail krijgen? Zie mijn vorige bericht.
Reactie:
De foto's heb ik naar u toe gemaild.
Dinie Stuiver 12-04-13 17:43:39
Goedemiddag,
Op uw site staat bij schoolfoto's een foto van een klas uit 1924/1925 en op de onderste rij
staat ... Woud. Ik denk dat dat mijn vader Jacobus Louis Woudt is maar kan het niet zo goed
zien. Is het ook mogelijk dat ik deze foto per e-mail krijg? Ik ga het zijn broer binnenkort
vragen of die ook even naar de ze foto wil kijken.
Dinie Stuiver 12-04-13 17:40:17
Goedemiddag,
Op de site staat een pagina met schoolfoto's. Bijna onderaan pagina 1 staat een foto uit
1929 en daar staat een Wim Woudt op. Dat is mijn oom en mijn vraag is nu welke school is
dit want hij is geboren in 1924 en daar dan 5 jaar oud dus dat zou dan de bewaarschool
moeten zijn.
age roskam 02-04-13 11:44:13
Nostalgische portretten doen me aan eigen familieleden denken. Helaas veel materiaal zoek
geraakt.
Aanvulling/correctie.
Hans Poepjes (8.4) geb. 31/03/1882 Oldelamer Weststellingwerf gehuwd met Arendje
Roskam (niet Roskamp) geb. Sondel 04/09/1886, overl. 17/02/1970.
Met vr. gr.
Age Roskam,Ruurlo

Reactie:
Hartelijk dank voor de aanvulling/correctie. Ik heb het aangepast hoor.
Maarten Hoogstra 01-04-13 20:19:58
Mijn Pake Sjoerd Hoogstra geb 1-8-1879 Oosternijkerk. Woonde ca 1900 - 1920 in Ee. Hij
was enkele jaren Machinist op een schip (beurtschipper en stoombootmachinist) welke o.a
naar Duitsland-Wilhelmshaven voer. 9 April 1910 werd daar zijn dochter Everdina Hoogstra
geboren, Mem Hiltje Kamminga geb 20 Nov. 1880, en aldaar aangegeven ? Wie weet op
welk schip hij werkte of hoe ik achter de nodige gegevens kan komen. Sjoerd is ook
Machinist op een treintje bij de bouw van de afsluitdijk geweest. Zoek ik ook info over. WIE
helpt ? hartelijk dank Maarten
Reactie:
Als iemand Maarten kan helpen, zijn mail-adres is: mhoogstra41@hotmail.com
Janca 24-03-13 11:40:08
ik weet wie die andries is. Het is andries visser een zoon van steven visser en rinske visser
feenstra. ze hadden ook nog een dochter kaatje. Er staat zag ik vanmorgen nog een heel
verhaal op je site van rinke waarin ze haar levensverhaal verteld. steeds lees ik weer nieuwe
dingen over en van mensen die je hebt gekend. rinske is dus een zus van lupkje feenstra die
getrouwd was met theade wouda. vandaar natuurlijk dat verhaal over zijn oom en tante
theade en lupkje. ik heb mijn tante namelijk gevraagd wie die andries dan kon zijn. het kan
niet anders zegt zei dat het deze andries dan is er was verder geen adries die oom en tante
tegen hun had kunnen zeggen. mijn tante is een dochter van theade en lupkje en dus een
nicht van andries visser. 87 jaar maar weet nog veel van vroeger. ze is dus weer een
kleindochter van de oate kaat de moeder van rinske en lupkje. leuk om het verhaal van
rinske over haar jeugd te lezen en zo wat meer te weten van mijn overgrootmoeder .
groetjes
janca
Reactie:
Oké, dan zou het de Andries Visser moeten zijn, die in de stamboom van Visser op nr: 67
staat...geboren op 20 juni 1921. Mooi hé 87 jaar en nog zoveel weten te vertellen van
vroeger. Dank je wel Janca
Janca 21-03-13 16:38:12
hoi roelie,
bedankt voor je antwoord. heb ook geen idee wie die andries dan is. heb nog 1 tante die zal
ik eens vragen misschien dat zij weet wie het is. fijn om zo nog eens met beelden te kunnen
nagenieten van de verhalen die je als kind zijn verteld. ook heel leuk om de wouda
stamboom op jouw site te vinden. dat had mijn vader ook zeker kunnen waarderen. wat ook
heel grappig was dat ik op een gegeven moment op je site een foto tegen kom van mijn
overgrootvader en mijn grootvader. en natuurlijk niet te vergeten oate kaat mijn
overgrootmoeder, had ze allemaal graag gekend. hartwerkende mensen, straatarm maar
misschien wel gelukkiger dan ons. sjonge hadden ze het zelf nog eens kunnen meemaken
zij op het internet wat in hun tijd een ver van mijn idee zal zijn geweest. en nu kan heel de
wereld meelezen over hun leven en verhalen. wat een werk voor jullie om dat allemaal op
internet te zetten.
mijn complimenten ,
janca

Reactie:
Dank je wel..sjonge hadden ze het zelf nog eens kunnen meemaken zij op het internet wat in
hun tijd een ver van mijn idee zal zijn geweest...ik denk dat ook dikwijls
janca kersaan 13-03-13 13:10:15
Roelie,
kijk regelmatig op je site en lees de verhalen vooral over het achterom. nu lees ik toevallig in
een stuk over het achterom dat je oom teade en tante lup in het achterom woonden. dit zijn
mijn opa en oma. maar hoe zit dat dan met de familiebanden?!?!? mijn vader vertelde
vroeger vaak over het achterom en ook toen kon ik van die verhalen genieten en zag ik het
in gedachten gebeuren.
groetjes
janca
Jan Stellingwerff 25-02-13 10:03:19
Hallo,
Ik ben bezig met het maken van een stamboom en het beschrijven van de
familiegeschiedenis. Daarbij ben ik gestuit op de schipbreuk van de Willem III op 31 januari
1877 op de Fluessen. Een van mijn voorouders was een van de opvarenden en later een van
de overlevenden. Dat was Femme de Jong. Ik zou graag een digitale kopie ontvangen van
het bericht dat hierover op deze website staat.
Met vriendelijke groet,
Jan Stellingwerff
Frans Visser 13-02-13 19:33:26
Ik vind het hartstikke leuk mijn familie te volgen, ook in Den Oever waar ik woon wonen
vissers afkomstig uit Lemmer.
Vriendelijke groeten Frans Visser.
anoniem 29-01-13 20:13:47
Hallo beste mensen...
Ik gebruik deze site voor een werkstuk voor mijn opleiding tot aardrijkskunde.
De opdracht is om een zeer uitgebreide tijdbalk te maken met de aardrijkskundige
gebeurtenissen van de oerknal tot nu.
Ik wou de eigenaars van deze site dus hartelijk bedanken!
Door u ben ik een heel eind op weg geholpen, en ik heb zo'n vaag vermoeden dat ik wel een
voldoende krijgen zal.
Hartelijk, hartelijke dank...
M.v.g.
Anoniem
Freerk Kunst 19-01-13 14:20:43
By "Portretten van bewoners uit Lemmer" seach ik onder nr. 16 in echtpear Hateboer Haringsma. Sy wiene op 28 maaie 1942 50 jier troud.
Ik haw in bibeltsje yn 'e hûs dat op Krystfeest 1906 oan harren dochterke Aaltje Hateboer jan
is. Aaltje Hateboer is berne op 11 jan. 1894.

De namme fan de domny stiet der by: ds. D. Zoete, plus in bibeltekst: "Wend U naar Mij toe
en word behouden", Jesaja 45 fers 22.
Ds. Zoete wie fan 1895 - 1928 predikant op De Lemmer.
Is der noch famylje fan Hateboer of Haringsma? Dy kin dit bibeltsje fan my krije.
F. Kunst
Wijhe tel 0570-521931
J. de Jong 15-01-13 20:54:26
L.s.
Hierbij ben ik zo vrij om het volgende naar voren te brengen:
Bij het zoeken naar de verzetsstrijder Auke Piers Faber vond ik hem niet. Wel stuitte ik op
een foto van hem; echter die staat afgebeeld bij ene Albert Faber.
Auke Piers Faber (een neef van mijn moeder Willemke Faber) leefde van 1905 tot 1945;
zoon van Pier Jacobs Faber 1871-1926 en Maijke Aukes Vlagsma 1874-1905.
Auke is getrouwd met Catharina de Haan (1906-1990). Uit dit huwelijk Pier 1933 en Atty
1938.
Auke was politiebeambte; o.a. te Oldeberkoop.
Daar is een straat naar hem genoemd.
Auke is 3 keer gearresteerd:
1 op 11-1-1941; 2 op 23-5-1941 en 3 op 3-1-1945.
De laatste keer is hij overgebracht naar Vught en vervolgens naar Neuengamme. Auke is
gestorven op 22-4-1945 te Wobbelin in Duitse gevangenschap.
Tot zover.
Hoogachtend,
Jitze de Jong
Wilgenlaan 11
9103SB Dokkum
Riet 29-12-12 17:53:08
Hallo
Kan iemand ons iets meer vertellen over de sluiswachter in de Lemmer zijn naam was
Bakker, voor ons was het opa bakker de vader van ons moeder. Leuk om wat meer foto's en
informatie te krijgen.
Gr riet
Reactie:
Als iemand Riet kan helpen? haar mail adres is: rietjordens@hotmail.com
Henk van den Hoorn, Elbug. 15-12-12 10:58:41
Hallo allemaal, mooie site, mijn vraag is of iemand ons kan helpen naar het zoeken van
kleding die Zuiderzee vissers rond 1900 droegen, zowel man en vrouw.
Reactie:
Dag Henk,
U zou het kunnen proberen bij de Oudheidkamer van Lemmer, deze bevind zich op:
Nieuwburen 1 te Lemmer. 0514 567595
Wil iemand met Henk hierover contact opnemen het mail adres is: henk_anita@kpnmail.nl

LAURA O'DWYER 06-12-12 16:38:36
HI I AM TRYING TO FIND OUT ABOUT A TRAWLER THAT MYSELF AND MY HUSBAND
HAVE. IT CAME FROM URK
REG NO:URK228 BUILT IN 1947 CALLED VIER GEBROEDERS..SKIPPER JURIE VAN DE
BERG. WE WOULD LOVE TO KNOW THE HISTORY OF THE TRAWLER AND MAYBE
SOMEONE HAS A PHOTO OF WHEN IT WAS BASED IN URK .THE CREW WERE JURIE,
KLAAS ,AND JAN DE BERG I THINK JURIE'S DATE OF BIRTH WAS 18/03/1919.? LAURA
IN IRELAND
Reactie:
Als iemand Laura, kan helpen? het mail adres is: dgfl@eircom.net
Mariette Boon 01-12-12 18:21:14
Wie meer wil weten over de familie van Assema kan hier een kijkje nemen:
http://genealogieboom.webnode.nl/van-assema/parenteel-van-de-familie-van-assema/
En laat ook daar in het gastenboek een berichtje achter
Piet Boltjes 26-11-12 14:58:23
Hallo Marianne,
Van de "Helena" bestaan, voor zover mij bekend, geen afbeeldingen.
Van de "Amstel" is wel een afbeelding.
Deze is te vinden bij www.maritiemdigitaal.nl
Collectie Maritiem Museum Rotterdam. Inv. nr. 675
Voor verdere vragen kun je ook mailen naar:
pboltjes@planet.nl
Vriendelijke groet,
Piet Boltjes
www.zeemansleed.nl
De opvolger van De Koopvaardij
Marianne van der Meijde 25-11-12 15:15:38
Ook ik heb met veel plezier deze website bezocht, en hoopte iets terug te vinden wat mijn
genealogie over de familie Dokter, Dok, Docter zou kunnen aanvullen. Op de site van De
Koopvaardij, heb ik twee namen gevonden van zeelui die jong zijn overleden.
Ik ben op zoek naar een afbeelding van de schepen waar zij op gevaren hebben. Niet alle
afbeeldingen zijn van de site te kopieren, wellicht kan iemand mij daaraan helpen.
De eerste betreft: Nanne Douwes Dokter *16-07-1810 Ameland en + 02-08-1827 overleden
als 17 jarige jongen, verdronken op reis naar Batavia en China ter hoogte van Java, als
opvarende van de "Helena". De "Helena" is een fregat en voer onder gezag van kapitein D.
Grim.
Bron: De Koopvaardij
De tweede: Hendrik Douwes Dokter * 29-01-1809 Ameland en + 22-09-1842 op 33 jarige
leeftijd overleden op het schip fregat 'De Amstel' voor de rede van Passarouan - Nieuw

Guinea.
Hendrik was als scheepskok werkzaam.
Bron: De Koopvaardij
Wie kan mij aan een afbeelding helpen van beide schepen?
Met vriendelijke groet,
Marianne van der Meijde
Reactie:
Dag Marianne,
De heer Piet Boltjes, zal hier contact met u over opnemen.
Vr.gr. Roelie Spanjaard-Visser
Gerrit Alink 09-11-12 22:44:25
Wie weet bij welke familie De Jong in Oudega tijdens de 2e Wereldoorlog Ruth Wolff
(geboren in 1939) is ondergebracht? Haar ouders (woonachtig in Goor) hebben de oorlog
niet overleefd. Na de oorlog is Ruth met haar grootouders naar Engeland gegaan.
Reactie:
Als iemand Gerrit Alink kan helpen? het mail adres is: gerrit.alink@concepts.nl
Jacqueline Fournier 31-10-12 11:19:31
Hallo Cor,
Even een reactie op jouw schrijven van mei dit jaar. Misschien is het mogelijk meer te
ontdekken, als je op Piets scheepsindex zoekt. Daar kan je ook persoonsnamen invoeren,
om te vinden welk schip bij hen hoort, ook de typen enz.
Succes,
Jacqueline
jonk nico 17-10-12 21:13:30
ik ben woonachtig in belgie(antwerpen)en vind uw site prachtig!.Wel verwonderd het mij dat
de naam jonk nergens vermeld is, en deze familie toch een typisch volendamse naam is.mijn
opa is was visser en had ook een taanput maar voor de toekomst van zijn 5 kinderen, en
toen de zuiderzee werd afgesloten is hij naar breda (rooms) verhuisd opa is jan jonk ,oma
elisabeth veerman.(lijpie)
Antje Verhoeff 16-10-12 08:08:35
Dag iedereen,
weet iemand waar het ondergrondse kanaal aan de Tjonger in Delfstrahuizen ligt ?
Ik weet, dat het verplaatst werd, maar niet waarheen.
Is er iemand, uit de buurt van Delfstrahuizen aan de Tjonger die dit weet ?
Het moet liggen tussen de Westerse Dijk en de Vierhuistervaart.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten
A. Verhoeff

Janneke Sloots-Smit 14-10-12 22:57:52
Mevrouw/Meneer
Toevallig kwam ik op deze site,vond het erg leuk om door te lezen,heb lang niet alles
gelezen hoor,maar viel me wel een foutje op,ik ben de dochter van meester Smit die in 1963
door een ongeluk om het leven is gekomen,op de site staat meester Smits,een s teveel,wilde
ik toch even laten weten.vr.gr.Janneke
Mariska Nienhuis 30-09-12 14:55:45
Wat geweldig om te lezen over de mastenmakerij in Lemmer. Ik ben de kleindochter van Dirk
van der Neut (achterkleindochter van de 1e Dirk die de zaak begonnen is) en kan me nog
altijd de geur van zaagsel herinneren, al is het ruim 30 jaar geleden dat ik daar als kind
speelde. Mijn moeder herkende nog wat mensen van de foto's.
Onlangs stond in het Friesch Dagblad dat de mastenmakerij wordt omgebouwd met behoud
van originele details. Wat ontzettend fijn dat meer mensen het belang van de historie van
Lemmer inzien en voor ons een klein beetje trots dat iets van het werk van onze vader/opa
blijft voortbestaan.
Dank dat je dit op deze wijze gedocumenteerd hebt!
mvg
Mariska Nienhuis & Madzy van der Neut
Agnes Sterk 19-06-12 00:06:02
Mijn dochter heeft mij gewezen op deze site. Ik geniet van de foto's van mijn opa en oma
(Johannes Sterk en Suze Bosma)die ik nog nooit eerder heb gezien.
Mijn opa heeft wel eens iets verteld over een kasteel in België; het Sterckshof in de buurt van
Antwerpen.Dit kasteel zou in verbinding staan met de familie Sterk?
Ik heb onlangs ontdekt dat er echter twee Sterckshofen bestaan. Een dichtbij Antwerpen en
een in Hoogstraten.
Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Reactie:
Als iemand Agnes kan helpen? het mailadres is: agnes.sterk@gmail.com
Rob de Vries 06-06-12 14:00:17
Leuk om hier nog te lezen over mijn opa Eelke de Vries uit Lemmer. Ik ben de zoon van
Tette de Vries de zoon van Eelke
cor bloem 28-05-12 12:06:41
goedendag
bedankt voor de mooie site
Harmen Jelles Prins is een voorouder van mij,
ik lees dat hij een bekende Sontvaarder was rond 1815.
Wat maakte hem zo bekend?
Hoe heette zijn schip?
en welk soort schip was het?
Is hij inderdaad op zee gestorven rond 1823?
als iemand antwoorden heeft graag
groeten c bloem
Theunis Sijtsma 14-05-12 17:20:57

Zeer interessante site duidelijk en overzichtelijk.
andries van der leij 04-05-12 15:53:15
mijn pake andries van der leij uit houlewijk daar ben ik naar vernoemd wou nooit over zijn tijd
in de oorlog praten ik heb hem nooit gekend. maar we weten alleen dat hij wel iets met het
verzet deed. net voor hij stierf had hij op zijn werk een feest om dat hij zo veel jaar bij zijn
werk werkte daar wou iemand een toespraak houden over wat hij had gedaan maar dat wou
hij niet hebben heb ik me laten vertellen door mijn tante. wel erg jammer had graag
geweeten wat hij allemaal me gemaakt had
Reactie:
Dag Andries,
Dat begrijp ik, dat je graag wat meer wilt weten..(Veel verzetsmensen wilden het niet woord
hebben) Op de site van Henk van Dijken, komt een Alle van der Leij voor, uit
Haulerwijk...misschien familie van je Pake? Misschien, dat je hier iets verder kan komen�
http://henkvandijken.herdenking.nl/frieslandbevrijding.html
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser.
L1 14-04-12 22:19:07
Heerlijk om, als je hier in Cz een gedeelte van een liedje wat je vader 40 jaar geleden voor je
zong, weer terug te kunnen vinden op het internet
Ik wist alleen nog maar de woorden "het heeft vannacht gevroren maar het ijs was nog niet
goed"
Bedankt en su6 met je site
Leen
Hero Annes Visser 01-04-12 09:36:05
Een hele mooi site, Wij wonen al 50 jaar in Australia maar als wij op vacantie in Nederland
zijn komen we altijd naar Lemmer daar onze voorvaderen door Lemmer heen kwamen met
hun palingaken vanuit Heeg op weg naar Londenen we hebben ook geslapen in Lemmer
lang de vaart vlakbij de sluis in een huis van bed en breakfest wij vinden de omgeving van
Lemmer erg gezellig Ik ben zelf geboren in Workum Houd Lemmer zo als het is want het is
er erg gezellig. Hartelijke groeten van Annie en Hero Annes Visser
Reactie:
Dank u wel voor uw reactie hoor en wat mooi, dat u en uw vrouw nog zo genieten in
Lemmer...
Janne 28-03-12 20:52:26
Vriendelijk bedankt uit Duitsland voor die tip i.v.m. die Lemmer Aardewerk-doos. Prima, hoor!
Ik zal probeeren ietsjes verder te komen.
groeten
Janne
Janne 28-03-12 18:39:41

Gefeliciteerd met deze prachtige Site!
Heel veel nieuws, uuren om te lezen!
Ik ben erg trots, omdat ik net een fantastische Leemster kerfsnijwerk doos met deksel
kunnen kopen.
Heel mooi, fijn werk! Op de bodem zijn de heeren C.Streenstra en F. Hoekstra en ook
Lemmer vermeld. Verder staat da ook nog TP I.
Ook op die deksel is met TP I gegraveerd.
Misschien is er een verzamelaar, die mij uitleggen kan, voor wat " TP I " op die keramiek
staat? Heel vriendelijk bedankt
Janne
Reactie:
Dag Janne, dank U wel. Wel dat is een heel mooi bezit, gefeliciteerd hoor
U kunt hiervoor
het beste even contact opnemen met de ‘Oudheidkamer Lemster-Fiifgea’, daar wordt onder
andere aandacht geschonken aan het unieke Lemster kerfsnede- aardewerk e.v.a.
Telefoon: 0514-567595.
Ik hoop dat het lukt
Theo ter Hark 13-03-12 23:53:19
Al bladerend op het wereldwijde web en op zoek naar de verhalen achter de landschappen
van en rond de IJsselmeerpolders, was het prachtig gedocumenteerde verhaal van Piet
Kelder toch wel een heel mooie verrassing.
Schitterend uitgangsmateriaal voor wandel- en fietstocht, met topkaart en camera.
Theo ter Hark.
Lelystad.
Maarten Langereis 17-02-12 09:17:42
Geachte mevrouw Spanjaard,
Uiteraard zou ik er nog wel iets meer over kunnen vertellen. Mocht u interesse hebben, dan
verneem ik wel van u. Zelf ben ik wel benieuwd hoe het in uw bezit is gekomen.
Met vriendelijke groet,
Reactie:
Dag mijnheer Langereis,
Heel graag, ik heb zeker interesse...Ik heb het van Mevr. M.T.L. Scholten, mogen ontvangen,
en ben daar nog steeds zeer dankbaar voor. Maar ik zal het verder even per mail doen,
anders wordt het te lang hier.
Maarten Langereis 16-02-12 16:43:16
Naar aanleiding van 'de testametnen'. Wat een wonderlijke ontdekking! 'Ons'
afstudeerproject na 25 jaar op internet aan te treffen. Bedenk dat het nog werd geschreven
op een elektrische schrijfmachine, met als enige moderniteit 'memorie per regel, zodat een
tikfout nog kon worden hersteld voordat de regel werd geprint. Er was een een jaar
voorstudie aan vooraf gegaan, waarbij we diep in de geschiedenis teruggingen. Uiteindelijke
kwamen wij niet tot dezelfde conclusie, dat blijkt uit het slot, waar twee conclusies zijn
opgenomen. In de loop der tijd zijn wij als schrijvers elkaar uit het oog verloren. Maar zie, het
leeft kennelijk nog steeds en u hebt het waardevol genoeg gevonden het op uw site te
plaatsen. Beetje trots nu wel!

Reactie:
Dag mijnheer Langereis,
Hartelijk dank voor uw reactie, zo leuk om in het echt ook wat te horen. Ik was en ben zelf
heel blij, dat ik het mocht plaatsen..ik was vanaf het begin af geïntrigeerd, door dit verhaal en
geschiedenis. Maar kon er geen diepgang in vinden en krijgen. Dit project benaderd het zo
goed en duidelijk..ik ben u als schrijvers, daar ook zeer dankbaar voor.
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser.
Rob de vries 03-02-12 18:49:29
Wat een mooie website en ook leuk om mijn opa eelke de vries tegen te komen waar ik niet
veel van weet. Mijn vader tette de vries geboren 1920 te lemmer. Misschien weet iemand
meer over mijn stoere opa
Reactie:
Dank je wel Rob
Als iemand Rob aan informatie kan helpen? Het mailadres is: Rob927@gmail.com
Roelie 11-11-11 18:20:41
Petra, Frans en Harrie..hartelijk bedankt voor jullie berichtjes..erg lief en ik ben er ook heel
blij mee.
Harrie Meijer, Zeist 10-11-11 16:04:10
Hallo Roelie,
Heb weer eens op de site gekeken, mijn bewondering voor de manier waarop je het allemaal
doet en de tijd die je er in steekt.
Ik kijk nog steeds regelmatig. Helaas deze zomer het zeilen in Lemmer gemist maar wel met
oudste kleindochter Lotte (11) naar Eernewald geweest en op de terugweg haar nog even
haar "roots" in Lemmer laten zien, de bruggen en de sluis. Toch wel bijzonder bedenk ik me
voor de 5e generatie. Groetjes uit Zeist, Harrie
Frans Duijf 30-10-11 23:31:15
Vandaag hoorde ik op het NOS-journaal van Thijs en Evert Rinsema, het citaat van "denker"
Evert: "Dierenvrienden prefereren zwijgend gezelschap." Dat inspireerde mij tot bekijken van
de fraaie website over het tweetal. Hulde.
Het inspireerde mij vandaag ook tot een tweet met verwijzing naar de website:
Schoenmaker/denker Evert Rinsema: Dierenvrienden prefereren zwijgend gezelschap.
D.P.G. van der Horst 12-10-11 22:09:45
Probeer door het plaatsen van deze oproep mijn verzameling petten/pet emblemen
koopvaardij, sleepvaart en reddingswezen verder uit te breiden. Ben op zoek naar een
originele pet/los pet emblemen van de KNZHRM. Mocht iemand mij kunnen helpen, dan heel
graag telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen. Alle kosten worden uiteraard
vergoed. D.P.G. van der Horst, Tel. 0512-471706 E-mail: dpg.vanderhorst@chello.nl
Petra 01-10-11 15:59:02

Leuk om de verhalen van mijn opa lezen! (hofmeester Verschoor)
gr Petra
Riena Ruigrok – Peterse 27-09-11 16:53:17
Mijn grootvader Jacobus Smeding geboren: 17-05-1892 in Rotterdam, zijn vader is Taeke
Smeding, geboren op 04-02-1859 in Hallum, te Friesland. In deze familie zijn er een aantal
schippers geweest, die in Friesland hebben gevaren. Mijn vragen zijn; aan wat voor schepen
moet ik denken, zijn daar bekende namen onder, zijn daar oude foto's van, wat vervoerden
zij zoal en zijn er personen met de naam Smeding die uit deze familie komen? Misschien dat
iemand mij aan links kan helpen?
B.v.h.d.
Groet, Riena.
Reactie:
Als iemand Riena kan helpen? het mailadres is: rienar@telfort.nl
W.Vleeshhouwer 21-09-11 14:45:46
Goeden dag,
Ik ben bezig met het uitzoeken van de stamboom van Berend Jellse de Vries. Nu kreeg ik bij
Google een link naar 100 jaar Lemster schippers, waarin deze persoon vermeldt schijn te
worden.
Helaas werkt de link naar die pagina niet meer.
Wie kan mij helpen met de gegevens van voornoemd persoon? Er staat al een heleboel van
op mijn website, maar altijd geïnteresseerd in wat er verder nog te vinden is.
B.v. mijn hartelijke dank, Wim.
Reactie:
Dag mijnheer Vleeshhouwer,
Er is momenteel een storing aan de centrale unit bij de server. Ik hoop dat het snel opgelost
zal zijn.
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser.
Anneke Koehof 17-09-11 18:10:27
Doordat ik momenteel weer erg met Lemmer bezig ben, heb ik met hernieuwde
belangstelling naar 'Stoomschepen rond de Zuiderzee'gekeken, met die mooie
scheepstekeningen van J. Lodder.
Wat een prachtige foto's en tekeningen zijn dat. Ik was b.v helemaal 'verliefd' op de tekening
van ss 'IJssel' met die prachtige rode waterlijn. Mooi, hoor.
Al die informatie over de diverse schepen,
de site is waarlijk een levenswerk, ik hoop dat hij altijd blijft bestaan en dat wil ik Roelie graag
via dit gastenboek laten weten!
Hartelijke groeten,
Anneke Koehof

Reactie:
Dank je wel Anneke, wat lief van je
ary verhoeff 16-09-11 22:30:50
mooie site , alleen bij de elfsteden tocht staat een foutje want de route + afstand van sloten
naar ijlst staat niet vermeldt, daardoor is de route ook wat te kort denk ik. vr gr av
Reactie:
Dank u wel...Ik heb u even een mail gestuurd
Moeder 16-09-11 11:59:38
Bedankt Roelie voor de mooie stamboom van mijn fam.veel herken ik er van.bel je nog liefs
moeder.
Ruben 06-09-11 22:03:11
Ontzettend interessante website! Vooral de verhalen over het verzet in de tweede
wereldoorlog.
Groeten, Ruben (Sneek)
Reactie:
Dank je wel, Ruben
Jan Anton van den Berge 05-09-11 14:47:56
Goedendag !!
Ik kom bij toeval op deze prachtige pagina terecht.
Tijdens het zeilen en vakantie kwam ik graag in de Lemmer. Ik (Jan van den Berge, 46 jaar)
ben de zoon van Jetske Hartsta en Machiel van den Berge.
Mijn moeder is in Tacozijl geboren(vader Jan Anton Hartstra en moeder Toni). Mijn oom
Auke Hartsta heeft nog altijd de boerderij.
Mijn opa van den Berge heeft gewerkt aan de bouw van het stoomgemaal.
Mijn ouders hebben ons altijd verteld over de lemmer, hun jeugd en de periode tijdens de
oorlog.
Ook de jan Nieveen heb ik als kind meegemaakt wanneer we naar het zeilen gingen.
Heb alle ingezonden stukken aandachtig gelezen en kwam bekende namen tegen (fam van
der Duim)later wonende te amersfoort. Toen ik nog een klein mannetje was pasten zij en ook
mocht ik mee naar de friese toneelclub.

Reactie:
Dag mijnheer van den Berge,
Wat leuk dat u de site gevonden heeft en dat u zulke fijne herinneringen aan de Lemmer
heeft. Dank u wel voor uw reactie hoor, erg leuk.
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
anneke koehof 29-08-11 16:20:44

Dag Roelie!
Er was iets misgegaan, dus probeer ik het opnieuw.
Sinds kort prijkt er aan de muur van mijn 'schrijfkamer' een mooie oude foto van de Jan
Nieveen.
Daardoor ben ik mij opnieuw gaan verdiepen in de geschiedenis van dit geliefde schip (zie
ook mijn verhaal bij 'Herinneringen'.
Ik las dat het schip onder de naam F.P. Knorring in Finland als restaurant dienst doet/deed,
maar dat men in 1995 in onderhandeling was met St. Petersburg over een eventuele
verkoop.
(Eigenlijk hoort het schip in Lemmer).
Weet iemand waar het schip momenteel verblijft?
Ik ben als de dood dat het dezelfde weg zou gaan als de m.s. Kasteel Staverden, die onder
de slopershamer is terecht gekomen.
Hartelijke groeten,
Anneke Koehof
Reactie:
Dag Anneke,
Goeie vraag, ik hoop dat er iemand antwoord op kan geven..Ik heb enkele jaren geleden
contact gehad met Ronald Paree, uit Finland. Die heel enthousiast was om de Jan Nieveen
naar Lemmer terug te krijgen. En kwam met mooie ideeën...maar ik ben daar niet de
geschikte persoon voor. Dat zou echt via de gemeente moeten gaan of/en samen met een
goeie investeerder en met behulp van vrijwilligers. Maar wat zou dat mooi zijn, een wens van
velen denk ik, De Jan Nieveen terug in De Lemmer. Maar in het verleden heeft Piet Burgers,
zich hier ook al zo voor ingezet....
Er is een mooi artikel te lezen op: VAN ZUIDERZEE NAAR ALANDSHAV
www.svtwente.nl/pics_verhalen/van_zuiderzee_naar_alandshav.pdf
Groetjes van Roelie
agaath van deursen 29-08-11 16:10:53
Zoekend naar mijn voorvaderen kwam ik op uw site de fam. de Jong tegen.Bij doorlezen lijkt
het erop dat Trijntje Gerrits de Lange trouwde op 03-02-1742 met Ids Liekeles.
Wat ik nog niet begrijp is dat hun zoon Iede (Idde) de Lange te boek staat als Idses. Deze
laatste naam komt verder niet meer voor. Weet U hoe ik daar verder achter kan komen?
Alvast bedankt.
Agaath van Deursen
Reactie:
Dag Agaath,
Wat ik weet is, dat de voornaam van de vader, vaak als achternaam gebruikt werd bij de

kinderen. Maar dan zou u hem toch weer tegen moeten komen..Ik zal het mailadres geven,
van de onderzoekster van de pagina, van de familie de Jong: Dat is Doorke Rijpkema,
doorke@home.nl
Ik hoop dat zij u verder kan helpen.
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
willie de vries 26-08-11 14:55:05
goedemiddag
ik zat op u site te kijken en zag een schoolfoto uit 1926 en daar stond de naam jan de vries is
dat een zoon van pelle de vries en metje drent zoja kan ik dan een kopie kunnen ontvangen.
mijn vader is jan de vries geboren in 1918 en ik heb geen enkele foto's van hem uit vroegere
jaren mijn vader is in lemmer geboren en is weg gegaan in 1962.
leuke site is dat van jullie
groetjes willie
Reactie:
Ik heb inmiddels een mail naar u toegestuurd, met 2 foto's waar Jan de Vries in genoemd
wordt. Helaas weet ik niet of hij een zoon is van Pelle de Vries en Metje Drent. Maar
misschien dat de lezers het wel weten, wilt u dat, dan a.u.b. aan Willie laten weten?
Het mailadres van Willie de Vries is: w.tatenhovedevries@chello.nl
Middelkoop 06-08-11 19:21:44
ik ben een kleindochter van pake wierdsma destijds slager aan de benedenschans. zijn er
nog fotos uit die tijd? mijn vader heet julius
Reactie:
Op de pagina van Roelie van der Veen, staan van onderaan af de 3e foto, de Gebroeders
Wierdsma, slagers 1930. http://www.spanvis.nl/Roelie%20van%20der%20Veen/index.htm
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
Koert Tijssen 04-08-11 00:09:23
Mijn naam is Koert en ben de kleinzoon van Koert de Vries( 1872), uit Lemmer, naar wie ik
vernoemd ben.
Heb het artikel "Het oude archief van oud columnist Evert de Vries gelezen.
Ik zou graag wat vragen willen stellen aan ledenvan de Vries familie.
Kan iemand mij helpen aan een email adres?
Mijn grootvader komt in dat betreffende artikel voor met zijn broers en ik zoek nog wat
aanvullingen voor mijn stamboom.
Alvast bedankt,
Koert
Reactie:
Dag mijnheer Tijssen.
Ik heb u een mail gestuurd, met het mailadres van zijn zoon Johannes de Vries.

Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
wim de jong 17-07-11 22:46:57
Dag,
Mjn naam is wim de jong. Ik ben in 1956 geboren in Lemmer. Mijn ouders zijn Willem-HansRichard de Jong en Gotske Bruinsma. Ik was op zoek naar famile vn mjn oma Lotte Beyer
en kwam op deze site terecht. Ben nieuwgierig naar mijn familie in Duitsland.
Groet,
Wim de Jong
Reactie:
Als iemand Wim kan helpen? het mailadres is: wimwngdejong@online.nl
R. de Graaf 10-07-11 20:09:41
BIJ DE FOTO VAN DE VOETBALCLUB D.Z.D. (1932)
GEEN ACHTERNAAM BIJ DE HEER JASPER (GEHEEL RECHTS), HIJ HEET JASPER
VEENSTRA.
IK HEB THUIS OOK NOG EEN ANDER EXEMPLAAR VAN
DE ZWARTE DUIVELS. (O.A. MET FOKKE POSTMA EN
CEES DE HEY).
Reactie:
Dank u wel voor de aanvulling, ik heb de naam aangepast.
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
Jaap 01-07-11 00:05:40
deze site gevonden ik geef hem nu door aan mijn vrouw (TINEKE VAN DIJK) dochter van
hoofd der school r,van dijk .Leuke site
Reactie:
Dag Jaap
Dank u wel
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
Moeder07-06-11 17:51:39
Hoi Roelie zat enven op je site te kijken en dacht hoe goed je dat allemaal doet
SUPPER.nog even persoonlijk mooie foto van April ,was gezellig he zaterdag Groetjes aan
Jan we bellen weer Liefs Moeder
harrie meijer 05-06-11 11:19:17
Hoi Roelie,
Ik lees nog steeds e site en het gastenboek met veel plezier. Heb toch nog steeds een zwak
voor Lemmer ondanks de niet altijd positieve vernieuwingen in het dorp.

Het kost je veel tijd maar ga vooral door...
Groetjes, Harrie (Zeist)
Reactie:
Ha Harrie
Dank je wel het gastenboek is ook leuk om te lezen, allemaal verschillende berichtjes, leuk
Fijne zondagavond nog Harrie ...groetjes van Roelie
Melle vd Heide 30-05-11 11:00:26
Op het schip Weeke Harhuis is Jan vd Heide als opvarende vermeld. Bij zijn gegevens staat
als ovl datum 1931. Dit is niet juist. Deze ovl datum betreft een andere Jan vd Heide, ook
bekend op mijn site stamboomvanderheide.nl
Gaarne onjuiste gegevens verwijderen.
Vriendelijke groet,
Melle vd Heide
Reactie:
Dag Melle, ik heb je vraag doorgestuurd naar de samensteller van de Zeilvaart en
Stoom/Motorvaart.
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
Carla Duim 19-05-11 08:48:22
Ik zag dat Anneke Hop- Duim en Harm Duim een reactie hebben achtergelaten. Zij zijn
familie van mij, maar dan via een andere tak.
Ben zelf bezig met het invoeren van onze stamboom, ooit uitgezocht door een achterneef
van mijn vader in de jaren 1970, ene Arthur Edgar Felicien Duim. Hij is helaas overleden.
De reactie van Harm Duim op de foto is herkenbaar. Harm Duim is mijn overgrootvader en
Jan Duim zijn broer. Harm trouwde met Fimke van der Zande en Jan met Fokje van der
Zande. Dit waren volgens mij zussen. Harm Duim woonde in de steeg die op de Schans uit
komt.
Ben daar wel eens geweest toen ik nog heel klein was. Daar woonde toen nog een van zijn
ongetrouwde zonen, volgens mij Peke. Egbert Duim (inderdaad met bochel en lid van de
‘blauwe knoop’) woonde toen al in het bejaardenhuis in Lemmer.
Mijn opa heette Jan Duim, palingroker in Lemmer, Stavoren, Tilburg (fa. Tjebbe de Jager) en
later weer Stavoren. Hij was getrouwd met Grietje Mulder uit Stavoren.
Mijn vader heet Harmen Egbert Duim(bijna 85) mijn broer heet Jan en een van mijn neven
Sjoerd Jan Harmen. Deze namen komen allemaal voor in onze familie.
De term ‘Harm fan us Oate’ komt mij bekend voor uit de verhalen van mijn vader.
Leuk dat je zo familie op het spoor komt. Misschien willen ze reageren op deze mail. Zou ik
erg leuk vinden.

Dan graag sturen naar mijn prive-mail: c.duim@hetnet.nl
angelique van dantzig 11-05-11 17:18:28
Geachte mevrouw/meneer
Ik zag dat u mij onlangs een mail heeft gestuurd, tot mijn spijt moet ik u zeggen dat ik die
nooit heb gezien of binnen heb gekregen. Ik zou u vriendelijk willen vragen of u hem mij nog
een keer kunt sturen. Met een duidelijke vermelding reactie op uw mail(stamboom).
Nogmaals met vriendelijke groet
Angelique van Dantzig
Koos Los 27-04-11 14:40:43
Geachte behandelaar,
In de tekst van de LE63 Elisabeth heeft u de echtgenotes van Rinze en Wiebe Hoekstra
verwisseld. Zo nodig heb ik daar wel meer gegevens van.
Ik heb belangstelling voor een foto in goede resolutie van de LE 63. Wellicht heeft u die voor
mij. Deze is bedoeld voor een familieboek van de familie Tjalma.
Met vriendelijke groet,
Koos Los
Reactie:
Dag mijnheer Los, ik heb u een mail gestuurd, met het mailadres van de inzendster van dit
verhaal. Zo zal het wel in orde komen.
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
E. Erkelens 08-04-11 17:54:57
Hallo, wat leuk deze site zeg met al die oude info.
Tot mijn grote verbazing kwam ik familie tegen waar ik het helemaal niet verwacht had.
Bij de beschrijving van het schip "Banana" ex Foyle staat de naam Hendrik Erkelens. Dit is
een voorouder van mij.
Is het mogelijk mij deze tekst te mailen? Waar komt deze info vandaan is er nog meer te
vinden? Hij komt uit Terschelling, waar kan ik info over Terschelling vinden v.w.b. burgelijke
stand e.d.?
Bij voorbaat dank.
Reactie:
Ik heb u even een mail gestuurd. Vragen over uw Voorouders/Burgerlijke stand, kunt u
vinden bij http://www.tresoar.nl/
Vriendelijke groet,
Roelie Spanjaard-Visser
Marcel Vianen 30-03-11 11:58:26
Even een vraagje:
Van wie was Cornelis Vianen een zoon ?

Wil ik graag weten ivm stamboom Vianen.
Groeten,
Marcel Vianen
Gouda
Reactie:
Dag Marcel
Dat is mij niet bekend. Wel kunt u een poging wagen bij het Utrechts Archief..
www.hetutrechtsarchief.nl
Ik wens u veel succes.
Roelie Spanjaard-Visser
Thomas King 27-03-11 23:47:06
Hallo,
Mijn Opa was Leendert Seegers. Ik spreek Nederlands zeer slecht, dus ik zal srite in het
Engels.
Of course, my uncle was Piet Seegers. I wonder if you know if Piet is in one of the photos?
Also, do you know anything about a fellow named Alexis de Seume? He was a prisoner
along with Piet in the San Pedro camp.
Also, I see that Sake Visser was in the Merchant Marine (am I correct?). I wonder if he knew
Piet's older brother, Leendert (same name as Opa), who also was in the Merchant Marine.
Dank u voor het doen van goede werken.
Tom
Reactie:
Tom Day,
Unfortunately I have no further information about your Uncle Pete Seeger or Alexis de
Seume .. Alexis I come in only at film roles? Sake Fisher's older brother knew I was
unfortunately not known. Perhaps your message in the guestbook have reactions from
readers who are able to answer these questions?. I still stick a link here for you, but you will
probably be known?
http://www.iisg.nl/bwsa/bios/seegers.html
Sincerely, from Roeli
corrie bootsma 22-03-11 16:52:50
beste roelie
ik heb de pietersbuurt even bekeken maar ik mis een paar bootsma,s die daar woonden
wij dus ook en nog meer
van de pietersbuurt herinner ik mij dat wij bij oude stuur woonden als de naam goed is met
antje en ale
we waren als kinderen altijd bang om naar het huuske te gaan want die zat achter in de
steeg
en meestal stond die deur open en zat oude stuur er op
voor de rest was daar veel saamhorigheid

toen brachten de buren met geboortes of zo maar elkaar eten
ik en mijn broer en zusters hebben een leuke tijd daar gehad
groetjes
corrie bootsma
Reactie:
Ha Corrie
Mijn moeder herinnerd zich jullie nog, zij heeft er ook leuke herinneringen aan maar jammer
genoeg kon ze uit de foto's niet opmaken of het jullie zusje Hannie is, dus dat is wel jammer.
Zou je mij de namen die je mist van de Bootsma's even door willen geven? dan kan ik die
aanvullen.
Leuk stukje heb je geschreven, ja zo ging dat toen hé
Groetjes van Roelie
Ilse 15-03-11 20:22:25
in welke provincies kom je de meeste polders tegen
Reactie:
http://nos.nl/artikel/100013-alle-3000-nederlandse-polders-in-kaart.html
Gab 14-03-11 09:37:23
Hallo, kwam bij toeval op je site terecht over info van de houtwerker. Een compleet verhaal,
met veel plezier doorgenomen!
Ik was afgelopen zaterdag weer eens in Zaandam waar ik bij toeval in oog kwam met de
houtwerker z'n nieuwe lokatie. Herinneringen kwamen weer boven uit de tijd (de 60er
jaren)dat Militec bij ons in de buurt woonde en ik hem wel eens een handje helpte in z'n
atelier aan de houtwerker..
Groeten, Gabriel Smit
Reactie:
Dag Gabriel
Dank je wel ja, hij heeft weer een nieuw plekje gekregen heel fijn zulke mooie herinneringen
en dat je er zelfs aan mee geholpen hebt, aan het tot stand komen van de houtwerker, dat is
wel super mooi..
Groetjes van Roelie
Marije Essink 10-03-11 14:39:18
Hallo,
op deze site kwam ik in het deel over De Tweede Wereldoorlog en Lemsterland, pagina 9
www.spanvis.nl/Straatnamen%20zijn%20ook%20Monumenten/index9.htm
een vermelding tegen van een sergeant Kaufman, instructeur van de knokploegen (zie onder
de kop Wapens in de school).

Mogelijk gaat het bij deze sergeant Kaufman om een neef van mijn grootvader, Carolus
Joseph Kaufman (roepnaam Carel), geboren 1901 in Assen, woonachtig in Steenwijk van
april 1938 tot oktober 1975, overleden 1978 in Marum.
Deze sergeant C.J. Kaufman was voorzover bekend ondergedoken in Friesland en
inderdaad betrokken bij het verzet. In de familie is verder nauwelijks iets bekend, ik hoop dat
iemand misschien meer kan vertellen.
De naam Kaufman is overigens van Zwitserse herkomst.
Met vriendelijk groet,
Marije Essink
Reactie:
Als er een lezer is die Marije kan helpen?
Het mail adres is: marije.essink@gmail.com
angelique van dantzig 09-03-11 09:32:33
Hallo het is voor mij een tijd geleden dat ik op de site heb gekeken, bij toeval kwam ik op
deze site. Omdat ik op google zocht naar de naam van mijn dochter(Odessa),ik zou graag
meer willen weten te komen over mijn vader en degene die deze mooie site gemaakt
heeft.En wat de connectie is tussen mijn familie hierin, hoe zijn jullie achter mijn gegevens
gekomen.Ben erg benieuwd.
In afwachting van uw antwoord
Met vriendelijke groet,
Angelique van Dantzig
Klaasjan Veslinga 01-03-11 15:45:57
oja de naam Veslinga is als volgt bedacht:
VESL komt uit het engels en is een woord voor schip (VESSEL spreekt men uit als VESL),
mijn ene familie was een vissers familie (Poepjes) en mijn andere familie scheepsbouwers
(Amels) dus dit was een gepaste naam.
INGA is het frisisme omdat we een friese familie zijn.
Reactie:
Leuke reactie, dank u wel...en wat leuk hoe de naam opgebouwd is
Groetjes van Roelie
Klaasjan Veslinga 01-03-11 15:42:59
Zeer mooie site, vooral voor mij.
Wij hebben namelijk onze naam laten veranderen van Poepjes naar Veslinga. Ik kom uit de
tak:
Hans P. Poepjes -> Arend de schaatser -> Klaas de Schaatser -> Klaas de
aardewerkschilder en schaatser --> Mij

Lammert Voos 27-02-11 22:15:02
Mijn opa heette Lammert van der Wal en kwam volgens familieleden van oorsprong uit
Lemmer en was van een schippersfamilie die De Bruin heette. Hij overleed in 1969 in
Groningen. Hij had een broer die Jan heette en een zuster die Lolkje heette. In de familie
komen ook nog Froukjes en een Siemen voor.
Ik heb verder helemaal geen data e.d.vanwege moeizame familieverhoudingen. Zou iemand
mij iets over deze familie kunnen vertellen?
Bij voorbaat dank.
Lammert Voos
Reactie:
Als iemand Lammert kan helpen? het mailadres is: lammertvoos@gmail.com
Petra Bruin 18-02-11 22:16:24
Goede avond,
was zeer verrast om een foto van het vervoerbedrijfs van mijn Opa te zien vermoedelijk is
het jongetje op de foto mijn vader Jacob of mijn oom Jan, ik weet verder niet veel van mijn
familie die in de Lemmer heeft gewoont of er misschien nog woont ik ben de jongste van de
generatie en weet dat mijn vader en zijn broer 16 jaar in leeftijd verschilden en ook dat mijn
oom eerder getrouwd geweest is met een vrouw uit de lemmer waar hij 3 misschien 4
kinderen heeft gehad waarvan ik dan ook weet dat er een Berend hete en een ulkje, ik zou
graag meer van mijn familie uit Lemmer willen weten ben inmiddels allen met mijn broer over
en wij weten eigelijk heel weinig.
Zijn er nog foto's van onze familie of verhalen? ik hoor ze graag
Mijn vader was Jacob Bruin geb. 12-3-1929
zijn broer Jan Lammert Bruin geb. 20-1-1913?
Mijn Opa was Berend Bruin en woonde in een woonark op de korte streek is getrouwd
geweest met een Akke meester als ik mij niet vergis bijde net na de orloog overleden.
Mijn Opa heeft dus een vervoerbedrijfje gehad met een compagnon en ik heb nog een
boekje waaruit blijkt dat hij vis verkocht.
Ik hoor graag of iemand nog iets kan vertellen
met vriendelijke groeten
Petra Bruin.
Reactie:
Dag Petra
Nou dit moet bijna wel gaan lukken, met deze informatie
Als iemand Petra kan helpen? het mailadres is: petrabruin61@hotmail.com
Willem Kabel 08-02-11 16:54:22
Goeie middag
Heb al een mailtje gestuurd. Maar hier kan het natuurlijk ook. Zie nu pas het gedeelte wie

zoekt wie. Maar misschien weten andere het ook.
De vraag is over ene Jan Kabel die met de achterkant van zijn stenen huis aan het Brijkie
zat. Was Botenbouwer en voor ander timmerwerk. Dochter was vroedvrouw en zoon
toneelspeler
Weet niet of hij dat van beroep was, wie herkent dit....En wie weet van deze Jan Kabel en
zoon en dochter..Over mevrouw Kabel wordt niet gesproken .Toch moet ze er ooit eens
geweest zijn.
Wie o wie weet iets bijvoorbaat dank
blijf je site volgen doeiiiiiiiiiiiiiii
Willem Kabel
Reactie:
Dag Willem,
Ik heb de vraag toch nog even geplaatst bij "Wie zoekt Wie" Voor de lezers in het
gastenboek die kunnen helpen bij de vraag van Willem Kabel, hier volgt het mailadres:
willemkabel@hotmail.com
Groetjes van Roelie
Nanne Wienia 06-02-11 12:33:02
Roelie goede morgen,
ik heb je een paar jaar terug het verhaal van de Wildeman gestuurd, ik ben nu zo wat aan
het doorlopen van oude foto's van de schulpen.
op foto 312 moet omschrijving zijn: Familie Semplonius en Anne Wienia met zoon Nanne.
bij foto 332 staat meester Schoten, dit moet
Scholten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Nanne Wienia
Reactie:
Ik heb het aangepast, hartelijk dank voor de reactie/verbetering.
G.Wijngaarden 05-02-11 17:40:47
Lieve mensen ik wil bij deze jullie alvast bedanken voor de moeite die mijn vraag met zich
meebrengt.Een mooie site van jullie
Groetjes Gerard Wijngaarden
Coby Westerhof-Palmbergen 01-02-11 15:33:38
Hi, Laat ik nou getrouwd zijn met een man in wiens familie de Van Teijens kwestie nog
steeds leeft. De pake van mijn man heeft tot in de zestiger jaren mee betaald aan de
proceskosten. Wat leuk hier het hele verhaal tot in detail te kunnen lezen. Doei, Coby
Reactie:
Ha Coby.
Ja, de van Teijens blijven fascinerende personen, men zal er waarschijnlijk ook nooit meer

achter komen. Maar vreemde zaken hebben zich er in ieder geval afgespeeld en daarom ook
begrijpelijk dat men die processen begon, om hiertegen in verweer te gaan.
Groetjes van Roelie
Annelies wessel 31-01-11 21:23:53
Hoi Roelie
Ik had van middag nog even je site nagekeken en kwam op de site met oorlogs slachtoffers
daar stond ook de naam van mijn oom Pieter Anthonie Plooij gevallen in het begin van de
oorlog 1940,daar werd ik toch wel even door geroerd .
Mijn opa en oma hadden een cafe op de Schans 29 te Lemmer .
groet Annelies Wessel Goedhart.
Annelies Wessel Goedhart 31-01-11 13:02:20
Hoi
Ik ben een kleindochter van Piet plooij ,mijn moeder is Alie Plooij ik heb nog wel een foto
maar moet hem even zoeken .het is leuk als je zo de naam van je opa tegen komt ,ik weet
ook niet veel van die tijd ik ben van 1949.Daarna zijn mijn opa en oma naar Wieringen
verhuist ook weer een cafe ,en de bus halte + drank winkel ??? hoek Hofstraat
groetjes Annelies
Hein Verschure 27-01-11 14:50:56
Dat is nou eens een interessante site!
Wat mij nieuwsgierig maakt is de geschiedenis van mijn grootvader, Verschure Stoomboot
Diensten.
Hebben jullie ook foto's van personen hieromtrent?
met vriendelijke groet,
Hein Verschure
Rick 14-01-11 00:07:21
Beste sitehouder,
Wat heeft u hier een mooie website, met een interessante geschiedenis. Nu ben ik tussen de
portretten uit '64 foto's van mijn oudoom tegen gekomen. Deze zou ik graag van u
ontvangen. Het gaat dan om Siemen van der Wal. Ik hoop dat u zo vriendelijk wilt zijn mij
deze toe te sturen.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Rick
Reactie:
Dag Rick
Ik heb 3 afdrukken naar u gemaild
Groetjes van Roelie
Dennis de Munck 27-12-10 12:30:35
Hallo Roelie,
Lange tijd geleden. Ga zo door met je werk. Ik ben er sindskort ook weer ingedoken en ben
bezig meer te weten te komen over de verzetsmensen in Leeuwarden e.o. Heb het één en
ander qua documenten opgevraagd uit Tresoar en ga nu een paar puzzelstukjes hopelijk
verbinden.

Gr,
Dennis
Reactie:
Ha Dennis
Wat leuk dat je er ook weer mee bezig bent,mocht je aanvullingen tegenkomen die in mijn
bestand passen,dan houdt ik mij van harte aanbevolen.
Veel succes met je speurtocht en ik hoop dat je puzzelstukjes gaan passen..
Groetjes van Roelie
Karel Willem van der Meer 26-11-10 14:34:30
Beste Roelie,
Ik kwam toevallig op het net de paviljoentjalk
"De Onderneming"tegen van de zeilonderneming.nl
Mijn opa had zo'n tjalk laten bouwen en "De
Onderneming"genoemd. Na wat zoekwerk kwam ik terecht bij Honderd jaar lemster schippers en daar staat mijn opa en overgrootvader. Mijn opa
was Reinder Rudolphus van der Meer, mijn vader was Rudolphus vd Meer en mijn oudste
broer heet
Reinder Rudolphus vd Meer. Mijn opa heeft de tjalk laten bouwen en is gaan varen als
schipper
koopman.Hij is getrouwd in 1897 en het bouwjaar van de tjalk van de zeilonderneming is
ook 1897 en de naam is hetzelfde, interesant.
Opa heeft later een tweemastklipper laten bouwen ook "De Onderneming"genoemd deze is
door mijn vader overgenomen. Later heeft hij die verkocht en een kempenaar gekocht welke
ook weer de naam "De Onderneming"kreeg. Opa en Oma hebben zich in 1931 aan de wal
gevestigd
in Utrecht aan het Merwede-kanaal hij is later blind geworden en in 1943 verdronken in dat
kanaal. Oma Jantje de Vries is in 1960 overleden te Oegstgeest. Oma is kampioen
kortebaan-schaatsen geweest en familie van Masten en Zeilmakerij de Vries. Het is een heel
verhaal maar mijn zoektocht naar de overeenkomst tussen de tjalken loopt dood omdat de
familie van vader is uitgestorven.
Misschien kan jij me verder helpen.
Met vriendelijke groet Karel w vd Meer
Helen Uijldert 17-11-10 21:53:41
Hallo,
Ik ben op zoek naar informatie over de Groninger Lemmer Stoomboot Maatschappij en in het
bijzonder over de schepen Sneek VI de Lemmer II de Goningen III en de Groningen IV
waarop mijn overgrootvader Jan Vogelzang heeft gevaren.
Misschien is er nog iemand van de familie van zijn broer Rintje Vogelzang die kapitein was
op de Groningen III die nog foto's heeft.
Of misschien iemand van de familie van Louw Bosma die hofmeester was op de Groningen
IV en ook een functie had binnen de RK kerk in Lemmer ?
Of misschien nog iemand uit de familie van zijn vrouw Rinske Wierdsma.
met vriendelijke groeten,

Helen Uijldert
Reactie:
Als iemand Helen kan helpen? het mailadres is: helen@ealahuzen.nl
M.H.J.T.spanjaard 17-11-10 19:53:06
Mijn naam is Marco,hendricus,Johannes,Tomas Geboren te nijmegen in 1971,mijn vader het
ht spanjaard en mijn moeder heette BC spanjaard vd hurk
anita maijer 07-11-10 14:12:44
hallo, wat een prachtige website met zo veel informatie over Lemsterland, de historie en
genealogie..
ik ben bezig met de genealogie van onzere familie Maijer, die orsprongelijk vanuit Oldeboorn
kwam..
weet U misschien meer over onzere relatie vanuit Lemmer, de familie van Jelte Harmens
Visser,geb. 1833 gehuwd met Marijke van der Molen, geb.1831 te Lemmer ???
Hun dochter Froukje Visser, geb.1867 te Lemmer, was gehuwd met Sipke Douwes Maijer in
1891 te Amsterdam.
U weet alles van Lemmer heb ik gezien, dus misschien weet U ook iets over Jelte Harmens
Visser ??
de groetjes,
Anita Maijer, Schwelm-Duitsland
e-mail: maijer14@aol.com
Reactie:
Dag Anita,
Dank U wel voor het compliment, maar ik moet nog een hoop leren hoor. Op Uw vraag kan ik
antwoorden, dat van deze tak een prachtige site is, van Hillebrand Visser uit Lemmer. Daar
vindt U het zeker.
http://members.home.nl/visser.hh/familie%20albert%20hendrik%20visser%20lemmer/d4.htm
l
http://members.home.nl/visser.hh1/A.H.%20Visser%20kwartierstaat/A.%20H.%20Visser%20
kwartierstaat.htm
Ik zal U de links ook nog even per mail sturen...
Vriendelijke groet, Roelie Spanjaard Visser
Evelien Wolterink-Kooij 01-11-10 12:00:36
Hallo Roelie
Ik kwam op je site omdat ik over Blokzijl zocht. Een groot deel van mijn voorouders van
vaders kant komt uit Blokzijl (zo vanaf 1750). Ik heb ook een Poorter in mijn familie en wel
Aafjen Poorter, dochter van Pieter en Trijntje.
Aafjen trouwt met Jochem Gerrits Glastra en dan gaat het als volgt:
Jan Glastra & Aaltje Pees
Jacob Glastra & Trijntje Agter
Anna Glastra & Jan Kooy (mijn opa en oma)
Klaas Kooy & Grietje Schipper (mijn ouders)
Evelien Kooy & Wim Wolterink (ik zelf)
Mocht je meer gegevens nodig hebben dan kan ik je die wel geven.

Erg leuke site en heel leuk om zoveel te lezen over mijn eigen geboorte stad Blokzijk.
Met vriendelijke groet
Evelien Wolterink
Cyprianus Jeams a Stapert 29-10-10 18:56:20
Ik Bezit een foto copie in kleur van het afgedeelde Adelijke wapen van mijn vamilie.
tevens ben ik in het bezit van de originele apedagis met kantekeningen van de onderzoeker
de onze familie geschidenis heeft onderzocht in 1889.
heeft u belangstelling in een kleuren copie van het wapen stuur mij een @-mail.
josien atsma 22-10-10 21:34:44
grappig om iets over mijn vader Daan Atsma te lezen
Christiaan Toering 22-10-10 12:25:00
Geachte Heer. P.Dorleijn.
De geschiedenis van de Toerings aandachtig gelezen, ik als een Toering nazaat wil dit stuk
Nederlandse en Friese geschiedenis uitstekend door u op papier gezet omschrijven als een
''Master piece'' zelf ben ik al van mijn tiener jaren aan het uitzoeken waar de oorsprong van
de naam Toering ligt, vele zeggen dat de naam Toering uit Duitsland stamt 'Thuringen' maar
daar kan ik niets over vinden.
Mijn complimenten nogmaals,
Hoogachtend,
Christiaan Toering.
Hellevoetsluis.
Jan Buitenga 18-10-10 20:04:41
Heb de enkele berichten gelezen die er na mijn stukje over de politie op het gastenboek zijn
verschenen. Onno Hoekstra blijkt de broer te zijn van Germ Hoekstra, een (inmiddels ex-)
collega waarmee ik eerder in Joure heb samengewerkt. Deze had me in een ver verleden
wel eens verteld dat hij wel eens een pedagogische schop onder zijn kont had gehad
wanneer hij en zijn broer weer eens wat hadden uitgehaald.... Gezien hun beider later
beroep zijn ze er niet echt slechter van geworden. En ja, vroeger was er voor de politie nog
tijd en gelegenheid om aan de lagere scholen verkeersonderwijs te geven, inclusief een
examen aan het eind.
Margreet Agricola 16-10-10 01:47:10
Tot mijn stomme verbazing vond ik de foto van de voormalige RK kerk in Lemmer op Uw
website. Ik heb deze zelfde foto, uit de nalatenschap van mijn tante, die de foto weer uit de
nalatenschap van haar vader (mijn grootvader) ontving. Er is niemand meer in leven die mij
over deze foto kan vertellen, en ik nam aan dat er familieleden in de foto voorkwamen. Mijn
grootvader, Sipke Agricola, kwam uit Lemmer. Hij en zijn broers en zussen waren tijdgenoten
van de kinderen op de foto (of maken deel uit van de groep?).
Reactie:
Dag Margreet
Die foto is aangeleverd door Doorke Rijpkema, bij de gegevens/pagina van de familie van
den Berg. Zo kunnen foto's een hele ronde maken hé, leuk. We hebben inmiddels al mail
contact gehad, mochten er nog reacties binnenkomen op de foto dan geeft ik ze even aan
jullie door...
conny de Wreede jansma 05-10-10 22:10:41

hallo roelie
ik las jou reactie op mn berichtje,over de ouders van mijn man Gerard de Wreede,zijn Vader
Sjoerd de wreede,is van z,n vak schoenmaker geweest ,later trambestuurder,en hier in
Arnhem heel lang buschauffeur,hij heeft dus geen kapperszaakje gehad,wel zn,ome Otto en
Tante Annie de wrede,die hebben ooit een kappers zaakje gehad,want tante Annie was een
zus van mijn schoonvader,Sjoerd de Wreede,voor enkele jaartjes terug hebben we nog een
reunie gehad in Lemmer,en wel in de wildeman,tante hielkje en ome albert ,ome Bauke
waren er ook,ome bauke woont in Rotterdam,hartelijke groetjes van ons uit arnhem,Gerard
en Conny,de Wreed Jansma,uit Arnhem
Onne Hoekstra 04-10-10 21:55:26
Roelie,
Ik zag een naam van een politieman in dat stukje over de politie in Lemmer, Gehasse. Van
deze man hebben we op de lagere school de Dam, verkeersles gehad. Mogelijk weet jij dit
ook nog?
gr. Onne
Onne Hoekstra 04-10-10 21:38:25
Mooi stukje over de politie in Lemmer!
Dit is dus de Buitinga die ik noem in mijn stukje over de Houtmolen. Zelf al meer dan 37 jaar
werkzaam als opsporingsambtenaar, begrijp ik dat Buitinga destijds al bezig was met
Handhaven met verstand en gevoel, dat nu als nieuw wordt gepresenteerd.
Met dat handhaven vroeger was niets mis mee.
gr. tevens aan de familie Buitinga,
Onne Hoekstra
Petra Brons-Mekke 24-09-10 19:46:49
Hoi Roelie,
Ik zou altijd nog een update geven. Nu eindelijk hierbij: onder nr.69 Jelle Visser-Metje
Meester Berends: onder Bernhard Visser/Geertje de Heij: geb. dochter Metsje Visser geb.
18-01-1934, getrouwd met Pieter Mekke geb. 10-10-1931 (gestorven 01-10-2010); hieruit
geboren: dochter Gerda Bernardine Mekke geb. 02-01-1958/overleden 12-06-2005, zoon
Kees (Cornelis Christiaan, geb. 19-12-1960, getrouwd met Mieke Storm (geb.04-111958)hieruit 2 dochters; Miriam Mekke (Metje Maria), geb. 08-09-1986 en Rianne Mekke
(Geertje Hendrika), geb. 18-03-1988. Miriam is op 4 juni 2010 moeder geworden van een
dochter, Yasmine Mekke. Zij is niet getrouwd; Pieter Mekke en Metje Visser kregen nog een
dochter Petra Francisca Mekke, geb. 07-10-1968, getrouwd met Bert Brons geb. 25-041962, hieruit 1 dochter Irma Birgit B'Elanna Brons, geb. 02-02-2002. Zo is deze lijn ook weer
compleet! Groetjes en succes met de site die er goed uitziet! Petra Brons-Mekke
Conny de Wreede Jansma 14-09-10 22:23:42
wat een ontzettende leuke site is dit m,n petje af hoor,ik ben getrouwd met Gerard de
Wreede zoon van Sjoerd de Wreede ,die een geboren en getogen lemster was,Gerard,s Opa
en Oma waren
Thijs de Wreede en jeltje Terheiden,ook kwam ik nog een foto tegen van zijn ome Otto de
wrede en tante Annie de wrede de Wreede,zelf wonen wij in arnhem,maar ben een grote
liefhebber van de beroemde oranje koek en kjellepoot,spijtig genoeg leeft mn schoonvader
Sjoerd de Wreede niet meer de enige overgebleven en nog in leven zijnde is zijn jongste
broer Bauke de Wreede en zijn jongste zus Geertje, zij woont in Australië.
Reactie:

Dank je wel Conny
Leuk berichtje.... ik moest eerst even denken, want een oom van mij
heette ook Sjoerd de Wreede, die heeft ook een zoon die dan weer Bauke heet. Maar jou
schoonvader heeft de kapperszaak op de Nieuwedijk dan gehad hé...
Groetjes van Roelie
Hein Verschure 08-09-10 00:37:23
Verschure Stoomboot Diensten, van Rotterdam, Oosterhout naar Tilburg, tot de jaren 40.
Wie kan mij hierover meer vertellen?
Bij voorbaat mijn dank,
Hein Verschure
Reactie:
Als iemand Hein kan helpen, hier volgt het mail-adres: Hein_verschure@live.nl
Natasja 19-08-10 00:13:02
Vandaag kwamen we bij toeval door Moddergat, op weg naar Fugelpits met een gewonde
buizerd. Op de terugweg hebben we het monument op de dijk bekeken, dat maakte veel
indruk! Thuisgekomen ben ik verder gaan zoeken op internet naar de ramp van Moddergat.
Op uw site vond ik het verhaal. Wat een vreselijk, gruwelijk, indrukwekkende geschiedenis.
En wat een prachtig plaatsje, dat Moddergat. Complimenten voor uw verhaal op deze site.
Hartelijke groet,
Natasja
Reactie:
Hartelijk dank voor Uw berichtje, hoop dat het goed met de buizerd is?
Vriendelijke groet, Roelie Spanjaard Visser.
Marga de Lange-Bender 15-08-10 19:52:26
Hallo Roelie, alweer een tijdje geleden maar ik kijk regelmatig in het gastenboek, leuk om
alles te lezen. Heb ondertussen kontakt met Ali Staal gehad en hebben wederzijdse families
door gesproken. Leuk zo'n nieuwe familie tak waar je eigenlijk niets van wist.
Roelie ik ben de spullen van mijn moeder een beetje aan het door spitten en kwam daar
twee kranten berichten tegen 1 van Jan Wouda met de titel "Kruisende wegen" een erg leuk
stuk, en een fotocopie van een bericht met de titel "35 jaar geleden stierf "Jan van Fetsje"een
Lemster visserman die respekt afdwong". Ik vroeg me af of jij deze berichten kent, in het
eerste bericht staan heel veel namen van de familie Visser.
Ik denk dat het eerste bericht uit een Noord-Hollandse krant komt, het tweede weet ik niet.
Ik hoor wel van je of daar interesse in hebt
Hartelijke groetjes Marga de Lange
Blabla 12-08-10 23:32:00
Voor mijn zus ben ik op zoek naar haar vriendin in oorlogstijd Reina Vorst, of van der Vorst.
Wonende te Buitenkaag oftewel Abbenes, haar vader zat bij de NSB maar heeft in de oorlog
geen echt aktiviteiten ondernomen.
Hopend dat iemand mij meer over Reina kan vertellen.
Reactie:
Het mail adres van Blabla is: norkuijp@quicknet.nl

Anneke Hop-Duim 09-08-10 10:50:16
Dag Roelie,
Het is al weer even geleden dat wij contact hadden. Nu kijk ik weer eens op de site
(indrukwekkend!) en kom in het gastenboek een berichtje van mijn achterneef Harm Duim
tegen. Hij heeft het over de foto in het Achterom waar mijn pake Harmen Duim op staat. De
kleine man met de "hoge rug" is niet mijn omke Eibert, maar "Lytse Bonne". Er staat wel een
broer van mijn pake op, namelijk Jan Duim (tweede van links). Die was later vishandelaar in
Hilversum.
Ik was met de Lemster Wike nog in de Lemmer. Jammer genoeg zie ik steeds minder
bekenden, maar het was toch erg gezellig.
Groeten,
Anneke
harrie meijer 26-07-10 12:23:22
Hoi allemaal, ik kijk nog steeds met veel plezier naar de site. Op 4 aug. kom naar het zelen
kijken en neem 2 kinderen van de 5e generatie van pake en beppe Postma mee, heel
bijzonder vind ik wel. Ga alsjeblieft door met deze site, je doet veel mensen een plzier mee.
Groetjes, Harrie Zeist
Reactie:
Dag Harrie
De 5e generatie dat is zeker heel bijzonder, mooi hoor om dat zo in stand te houden naar het
skûtsjesilen toe. Ik wens jullie dan ook hele fijne dagen toe en geniet er lekker van. Hartelijk
bedankt voor het lieve berichtje.
Vriendelijke groet van Roelie.
Harm fan Harm fan us Oate 23-07-10 14:19:32
Hoi Roelie,
Hoe is it der, brotsk?
Sorry, mar ik ken dyn gesicht net for de geest krije. Is Cornelis Visser (Panne) direkte familie
fan dy? Of Sake "Brobbel" (zat ik bij in de klas hij fan 1957, fan "Jelle Niekie".
En stiet der ik in foto fan dy op de Spanvis.nl ik sjoch net ien. Je kent Baukje Duim (mijn
zus)vast wel net iets jonger dan jij? Maar even verder in het ABN; msschien kende jij de
Kingma tak in Zaandam, mijn oom, broer van mijn Moeder Fimke Margaretha Kingma (fan
Ynte Kingma en Baukje Propsma), wellicht heb je nog wel eens bij Ome Wieberen (Wiep)
Kingma op de Pont bij Zaandam gestaan, er is nog ergens een Foto van hem op de pont in
de zestiger jaren denk ik.
Ik heb nog een mooie foto fan myn Heit op de tafel sjonge yn de Wildeman, maar niet het
orgineel, ik hoop eigenlijk dat die ergens te vinden is bij de Zuid Friesland?
OP je website Index Herinneringen van Lemmer, staat een foto van het Achterom, weet jij
hoe je aan die Foto komt? Ik heb exact dezelfde namelijk (ergens), het is mij vertelt mijn
overgrootvader Pake Duim (die grote kerel) en zijn broer Eibert Duim (Horrel voet, bochel
zittend, maar heel intelligent en Dam kampioen van Lemmer en hij zou maar 12 jaar
worden... hij werd ergens in de 80. Elke zondag erheen haha dat was natuurlijk niks voor een
beweeglijk jochie van 6 of zo). Pake werd 93 met een ziekbed van 10 jaar, sterk als een beer

(en dat zie je ook wel) was amper kapot te krijgen..
Ik jer it wol,
De heu,
Harm Duim
Reactie:
Ha Harm
Cornelis Visser is zeker directe familie van mij, zijn vader en mijn vader waren broers dus hij
is een volle neef net als Wieger, Frans, Jelle en Sake. Met Baukje heb ik inderdaad contact
gehad. Ik zal je even een mail sturen...
Wim 15-07-10 23:46:12
leuke site kwam via tresoar hier terecht en zag een Foto van Johannes meppelink verder
onbekend
J. Meppelink was geboren op 1906, overleden 23 april 1945 te Neuengamme, laatste
woonplaats De Blesse.
Neuengamme weet ik niet zeker want heb me laten vertellen dat hij is gefuseerd wegens
weigeren van zijn functie was duits politie andere naam in die tijd weet ik niet hij was
ondergedoken bij mijn pake in de blesse en een vriend was van mijn oom arnold van veen
18 verzetsstrijder die geen bekendheid heeft gehad verder. Hij is overleden een week voor
dat hij op treintransport moest naar duitsland op 18 jarige leeftijd
ik heb een foto van mijn oom en hem samen op foto van mijn moeder gekregen toen mijn
vader is overleden leuk om deze site te zien zo vind je weer s wat
vriendelijk groet
Jeannette pathuis 23-06-10 22:51:40
Wat een mooie foto's van oud Lemmer!Ik zou ze heel graag willen downloaden...
Mijn moeders familie komt hier vandaan. Mijn Pake heette teake van der Bijl en mijn Beppe
Zwaantje Samplonius. Pake was je jongste zoon uit een vissrsgezin en is toen de Afsluitdijk
gebouwd werd naar Eindhoven getrokken om daar een bestaan op te bouwen. Maar het
heimwee bleef. In alle vakanties togen Pake en beppe met de kinderen naar De Lemmer,
waar ze logeerden bij familieleden.In de oorlog heeft mijn moeder er bij een tante
ingewoond, omdat er in eindhoven aan alles gebrek was. Mijn moeder ziet De lemmer nog
steeds als haar thuis. Over twee jaar wordt ze 80. Ik wil dan graag een mooi fotoalbum voor
haar maken en U raadt het al: Mag ik..?
Met vriendelijke groet,
Jeannette Pathuis.
Reactie:
Dag Jeannette
Wat een leuk idee, mail is onderweg
Groetjes van Roelie
Ali Staal de Vries 23-06-10 14:22:38

Keek toevallig even op je site omdat ik een achterkleinkind van Jilling Kingma tegenkwam
hier in Den Haag die dus sprekend op die overgrootvader lijkt.En zag daardoor ook een
bericht van een onbekende achternicht Marga de Lange. Haar moeder heette net als mijn
moeder Hiltje Visser. Haar opa heet Rinze Jan Visser en mijn opa Hendrik (Dennebos;
broers. Wij hebben van mijn moeder veel verhalen gehoord over de familie. Zou van haar
ook wel willen horen hoe het de familie is vergaan in het hollandse. Er waren meer van de
familie die naar Zaandam zijn vertrokken. Er zou zelfs eentje in de verkeerde trein zijn
gestapt om vervolgens bij de Duitse grens uit te komen. Misschien kan je mijn emailadres
doorsturen aan Marga. Verder groeten aan alle (oud)Lemsters. De Lemster week komt er
weer aan. Tot in de Wildeman!
Reactie:
Dag Ali
De mail adressen, zijn naar jullie beiden toegestuurd.
Groetjes van Roelie
Ineke Smits 15-06-10 21:57:01
Super trots ben ik op mijn schoonmoeder.
Die met ontzettend veel toewijding vele uren in deze site steekt.
Het ziet er echt prachtig uit en is zeer informatief. Ga zo door, Roelie!!
Dikke knuffel van Ineke.
David Rouw 18-05-10 02:29:12
Dag Familie, Erg leuk om je voorouders te vinden.
Bij nr. 74 Theodorus Spanjaards trouwt met Elizabeth Fleuren zegt men met maar acht
kinderen uit dit huwelijk bekend te zijn. Het zijn er in werkelijkheid 13. Ja dat kunnen wij ook
"goed en vaak" in de familie. Ik ben een zoon van Theodora een van hun kinderen alleen
klopt haar geboortedag niet dat moet zijn 26 maart. Ik wil graag eens nu het nog kan met
mijn moeder naar deze lijst kijken. Ik denk dat zij nog wel wat meer informatie heeft en foto's.
Groet, David Rouw
Marga de Lange-Bender 12-05-10 11:57:14
Via Coogle en het in typen van de naam van mijn grootmoeder Gepke van Brug kwam ik bij
uw stamboom aan. En dan gelijk zoeken of de familie van mijn moeder er ook in stond, en ja
hoor. Ik ben een afstammeling van (mijn overgrootvader en moeder)Jan Renzes Visser en
Jantje Jannes Poepjes pag.2 no.55. Mijn grootvader is Rinze Jan Visser en grootmoeder
Gepke van Brug pag.3 no.81. Mijn grootouders zijn begin 1900 naar Zaandam gegaan en
hebben daar nog 3 kinderen gekregen waaronder mijn moeder Hiltje Visser geboren 2 maart
1914. In mijn bezit zijn foto's van mijn overgrootouders en grootouders, mocht u daar
belangstelling voor hebben hoor ik het graag.
Verder kan ik u helpen aan gegeven van de overige 3 kinderen van Rinze en Gepke.
Mooie site heb er met veel plezier in gekeken, vriendelijke groeten Marga
Reactie:
Dag Marga
Hartelijk bedankt voor het leuke bericht in het gastenboek. Graag maak ik van het aanbod
gebruik a.g. de foto's en de aanvullingen. Ik kan de foto's dan mooi plaatsen bij U
overgrootouders en grootouders, dat staat altijd zo mooi.

Wat grappig mijn ouders zijn ook verhuisd naar Zaandam, wel later in 1960. En mijn vader is
ook geboren in 1914 op 14 maart, ze waren dus bijna even oud..
Vriendelijke groet, Roelie.
Herman Gebben 15-04-10 02:20:55
Hallo allemaal,
erg leuk die foto en verhalen over lemmer.
Je krijgt dan toch een beetje heimwee.
Een Lemster van de zee in het bos
Willem Muurling 14-04-10 23:55:45
Leuk om te lezen waar mijn voorouders vandaan komen. Ben afkomstig van de visser
Muurling. Mijn grootvader was eveneens visser woonachtig in Oppenhuizen en later in
Sneek. Hij zag zijn handel kapot gaan na de tweede wereldoorlog door de invoerrechten die
landen als Belgie en Frankrijk gingen heffen om hun interne handel te beschermen.
Coby Palmbergen 21-03-10 21:34:09
http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.pr_film_index?p_vast=158&p_id=40601155
Dit is de link voor een filmpje in drie delen waarop je in het laaste deel beelden ziet van de
gebroeders Geert, Jurjen, Siebe en Pieter Poepjes, tijdens het legen van de fuiken.
Het filmpje is van Hein Faber.
Reactie:
Ha Coby, leuk om weer van je te horen. Super bedankt voor de aanvulling, dit is mooi... Ik
heb hem geplaatst bij jou verhaal.
http://www.spanvis.nl/Familie%20poepjes/De%20Poepjesen.htm
Groetjes van Roelie
h de gooijer 18-03-10 13:55:50
Mijn grootvader Nicolaas Ros, geb. 13-5-1865 te Leeuwarden is in 1893 getrouwd met Lolkje
van Vugt uit Sneek.
Hij werkte in Sneek bij Haardenfabriek Faber en later ook onder zijn eigen nam.
Is er iemand die weet waar het bedrijf in Sneek heeft gestaan? Alle informatie is welkom.
H. de Gooijer
Hoorn Nh
Reactie:
Het mail-adres voor deze vraag is: degooijer@quicknet.nl
h de gooijer 18-03-10 13:48:19
Ik ben op zoek naar de voorouders van mijn vrouw met de naam Rippen. Ik ben gekomen tot
Ykes Rippen, geboren te Lemmer ca 1773. Hij overleed op 14-8-1849 te Lemmer.
Wie kan mij verder helpen o.a. met wie was Yke getrouwd en wanneer en eventueel zijn
voorouders.
Ik ben benieuwd!

groet,
H de Gooijer
Hoorn Nh
Reactie:
Het mail-adres voor deze vraag is: degooijer@quicknet.nl
gerda l. de wreede 13-03-10 15:52:03
Hallo Roelie, hierbij mijn E-mailadres. Ik hoop dat je foto 4oo van Lemsters uit de beginjaren
50 kunt oversturen, graag inhet weekend ofzo dan kan ik mijn zoon vragen om hem af
tedrukken en dan kan ik hem a.s. woensdag menemen naar heit en mem en een verrassing
voor heit zijn verjaardag.
Verder neem ik nog kontakt met je op. Ik moet eerst alle foto's verzmelen en dan lijkt het me
leuk om die samen met jou te bekijken.
Ik weet niet of alles geschikt om op de computer te zetten. Complimenten voor de
uitgebreide side, ik heb nog lang niet alles gelezen en bekeken. Oantsjen en tot mails, Gerda
Hennie Jansen 28-02-10 19:36:46
Hi,
Wat leuk om zoveel historie terug te zien van de familie de Jong uit Lemmer
Ik ben getrouwd met de de kleindochter van Geertruida de Jong en Albertus Theodorus
Lakenberg.
In mijn verkeringstijd heb ik regelmatig tante Regina en omm Age ontmoet in Nijmege en
hoorde over de Skutjesielen successen van Willem en het trieste overlijden van Willie op
jonge leeftijd, terwiijl hij aan boord lag te slapen.
Een van de 4 kinderen van Geertruida is mijn schoonvader Wim Lakenberg, een bekend
voetballer in die tijd als International, NEC, Blauw-Wit en met Faas Wilkens in Italie.
Google maar eens op zijn naam.
Mijn vrouw Bep, enig kind van Wim Lakenberg en Elisabeth Janssen, heeft de voornamen
Eilisabeth, Geertruida ( vernoemd naar haar oma, die haar grotendeels heeft opgevoed door
het drukke voetballeven van haar vader.
Wim is in 1991 overleden, maar mijn schoonmoeder leeft nog steeds.
Reactie:
Dag Hennie, hartelijk dank, Doorke neemt per mail contact met U op hierover.
Gerhard 28-02-10 00:47:55
Leuke site , mijn opa heeft aan boord van de Lemmerboot gewerkt vroeger en heb zelf er
nog een schilderijtje van hangen thuis .
Reactie:
Dag Gerhard, wat leuk misschien heeft opa mijn vader wel gekend, die werkte ook op de
Lemmerboot, leuk hoor.
Vriendelijke groet, Roelie.
bianca verwoert 19-02-10 19:31:51

hallo,
ik heb hier mijn oma en mijn vader gevonden.
leuk om ze hierbij te zien staan.
ga vooral door
bianca
XIBE
Margriet Hiemstra-van Houten 07-02-10 13:33:15
Hallo,
Ik ben bezig met de stamboom van familie Hiemstra en kwam door google terecht op jou
stamboom van de fam.Jager.
Heb daar dankbaar gebruik van gemaakt en enige gegevens overgenomen.
Hoop niet dat je daar bezwaar tegen hebt maar wilde je dit even laten weten.
Het scheelt mij een hoop zoekwerk.
Groetjes Margriet Hiemstra
Reactie:
Dag Margriet
Overname van bepaalde aanvullende gegevens in de genealogieën heb ik geen bezwaar
tegen.
Maar netjes dat je het even laat weten
Vriendelijke groet, Roelie.
Hanne 14-01-10 01:02:12
Hoi Roelie
het is en blijft 'n mooie side
als ik dit lees komen er altijd warme herinneringen boven geweldig
gr je vroegere speelvriendje
Hanne
Reactie:
Ha Hanne, wat leuk om weer van jou te horen. Ja...het was een mooie tijd, ik zal dat ook
nooit vergeten, en heb er ook zulke fijne herinneringen aan...
Groetjes van Roelie
Jasper 09-01-10 13:28:44
De 13e mattenschippersrace zal zaterdag 24 april 2010 gevaren worden.
www.mattenschippersrace.nl
Naast een grote vloot van authentieke zeilende bedrijfsvaartuigen zullen ook weer nazaten
van mattenschipperfamilies dit schouwspel meemaken.
Ons idee is om eens een reünie te organiseren. Graag komen wij als organisatie in contact
met belangstellenden. Interesse? mail ons!

vaargroeten,
Jasper Klarenbeek
Reactie:
Voor contact met Jasper: jasper@mattenschippersrace.nl
karin koornstra 02-01-10 11:51:25
Wauw! complimenten voor deze site!!!
erg leuk!!!!
ik ben karin koornstra (geboren klaaske)
dochter van jaap (japie) koornstra en geertje (geboren geertruida) poepjes.
jaap; zoon van sake koornstra en klaaske koornstra tijsseling
geertje: dochter van jan poepjes en femmigje poepjes wind.
groetejs van karin uit makum (friesland)
klaasjen neeltje snoek 23-12-09 17:30:29
Hendrik Belt(d)(1799) hoofdopzichter in Blankenham trouwde Marrigje van der Linde (1812).
Zij zijn mijn bet-overgrootouders. Hun dochter is Jentje Belt (Blankenham 1848-1883
Oldemarkt), de moeder van mijn grootmoeder Klaasje Petersen (Oldemarkt 11875 - 1952
Amsterdam)
De andere bet-overgrootouders zijn: bakker Dirk Petersen(1820)in Avereest en Blokzijl. Hij
trouwde met Klaasjen Bult (Buit?). Hun zoon is Pieter Petersen (Avereest 1846 - 1883
Oldemarkt). Hij is de vader van mijn grootmoeder (zie boven).
Jantje Andriesdochter Snoeck trouwde in 1705 met Teunis Ijsbrants. Hun kinderen zijn
IJsbrand, Andries en Jan.
Als er iemand is die mij meer over bovenstaande personen kan vertellen dan ben ik
hem/haar erg dankbaar. Zij zijn de missinglinks in mijn genealogie. Mogelijk kan ik op mijn
beurt antwoord geven op andere vragen van de familie Snoeck en Petersen.
Met vriendelijke dank.
Reactie:
Het mail adres van Klaasjen-Neeltje is: knsnoek@hetnet.nl
Jannie Postma 13-12-09 20:20:47
Ik ben op zoek naar nadere informatie over mijn overleden schoonmoeder: Margje Duim geb:
05-02-1922 te Lemmer. Zij is na de oorlog getrouwd met Albert Jacob Postma, de vader van
mijn overleden man.Zij zijn gescheiden na een paar jaar huwelijk. Mijn schoonmoeder wilde
nooit iets vertellen over Lemmer, haar jeugd daar en haar belevenissen tijdens de oorlog.
Wie weet er meer??
Ik wil graag meer weten ook omdat ik het een en ander op papier wil zetten voor mijn beide
zonen, haar kleinkinderen.Als u iets weet over haar, hoe klein ook, heel graag!!!
Reactie:
Als iemand Jannie kan helpen...het mail adres is: jannie.postma@planet.nl
H. de Boer 07-12-09 15:56:30

Geachte redatie,
Bij het zoeken naar gegevens over de werf van Gebr. de Boer kwam ik op uw cite te recht.
Op de foto's 317,321 en 491 ontdekte ik dat mijn vader Klaas de Boer, die destijds afslager
was. Op 317 helemaal links, op de beide andere in het midden.De man met de hoed is Pier
Meijer die directeur was.
Met vr.gr.Harm de Boer
Matthjs Kiersstraat 37
8331 KN Steenwijk
Reactie:
Dag mijnheer de Boer, dank U voor de aanvulling, hij is inmiddels geplaatst. Dat wat U
opgestuurd heeft zal ik dit weekend plaatsen. Hartelijke dank hiervoor.
Vr.gr. Roelie
Paul Verhaagen07-12-09 12:13:14
Lemmer zit in mijn hart
klaasjen-neeltje snoek (1934) 01-12-09 14:34:33
Aan mevrouw Margaret Vogelzang-Lawrence.
Ook ik ben een nazaat van Trijntje poorter en Teunis snoek. Zij zijn de ouders van mijn
grootvader Pieter Snoek (Blokzijl874- 1941 Amsterdam). Lourens Snoek die met Hendrikjen
Bos trouwde, was de tien jaar oudere broer van mijn grootvader. Volgens mijn weten is hij
vanuit Blokzijl naar Raamsdonk getrokken en getrouwd met Hendrikjen Bos. Zij kregen naar
mijn weten Adrie (Adriaan, naar grootvader Adriaan Snoek de kolenhandelaar als zoon,
maar ook nog meer kinderen. Kan je mij zeggen wie de ouders van Hendrukje Bos waren.
De datum van Hendrikjens geboorte, haar geboorte plaats en evenzo van haar sterven?
Met dank.
Reactie:
Het mail adres van Klaasjen-Neeltje is: knsnoek@hetnet.nl
Margreet Rohaan de vries 28-11-09 20:57:08
We waren vandaag even op bezoek bij mijn tante nel. en kregen het advies om op deze site
te kijken.een leuke verassing om hier van alles over de lemmer te zien en te lezen. Ik kwam
vroeger met mijn ouders Gooiske en kees de vries -luiten in de lemmer.en tegenwoordig
varen we er heen met onze eigen boot.Vroeger als klein meisje ,nooit gedacht dat ik zelf in
een boot naar lemmer zou varen. Ik heb wat met de lemmer en het zal zo blijven denk ik.
Dus we blijven alles volgen.
Groet margreet en Fred Rohaan de vries
Reactie:
Dag Magreet en Fred
Leuk dat jullie even reageren en ja Lemmer verdwijnt nooit hé uit de harten en
herinneringen...Groetjes ook voor tante Nell
Leendert Bosma 22-11-09 17:57:23
Dag Roelie,
Wat is dit toch een schitterende website!
We worden steeds weer gedompeld in onze herinneringen aan Lemmer en er komen steeds
meer naar boven. Vanuit onze huiskamer hadden we zicht op de prachtige toren van de NH-

kerk. Wij woonden aan Schoolstraat 12 en onlangs zag ik dat dit rijtje woningen op de
nominatie staat/stond om gesloopt te worden; alles was dichtgetimmerd.
Zondags gingen we, uiteraard verplicht, naar de NH-kerk. Maar eerst mocht ik helpen de klok
te luiden. Als kind vond je dat prachtig, vooral wanneer de klok moest worden gestopt, want
dan werd je mee de lucht in getrokken. Fijne herinneringen aan de jeugdkerk - toen in
1954/55 een nieuw fenomeen o.l.v. de heer Bron, die ook zondagschoolleider was. Bijzonder
fijne man. Ook nog meegemaakt dat het oorlogsmonument in de kerktoren boven de
hoofdingang werd gemetseld.Door verhuizing naar Enschede helaas velen uit het oog
verloren, maar later weer contact gekregen met m'n schoolkameraad Haye Dijkstra; zoon
van sluiswachter/havenmeester. Kreeg al vroeg een oogje op Riekje Kuipers, klasgenootje
van me. Ontzettend lief meisje met hart van goud. Ook uit het oog verloren en weer later
contact mee gekregen. Haye en Riekje zijn helaas te jong overleden.
Mijn opa en oma woonden in Amsterdam, dus we gingen zo nu en dan met(jawel!)de Jan
Nieveen daar naartoe. Maar ook de Waalstroom of de Yselstroom voeren toen 's zomers
naar A'dam op en neer.
Sweet memories. Wordt vervolgd.
Reactie:
Dag Leendert
Dank U wel voor U leuke reactie in het gastenboek, Wilt U mij even een mail adres
sturen?(deze doet het niet), ik heb een vraagje voor U
Groetjes van Roelie
klaasjen-neeltje snoek 02-11-09 21:46:02
Aarjan Snoek geb. 29-02-1858? te Blokzijl was getrouwd met Gatske Buisman. Hij is een
oudere broer van mijn grootvader Pieter Snoek, geb.7-10-1874 in Blokzijl en gestorven in
Amsterdam in 1941. Opa Pieter was getrouwd met Klaasje Petersen uit Oldemarkt.
Opa immigreerde met zijn gezin in november 1912 naar Amsterdam. Zijn oudere broer Koop
geb. 26-03-1872, gehuwd met Klasina Wiedeman, deed dit al eerder.
Hun beider moeder is Trijntje Poorter (1831-1926), gehuwd met Teunis Snoek (1824-1879)
Wie kan mij meer vertellen over Trijntje Poorter en haar zoons Wat waren de redenen van
haar zoons om naar Amsterdam te vertrekken? Nog meer zoons, dochters naar Amsterdam?
Met dank.
Reactie:
Het mail adres van Klaasjen-Neeltje is: knsnoek@hetnet.nl
Klaasjen Neeltje Snoek 02-11-09 21:11:11
Lumpje Snoek,geboren 28 juli 1850, gehuwd met Klaas Buis en dochter van
scheepstimmerman Teunis Snoek (Blokzijl 24-10-1824/25 maart 1879 Blokzijl) en Trijntje
Poorter(04-04-1831/18-01-1926),die op 4 april 1850 in Blokzijl trouwden, is de oudste zus
van mijn grootvader Pieter Snoek (Blokzijl 7 oktober - Amsterdam 1941).
Opa Pieter trouwde in Blokzijl met mijn grootmoeder Klaasje Petersen. Zijvertrokken in 1912
naar Amsterdam.
Hun zoon is mijn vader Dirk Snoek,trouwt met Neeltje Damman.
Ikzelf ben Klaasjen-Neeltje Snoek,(Amsterdam 02-08-1934),sociaal psycholoog en woon
onder de rook van het Rijksmuseum.
Wie zou mij meer kunnen vertellen over mijn overgrootmoeder Trijntje Poorter, waarvan ik
alleen weet dat haar vader Lourens Poorter schippersknecht en koopman was(en haar

moeder Geertje Vos. Waar kwam Trijntje Poorters familie vandaan?
Waar woonde Trijntje in Blokzijl met haar Teunis? Wat deed Trijntje alvorens ze trouwde? Ze
was toen pas 19 jaar en heeft in 30 jaar tijd 12 kinderen gebaard, waarvan ze 9 jaar zwanger
is geweest, en ruim 14 jaren niet.Gelukkig heeft ze ook rustiger tijden gekend, want ze is 95
jaar geworden.
Deze voormoeder intrigeert en interesseert mij. Ze moet een sterke vrouw zijn geweest.
Een andere zoon van Trijntje, oom Aarjan Snoek, wees mij eens in de Brouwerstraat het
winkeltje in potten, pannen en matten van zijn grootmoeder Trijntje Poorter aan? Weet
iemand daar iets van?
Met dank voor de reactie en hulp.
Reactie:
Het mail adres van Klaasjen-Neeltje is: knsnoek@hetnet.nl
Nell 08-10-09 14:39:48
Ahum. JAAP WAS EEN ZOON VAN HENDRIK V.D. WAL.
Nou ik ga maar even iets anders doen geloof ik. Enfin ik heb hetzelf nog in de gaten gelukkig
Nell
Nell 08-10-09 14:35:00
Ha Roelie
ik zat eens even het gastenboek te lezen en zie ik mijn eigen bericht voorbij komen wat ik in
juni geschreven heb.Ik schrijf daar dat Jaap v.d. Wal een zoon is van Marten v.d. Wal die
vroeger bij de Kolk woonde. FOUT, dat was zijn pake, Jaap was een broer van Henderik v.d.
Wal.Die woonde ook bij de Kolk, maar is in , ik dacht ongeveer, 1955 0verleden, was
natuurlijk nog jong en het was erg triest.Jaap is wel de broer van Marten v.d. Wal.Die
directeur was van het Wegenbedrijf met dezelfde naam. Marten is destijds verongelukt met
de auto, ook nog maar 58 jr. meen ik.Dan kom ik Jan Auke v.d. Wal tegen op de site en dat
is weer een zoon van Auke.broer van Henderik. Conclusie, Jaap en JanAuke zijn Neven.Zo
zie je maar weer, er komt van alles in beweging zo.Toch wel HEEL erg leuk hoor.Trouwens
JanAuke zn moeder woont nog in Suderrigge, is al over de 90, een hele lieve vrouw.
groet van Nell
symen harrits gerhard kingma 07-10-09 14:14:41
ik ben oud-redacteur van de leeuwarder courant. mijn grootvader heette(ook)symen kingma,
geboren in 1859 in echten/lemsterland. hij verdronk bij kalenberg in 1904. hij had zes
kinderen: elisabeth,harmen,aaltje,harrit, albert en ynte. ik vermoed dat deze/onze tak van de
familie buiten zicht van de andere 'lemster' kingma's is geraakt, vandaar dit 'levensbericht'
van een geboren meppeler die in 1963 weer naar fryslan is getrokken.
symen.kingma@zonnet.nl
Reactie:
Dag mijnheer Kingma
Wat fijn dat U weer terug bent in Friesland. Ik zal U straks een mail sturen met het mail-adres
van de familie Kingma in Lemmer. Zodat U samen hierover even contact kunnen
opnemen...Het is een mooie aanvulling voor de genealogie.
Vriendelijke groet, Roelie Spanjaard Visser.
anna karina spanjaard 04-10-09 15:31:50
Wij, familie Spanjaard (Paul,. Karin, Levine en Ivo)bvragen ons of wie deze informatie van
ons erop heeft gezet? erg mooi gedaan en het klopt zeker maar graag willenw e weten hoe

dit erop is gekomen?
Wanneer ik hier weet van heb heb ik eventueel nog aanvullingen. gr anna karina spanjaard,.
sittard
Reactie:
Dag Anna
De genealogie van de familie Spanjaard is ontstaan met behulp van de heer Marinus van
den Akker. Vele aanvullingen volgden gelukkig daarna via de familie Kersten, familie van
Uden e.v.a.
Mijn man is terug te vinden onder: VIII-I Johan Herman Spanjaard.
Vriendelijke groet Roelie Spanjaard Visser.
Hans Poorter 30-09-09 01:36:38
Voor de mensen die de familie stamboom van de familie Poorter aan het uitzoeken zijn,
misschien ben ik onbewust een missing link.
I ben in 1988 geemigreerd naar Nieuw Zeeland en 19 jaar later verhuist naar Melbourn,
Australia.
Ik heb nooit veel te doen gehad met mijn oorspronkelijke familie aan mijn vader's kant.
ik heb mijn naam 'verengelst' sinds ik volledig van land van origine 'weggegroeid' ben.
ik ben geboren Hans Peter, Lourens, Bernardus poorter op nov 6 1960 te Alkmaar. Mijn
moeder is Geertruida adriaantje Smaal, dochter van Bernardus Smaal en Hendrina Maria de
Bruin oorspronkelijk van Dordrecht. Mijn Vader was Hans Poorter, zoon van Lou Poorter en
Adrie Griep. Mijn grootvader Lou stierf na een ernstig auto ongeluk in Alkmaar in 1963 denk
ik.
Ik heb een broer lourens Poorter geb 7 aug. 1962 woonachtig in Miami, FL, USA.
Mijn vader schijnt nog in leven te zijn in Zaandam waarschijnlijk. Ik beb hem in geen 25 jaar
bezien of gehoord. Ik mijn naam veranderd in Hans Porter by deed pole en ben Nieuw
zeelander van nationaliteit.
Reactie:
Het mail adres van hans is: hans.p47d@gmail.com
Dag Hans
Hartelijk bedankt voor Uw bericht in het gastenboek. Ik zal Suzanne die op blz. 5 staat van
het gastenboek even mailen. Misschien dat zij U verder kan helpen betreffende een
genealogie van de familie Poorter. Ik weet niet zeker of die er wel is..
Vriendelijke groet, Roelie Spanjaard Visser
Leendert Bosma 20-09-09 18:51:45
Prachtig al die foto's met daarin zoveel herkenning! Heb zelf op de "kakschool" aan de
Lijnbaan, op de Kon. Wilhelminaschool en twee jaar op de Muloschool op de Langestreek
gezeten. O.a. bij Meester Dragt in de 4e klas. Heel fijne herinneringen aan Meester Brondijk
(zag nog een foto van zijn dochter) en meester Boeinga (hds). Heel leuk om een foto te zien
van de conciërge Haye Dijkstra; hij oefende altijd op zijn trompet in zijn kamertje op school.
Ben bevriend geweest met zijn kleinzoon Haye (helaas ook al overleden.
Prachtige site waarin ik me helemaal kan onderdompelen in nostalgische gevoelens.
Reactie:

Dag Leendert
Hartelijk bedankt voor deze leuke reactie, ik ben altijd blij als er herkenning mede een
verhaal of foto gevonden wordt. Misschien dat we nog eens een leuk artikel kunnen plaatsen
van de oud-leerlingen van de verschillende scholen/klassen en leerkrachten....
Groetjes van Roelie
willy meijer 13-09-09 09:41:34
nummer 483 is mijn beppe willemke de jong en 486 is mijn moeder klaske gaal met haar
moeder willemke jong
selma van dijk 12-09-09 23:45:11
hallo, ben al tijdje op zoek naar wat meer info over mijn moeder molly zwart ze woonde vanaf
1939 in de schoolstraat 11 te lemmer.
Ben er sinds week achtergekomen dat er een foto van haar hangt bij groentewinkel van
Looij, ben daar vandaag wezen kijken.
En zo kwam ik terecht bij Teun bijlsma die er ook op staat, Hij vertelde mij ook dat ze destijds
verkering had met jan keizer, ben daar wel benieuwd naar.
Dus mochten er mensen zijn die haar gekend hebben graag berichtje. Alvast hartelijk dank.
Reactie:
Het mail adres van Selma is:
svdijk58@planet.nl
Grace Hilwerda 23-08-09 04:05:42
I am looking for hilwerda,s that have lived in Almenum or Franeker in late 1800s
Reactie:
hilwerg@hotmail.comI
Theo Huisman 13-08-09 15:06:17
Leuk om zoveel over Lemmer te lezen. Waarover ik bijna niks kan vinden is het pand de "twa
koegels" Aan de bouw te zie erg oud maar wat was het van oorsprong?
In 'Lemmer'Verzameling van Willem van der Veen (1) staat een foto van de brand garage
Nutsgebouw. Met o.a de veldwachters Wiersma en Kok.
Veldwachter Wiersma, moet Wierdsma zijn. Een paar foto's verder Slagers Wiersma,
dezelfde vergissing. Wiersma moet Wierdsma zijn.
Mijn schoonmoeder is Agatha Wierdsma en zij is dochter van Gerardus Wierdsma,
veldwachter, en de slagers waren familie van haar. Groet Theo Huisman
Reactie:
Dag Theo
Bedankt voor de foutmelding a.g Wierdsma, de namen zijn aangepast. Het pand aan het
Turfland nummer 1, heeft vroeger deel uitgemaakt van een scheepswerf die daar gevestigd
was. De eigenaar van deze scheepswerf woonde op Turfland 55.
vr.gr. Roelie

Hielke Roelevink 13-07-09 17:33:23
Goeie Jan en Roelie,
Ja we leven nog en gezond!
Volgende maand heb ik een nieuw programma om eindelijk weer eens wat aan mijn site te
doen,maar ja het gewone werk gaat ook door en dat zijn de laatste maanden lange dagen.
("Misschien ook iets voor jullie....?
Ik heb een expert pagina gemaakt voor Lemsteraken(gratis)Zou zeggen Roelie verdiep je er
eens in een maak een link pagina voor Lemmer!
Nu eerst op vakantie de Goeie Hielke
Reactie:
Ha Hielke
Ik heb je gelinkt Hielke, het is een prachtige site geworden. Met een mooie serie foto's van
Lemster-aken/skûtsjes. Dat is genieten hoor. Een fijne vakantie toegewenst (en gedraag je
een beetje hé)
Groetjes van Roelie
rigtje smid 05-07-09 23:31:46
Opeens kwam ik mijn eigen naam tegen op Internet en die van mijn familie van moeders
kant, namelijk de familie Visser. Toch zie ik een klein foutje. Mijn opa Egbert Jan Visser,
inderdaad genaamd Eibert met de centen, had mijn moeder Jantje Visser en mijn
lievelingsoom Egbert Jan Visser (Jan Visser) als kind. Deze laatste is echter nooit getrouwd
geweest. Het is mijn opa die hertrouwde met mijn beppe Marretje uit Urk.
Beetje verwarrend allemaal, maar toch wel belangrijk voor het nageslacht.
Rigtje Smid, gaat ook verder, gehuwd met Marcus Bremer, woonachtig te Den Haag
twee kinderen Midas Bremer (1999) en Freya Bremer (2001)
Ik ben wel benieuwd wie er achter deze site zit. Ik miste eigenlijk de familie Rippen, Sjamke
Rippen en haar man, de ouders van Nonne en Grietje Rippen, nog steeds woonachtig in de
Schans.
vr gr Rigtje Smid, erg leuk om weer even terug in de tijd te zijn.
Fintsje de Jong 25-06-09 14:00:37
Wat een mooie site is dit.
Wie weet er meer over mijn oma Fintje Poepjes.
Zij is een van de dochters van Jacob Poepjes en Hendrikje Deinum.
Alle informatie is welkom.
Gr. Fintsje
Reactie:
Misschien dat iemand Fintsje kan helpen? haar mail-adres is: ftdejong@home.nl
Jolanda Peereboom 20-06-09 20:27:59
Wat een leuke web site met al die foto's. Hoewel ik zelf niet uit lemmer kom, komt mijn
grootvader (Wiebe Feenstra) er wel vandaan. Ik ben dan ook druk op zoek gegaan om hem
te vinden op een van de school foto's. Hoewel ik de betrefende foto nog nooit had gezien
staat hij er waarschijnlijk wel op. Ik kan niet wachten om hem de foto te laten zien en wat
verhalen over zijn schooltijd te horen.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Peereboom
Elbert L.J. Bosma 20-06-09 18:58:20
Een prachtige site.
Zelf geboren in Lemmer in 1943 (vader was scheepsbevrachter met kantoor vlak bij de
Lemstersluis), komen er ook bij mij weer allerlei momenten van herkenning naar boven.
Leendert Bosma
Harrie Meijer 17-06-09 23:12:03
Dank je (jullie) wel voor je berichtje zowel Roellie als Nell, zo komen we toch weer een stukje
verder en ik blijf het een mooie site vinden, zodra ik meer foto's of iets dergelijks heb stuur ik
het weer door
Nell Luiten 16-06-09 13:39:35
Dan nog iets Poelie
Op de 13 pag.v.d.foto,s staat Roel de Hey,die woonde vroeger naast ons op de verlengde
Lijnbaan, maar die was getrouwd met Annie, zij was geen Lemster(achternaam weet ik niet
meer), niet met Jeltje, hij had wel een zus Jeltje, Roelofje en een broer Jolt.Roel had 2
zoons, Simon en Pieter, Pieter speelde altijd met Gerard onze zoon, tot 1970, toen zijn wij
naar Heerenveen verhuisd .Pieter is getrouwd, zover ik weet met een dochter van Dr.
Temming. Die jongens(mannen) wonen volgens mij nog in lemmer.Pieter zal ong. 53 zijn
Simon iets ouder.
groetjes Nell
Reactie:
En pagina 13 heb ik aangepast bij Roel de Hey. Wat jammer dat Pieter en Gerard elkaar uit
het oog zijn verloren. Nell dank je wel
Ps moest wel even lachen, dat er Poelie staat, dat was in ons gezin mijn scheldnaampje...
Roelie Poelie..
Nell 16-06-09 13:26:41
Dag Roelie daar was ik even dan.
ik Heb de foto,s van Harry bekeken en idd kende ik ze allemaal nog wel, het klopt.Corrie ook
een dochter van Jouke en Pietje, woont nog steeds ik Delden, dat weet ik verder heb ik daar
geen contact mee, mijn zus heel soms. Maar Corrie zal ook wel achter in de 80 zijn denk
ik.Ze heeft een zoon André, die woont daar ook en die is getrouwd met Susan v.d.Wal, een
dochter van Jaap v.d.Wal. Jaap en zijn vrouw Arda die wonen wel in Lemmer.Jaap is weer
een zoon van Marten v.d.Wal sr. die vroeger bij de Kolk woonde en tramcondicteur was,
Maar die is allang overleden uiteraard.
Reactie:
Ha Nell, lief van je, dat je altijd even te hulp schiet als we met een vraag zitten. Ik zal je
antwoord doorsturen naar Harry, want ik weet niet of hij het hier leest
Groetjes van Roelie
baukje meyer 11-06-09 22:16:45

de foto uit 1964 foto 129 ben ik heb genoten om dit alles terug te zien hebben vroeger by
jullie in de pietersbuurt gewoont heb nog veel mooie herrineringen aan die tyd kan my jullie
nog heel goed herrineren wy woonden op de hoek naast andries en gees groetjes baukje
bos meyer uit urk
Reactie:
Dag Baukje
Wat leuk dat je foto er ook bij staat. Ik heb mijn moeder even gebeld, en zij kan jullie ook nog
heel goed herinneren. Een poos geleden heeft ze je moeder Hinke nog gesproken. Ze
vertelde dat je moeder altijd zo lief en hartelijk was, en je vader een harde werker. En dat jij
in de dezelfde leeftijd zit als mijn zuster Gea. Erg leuk...Ik moest je van mijn moeder de
hartelijke groeten doen. Leuk dat je even in het gastenboek geschreven hebt.
Groetjes van Roelie
Pia Liphuijsen 08-06-09 11:55:57
Ik was aan het zoeken waar de Lip- van mijn naam voor staat, en kwam via allerlei google
doolhoven op deze website. Maar geen echte Liphijsen familie in Uw mooie dorp ? Wordt het
misschien tijd dat wij er maar gaan wonen, zoeken toch iets anders dan Amsterdam. En mijn
zus woont al in Offingawier, en daar kom ik graag. Zijn er meerdere steden met die naam en
weet U wat het betekent? toen ik klein war zij ik ook altijn dat ik pia liphuuuuusen heette.. tot
groot vermaak van iedereen en u zie ik dat het de Friese uitspraak is van mijn , bijna
uitgestorven familienaam .. hartelijke groeten Pia
Janneke Adema-Dupon 07-06-09 09:07:37
Ik werd gefascineerd door de verhalen over de familie Teijens uit Beetsterzwaag. Ik ken vaag
de verhalen over "gekke Oene" en de dokter en de notaris van mijn moeder (Pietje de Vries),
dat heeft ze ons meerdere malen vertelt. Haar moeder, mijn grootmoeder, was Sijtsken
Koopmans uit Beetsterzwaag en familie van de fam Caspers. Sijtsken koopmans en haar
familie waren betrokken bij de rechtzaak. Hoe het allemaal precies zat kon ik toen uit de
verhalen van mijn moeder niet zo goed begrijpen. Ik vond het in ieder geval erg interessant
om dit op uw website te lezen.
Met vriendelijke groeten,
Janneke Adema-Dupon
IJsselmuiden
Kleindochter van
Jan Siebes de Vries
&
Sijtsken Koopmans
uit St. Johannesga.
ellen buis 03-06-09 21:56:29
Hallo,
Voor het eerst op deze site. Zag bericht van Marjolein. Marjolein heeft het over tante Aag en
pieter buis. Ik weet alleen niet waar het verhaal waar Marjolein naar verwijst over gaat.
Tante Aag was mijn oma (Scheveningen).
Gr. Ellen Buis
Harrie 03-06-09 19:45:58

Nog steeds een geweldige site, heb weer een even gekeken en het wordt alleen maar
leuker. Ikheb nog een tasje gevonden van mijn moeder (Gooitske Postma) waarin nog foto's
zaten uit de jaren 50 en daarvoor. Ik zal ze scannen en ze naar je mailen, wellicht een
aanvulling op de site,
Groet,
Harrie Meijer
(kleinzoon van Jouke en Pietertsje Postma)
Reactie:
Dag Harrie, dat zou fijn zijn als je dat zou willen doen. Elke aanvulling voor Lemmer is zo
waardevol. Dank je wel...
H.Volgers 28-05-09 13:52:53
In mei 1882 zijn de ouders van mijn oma van Workum naar Amsterdam vertrokken. Zover ik
weet was er nog geen verbinding mogelijk per trein zodat ik nu van uit ga dat mijn
overgrootouders met de boot de oversteek hebben gemaakt. Ik probeer nu mijn "verhaal "te
onderbouwen. Weet iemand of er in die tijd gebruik gemaakt werd van een veerdienst of via
een beurtschipper. Is daar iets van op papier te vinden? Was het een gebruikelijke weg om
in die tijd (1882) over het water naar Amsterdam te trekken?
Wie kan mij daar meer info over verstrekken of heeft een tip in welke richting ik kan zoeken.
Reactie:
Dag heer Volgers
Zover ik weet ging het beurtvaren terug tot het jaar 1550 met een zeilende beurtveer tussen
Workum en Amsterdam. Zo'n drie eeuwen, tot 1880 werd deze beurtvaart zeilend
onderhouden. Tot 1920 werd de dienst voortgezet met stoomschepen. De dienst op Lemmer
heeft het volgehouden tot 1959. En nog steeds kennen we de veerdiensten EnkhuizenStavoren en Enkhuizen-Urk.
Reid de Jong uit Workum, die in het gemeente-archief van Workum stoffige documenten
vond over de geschiedenis van het beurtveer op Amsterdam kan U er misschien meer over
vertellen. Deze heer de Jong woont/woonde in de Vuurtoren op de dijk langs It Soal te
Workum.
Maar wellicht dat iemand meer informatie voor U heeft? het mailadres van de heer Volgers
is: h.volgers@chello.nl
Vr.gr. Roelie Spanjaard Visser.
Willem Helfrich 17-05-09 23:09:47
Ella Willemse schreef Mocht u meer informatie willen, dan mag u mij gerust mailen, wellicht
kunnen wij u van dienst zijn. Hartelijke groet ! Heeft u nog materiaal van uw vader over de
bevrijding in 1944. Die zou ik dan kunnen plaatsen op de www.blokhuispoort.nl
Willem Helfrich 17-05-09 23:05:31
Mooie informatie gevonden over de bevrijding gevangenis Leeuwarden. Zou deze tekst
graag willen plaatsen op www.blokhuispoort.nl
Marjolein 04-05-09 14:28:21

Hallo,
De tante Aag in uw verhaal over Pieter Buis is een nicht van mijn grootvader. Ook ik heb
haar nog gekend!
Alie Winters-Jager 24-04-09 21:59:43
Misschien kunnen jullie me helpen. Ik ben op zoek naar gegevens van het schippersinternaat
het Kompas in de periode vanaf 1964.Waar het gehuisvest was. In Lemmer ben een oud
leerling van de schipperschool. We kregen toen les van meester en juf vanDam Die zijn toen
geëmigreerd naar Canada. juf van Dam is toen nog een tijd op school gebleven. Voor
meester van Dam is toen meester Hofstede in de plaats gekomen. Het internaat was
gehuisvest volgens mij aan de polderdijk, daar is het toen naar toe verhuist. Zover ik weet.
Maar weet niet meer in welk jaar dat is geweest. met vriendelijke groet Alie Winters-Jager
Reactie:
Dag Alie
Ik heb hier eerder een vraag over gekregen, die ik zelf ook niet kon beantwoorden. Ik hoop
dat er Lemsters zijn of oud leerlingen die je kunnen helpen. Reacties kunnen naar: Alie
winters-jager@hotmail.com
Groetjes van Roelie
Betty Jansen-Verbeek 20-04-09 07:35:03
Hulde voor de sitebeheerder!! Wat een onwijs leuke, mooie en informatieve site!! Kan hier
uren vertoeven, steeds weer ontdek ik details op de foto's. En de verhalen van Evert en zijn
zoon, super dat deze hier ook weer terug te lezen zijn. Ik zal hier nog vaak even komen
spieken, enne.. Roelie nogmaals 1000x thnxxxx.
Betty
Johan Looijen 12-03-09 21:20:34
Wij, mijn ouders en ik, hebben in 1938-1940 met een woonark gelegen in de Rien, voorbij
een scheepswerf. Mijn vader werkte toen op een drijvende smederij bij een aannemer (Van
der Hoeven) die bezig waren met de dijk van Lemmer naar Urk. Ben al jaren op zoek naar
een foto van dat schip, De Hollands Diep genaamd. In Lemmer was een kruienierswinkel van
Albino, daar werkte toen Arie Bol. Kwamen ook bij Harm Dijken en Ezou Zuur. Wie, o wie
heeft foto's.
therese poepjes 10-03-09 16:23:44
wat leuk om te weten wat mijn afkomst is,mijn zoon is vernoemt hij heet siebe jan mijn vader
heet ook siebe.ik ben trots op mijn achternaam nu ik ouder ben,vroeger vond ik het vreselijk
groetjes therese poepjes
Nico Verhoeven 08-03-09 14:17:24
Mooie site waar ik toevallig op uitkwam toen ik iets opzocht over het IJsselmeer Flotielje van
de Koninklijke Marine (meidagen 1940)
Kleine aanvulling, u schrijft dat in 1940 H.fl 127,5 miljoen gulden omzet van de Lemster
visafslag ongeveer € 58 miljoen was.
MAg je echter niet zomaar omrekenen(geldsontwaarding)het is nl. in het echt € 910,72
miljoen.. van nu!
Maar verder, alle hulde zeer lezenswaard!

Alfons 05-03-09 14:11:33
Pachtige filmpjes van onze noorder buren.
Vraag mag ik die op mijn blog plaatsen.
Ella Willemse 01-03-09 21:01:48
Op zoek naar enig artikel over de bijdrage die mijn vader leverde bij de bevrijding van de
gevangenis in Leeuwarden zag ik dat u de naam Joop Willems noemt. Wilt u dit wijzigen in
Willemse ? Dat zou ik erg fijn vinden. Zijn schuilnaam was overigens "Berend". Mocht u meer
informatie willen, dan mag u mij gerust mailen, wellicht kunnen wij u van dienst zijn.
Hartelijke groet !
Joke en Frits Oeloff (uit Losser) 27-02-09 23:48:09
Allereerst onze komplimenten voor jullie site. Wat een schat aan informatie!
Ik zocht wat gegevens over Sipke Bootsma en kwam zodoende op deze site terecht. Wij
komen al jaren tijdens onze vakantie in Friesland en enige jaren geleden ontdekten wij in
Hindeloopen het eethuisje van Sipke. Het is elk jaar weer vaste prik, dat we hem bezoeken,
niet alleen om zijn smakelijke visjes te eten maar bovenal om te genieten van zijn boeiende
verhalen. In juni komen we er weer en we zien er nu al naar uit! Hartelijke groeten.
Reactie:
Oh wat leuk, dat jullie bij Sipke zo'n gezellige ontvangst hebben. Vrienden van ons komen
ook heel veel bij Sipke, ook vanwege de races met de skûtjes. Voor deze aankomende juni
dan weer veel plezier toegewenst.
Ann 21-01-09 21:48:23
Wat een geweldig mooie en leuke site is dit, via Janny Bergh ben ik hier terecht gekomen en
het is een lust, het Lemster Shantykoor zingt ook heel goed en ik zal hier beslist vaker
komen. Mijn complimenten voor de webmaster!
Met vriendelijke groet,
Ann.
Ineke 21-01-09 08:12:43
Wat is de site groot geworden zeg.
En wat staat er veel informatie op.
Wanneer ik op school de oorlog ga behandelen met geschiedenis dan ga ik deze site zeker
raadplegen. Lekker veel beeldmateriaal en alle informatie van lang geleden maar erg
dichtbij...qua plaatsen,
Heel erg leuk van alles over de Aanslag, die film kijken we op school ook altijd met de kids.
Ne heb ik eindelijk achtergrond informatie gevonden.
Bedankt voor deze waardevolle site.
Groetjes van Ineke
Janny Bergh 20-01-09 09:05:23
Hallo Roelie ik zag dat je een link naar de site van mijn space op die van lemmer, dat is een
hele eer
dus heb ik op mijn andere space ook weer even een link van jou site gezet, staan
heel Interessante nieuwtjes op Ik als (echte) lemster mag graag op de hoogte blijven van de
nieuwtjes
gr Janny
Onne Hoekstra 12-01-09 21:22:58

Mooie schilderijen van Sloothaak. Prachtig, zeer herkenbaar. Ga vooral door met dat
schilderwerk.
Ik ben aangenaam verrast door de andere bijdragen over de geschiedenis van de
"houtmolen".
Vanwege mijn stukje ben ik al benaderd door een vroegere schoolvriend Okker "van de
tandarts" Cuiper. We hebben inmiddels mailcontact. Hij woont tegenwoordig in Zwitserland.
Staat ook op een van de schoolfoto's van de OBS De Dam. Ook een klasgenoot van jou
Roelie.
Reactie:
Dag Onne,
Ja prachtig mooi zijn ze, de schilderijen van Lammert. Ik ben er ook heel erg blij mee.
Leuk dat je contact hebt met Okker, de schoolfoto zal ik weer eens gaan bekijken. Leuk dat
je op zo'n manier weer kennis met elkaar maakt hé.
Groetjes Roelie
Irene 12-01-09 16:53:16
Prachtige site,
moet hem nog eens wat uitgebreider bekijken,
Maar de Joop ??? bij de bevrijding van de Gevangenis in Leeuwarden,
was
Joop Willems.
Komt in de film ook voor. En in het boekje over de bevrijding van de gevangenis staat ie ook
genoemd.
gr. Irene.
Jan Wories 05-01-09 00:13:24
Beste mensen,
Zie deze site voor het eerst,als ex zeeman nu met de vut zit ik regelmatig op het net te
surfen en als ik iets uit het verleden zie met schepen dan duik ik er in.Zo lees ik nu ook iets
over Lemmer waar wij vroeger jaren zestig
met onze zeilboten passeerden onderweg naar Therhorne voor ons zeilkamp.Wat ook mooi
is om iets te lezen over de Spaanse burgeroorlog waar
velen van mijn generatie weinig van weten al met al een leerzame site om te lezen staat nu
bij de favorieten.
Groetjes Jan
Reactie:
Dag Jan,
Bedankt voor je reactie. Misschien kun je als ex zeeman, nog wat
aanvullingen/verbeteringen geven voor de pagina met de stoomschepen. Ik heb hier al meer
hulp voor mogen ontvangen, zie verder in dit gastenboek.
Groetjes van Roelie
Suzanne 29-12-08 16:45:57

Hoi Roelie,
Mijn oma is in 1889 geboren..dus dat zou
inderdaad wel eens kunnen kloppen.
Ik kwam erachter dat ze op dat bootje is geboren doordat ik het zo frappant vond dat zij als
enige uit haar gezin weer in Kolhorn was geboren..inderdaad de plaats waar haar (en die
van mij) voorouders vandaan kwamen. Mijn vader wist me gelukkig te vertellen dat ze
inderdaad op de 'hoop van zegen' geboren is. En of dat nou dat jachtje op de foto is....daar
zullen we waarschijnlijk inderdaad nooit achter komen.
Ben jij toevallig nog in het bezit van meer foto’s van Blokzijl of de familie Poorter
gr
Suzanne 27-12-08 19:01:16
Hoi Roelie,
Ik heb al eerder een bericht in je gastenboek achtergelaten over hoe leuk ik het stuk over de
Poorters uit Blokzijl vond, aangezien mijn oma een echte Poorter was. Nu kwam ik er laatst
toevallig achter dat mijn oma Naatje Hendrika Poorter (Kleindochter van Frans I en dochter
van Pieter Poorter) op het jachtje 'Hoop van Zegen' geboren is. Ik vroeg het aan mijn vader
en hij vertelde dat zijn moeder inderdaad op de 'Hoop van Zegen' is geboren.
Nu vroeg ik me af..die foto van dat mattenjachtje die jij op de site heb staan; is dat de 'Hoop
van Zegen'?
Groet,
Suzanne
Reactie:
Dag Suzanne,
Ik weet niet wanneer je oma is geboren, maar Pieter IV heeft in 1888 de 'Op Hoop van
Zegen' gekocht. Dan zouden we dat met de datum kunnen vergelijken, en hopen op meer
info van de familie. Want van de foto van het mattenjachtje, worden we niet veel wijzer, er is
geen naam op te zien of een ander herkenningsteken....hoe jammer ook, er is geen
zekerheid.
(Pieter IV, vond een markt voor zijn in 1888 gekochte jachtje, de “Op Hoop van Zegen", in
Nijkerk, Harderwijk en in Kolhorn, de plaats waar zijn overgrootvader was geboren. Tien jaar
later vestigde hij zich in Harderwijk aan de wal en in 1900 werd het jachtje aan Zandbergen
verkocht).
Anneke 23-12-08 18:14:14
Wat heb ik genoten van de foto's van Charlotte Sterk. Niet alleen van Lemmer (waarom heb
ik al die door mij verstuurde ansichtkaarten uit Lemmer nooit bewaard?) maar ook van
Amsterdam en dan met name Amsterdam Oost. Ik ben sinds kort verhalenverzamelaar voor
Het Geheugen van Oost (Amsterd.Hist.Museum) en ik ga vast eens aan Charlotte vragen of
ik daarvoor wellicht eens foto's mag overnemen.
Verder aan iedereen die deze prachtige site een goed hart toedraagt: Fijne Kerstdagen en
een Voorspoedig 2009.
Uike Jetten 23-11-08 23:33:02
Beste Roeli,
Helaas ken ik jou niet, maar je vader des te beter, woonde in dezelfde flat "de wettertoer"in

Heerenveen als mijn schoonouders.
Ikzelf ben dus Uilke Jetten, heb van 1959 tot 1969 in Lemmer gewoond, aan de Polderdijk,
mijn vader werkte bij de gemeentereiniging en staat al op diverse foto's.
Tot mijn verrassing zag ik bij de verzameling van Willem van der Veen een foto van mijn
"Pake skipke", in de Fotoserie 3 "oude lemsters-1958" de persoon "zittend links?" met die
zwarte bril is Harmen van der Zee, woonde destijds in bij mijn oom en tante Jan en Atje
Scheffer(-van der Zee) aan de Weverswal.
Ik hoop weer een tipje van de sluier te hebben opgelicht, zou trouwens graag een kopie van
die foto willen hebben, heb geen enkele andere foto van "pake skipke".
Met een vriendelijke groet, Uilke.
Anne Hoekstra Wanneperveen 17-11-08 22:38:01
Goedendag,
Mijn naam is Anne Hoekstra, zoon van Andries Hoekstra, oud directeur van de "Houtmolen".
Ik ben geboren in 1953 en heb tot mijn 19e gewoond op de Houtmolen, aan de Polle in
Lemmer.
Ik heb een aanvulling op de volgende foto's:
263:meester de Graaf, Knol en Kloosterman
265: Grijpsma, Akkerman, Eltink, onbekend
266: Knol, de Graaf, Eltink Akkerman
267: Kloosterman, Knol, Grijpsma
268: Grijpsma, de Graaf, Eltink.
Ik heb bij allen in de klas gezeten op de openbare basisschool de Dam. In de eerste
jaren,klas 1 en 2 zaten in één lokaal, eveneens klas 2 en 3. 1e klas was toen (1959)
Grijpsma, 2e klas Akkerman, 3e klas Knol, 4e klas De Graaf, 5e weet ik niet meer, 6e klas
Kloosterman, die ging echter weg, we hebben tijdelijk de oude meester Scholten gehad, was
toen al in de 70. Sneed sigaren open en pruimde die. Opvolger was Hoekstra.Eltink heb ik
gehad op de MULO.
Ik zag op een oude klasfoto Roelie Visser, dan heb ik dus bij jou in de klas gezeten.
groeten,
Anne Hoekstra
Visser, Gerlof 11-11-08 10:18:40
Hallo Roelie,
Ben al enkele jaren bezig met het stamboom Visser.
Kom helaas niet verder terug dan 1771. Misschien is er op deze wijze achter te komen wie
de voorvader is geweest van:
Visser, Gerlof Tietes
geb: 26-10-1771 te Paesens en overleden op 24-5-1824 te Moddergat.
gehuwd met:
Zeilinga Aaltje Martens
geb: 1-2-1773 te Moddergat en overleden op 15-7-1849 te Moddergat.
Kunt u me verrassen???????
Gerlof Visser
STRAMPROY
Willem van den Berg -11-08 21:01:46
Hallo Roelie
Vorige week ben ik op de hoogte gebracht van

jou side en ben er deze week niet af te slaan
wat fantasties en zo echt
Het maakt veel los uit mijn mooie jeugtjaren
in de lemmer
het volgende de foto bij portretten van lemmer
7-156 dit is muziek vereniging Sint Cecilia
veel familie van mij staat er op
groeten Willem
Reactie:
Dag Willem
Wat lief, dank je wel. De naam heb ik inmiddels aangepast in Sint Cecilia, dus dat is weer in
orde. Nog heel veel plezier en geniet er maar lekker van.
Groetjes van Roelie
Anneke Koehof 29-10-08 16:54:17
Dag Roelie,
Wat staat er nu weer een prachtige foto op de "voorpagina" van je site!
Zo nu en dan kijk ik eens en er is altijd wel weer iets nieuws te beleven.
Komplimenten,hoor!
Groeten,
Anneke
Reactie:
Dag Anneke,
Dank je wel, er komt binnenkort ook iets leuks op de site, wat jij waarschijnlijk ook heel leuk
zal vinden. Een hele mooie serie kaarten van oud Amsterdam. Verzameld door Charlotte
Sterk Huiskes, als het op de site staat, geef ik wel even een mail.
Groetjes van Roelie
margreet visser 21-10-08 12:51:55
Beste familie,
Wat een verrassing, zag ik ineens een foto voorbijkomen van rienk thomas visser: de vader
van mijn man arjen visser. Deze foto staat bij ons op de kast in de woonkamer. Ik heb de
hele stamboom bekeken, velen ken ik wel. Bijna alle ooms en tantes Visser waren op onze
bruiloft. Leuk nu die foto's met namen te zien. Wij wonen nu in Gorredijk. Arjen zijn vader is
al vroeg overleden toen arjen 5 jaar was n.l. in 1953 en is dus niet zo oud geworden.(op de
site staat dat hij pas in 1998 is overleden) Arjen en ik hebben een zoon die naar deze rienk
thomas visser is vernoemd.Onze zoon heet n.l. Rienk arjen thomas visser. Leuk he? Maar
nogmaals, wij vinden het geweldig om deze stamboom met alle foto's op internet te zien.
Grappig is ook nog dat wij wonen in een huis ooit gebouwd door een Van der Sluis,
schijnbaar ook van de zelfde stamboom. Zijn we ongemerkt naar onze roots teruggekeerd.
Is roelie visser een dochter van reade sake of van omke sake die met een engelse nellie was
getrouwd? Reade sake liep altijd met de drumband in lemmer, arjen visser liep daar ook mee
(diepe trommel) Hier heb ik nog wel foto's van, maar die zijn niet zo duidelijk.
vriendelijke groeten

Arjen en Margreet Visser
Brouwerswal 22
8401DA Gorredijk.
Reactie:
Dag Arjen en Margreet
Ik ben zelf ook steeds weer blij verrast als er een bericht in het gastenboek komt. Ik ben een
dochter van Reade Sake, mijn vader en Engelse Sake waren neven. De overlijdens datum
heb ik meteen veranderd Margreet, dus die is weer correct. Ik zou het leuk vinden als je mij
de kinderen-kleinkinderen van Rienk met data's even zou willen mailen, dan kunnen we dat
mooi aanvullen in de stamboom. En wat leuk dat Arjen dan ook met mijn vader in de
drumband heeft gespeeld, ik zou heel blij zijn met de foto. Die van mij is ook niet duidelijk,
maar misschien dat die van jullie toch beter is?.
Groetjes van Roelie.
Andries Pieterson 05-10-08 22:17:10
Hallo,
Lang aan het zoeken geweest en misschien op deze site gevonden??
Bij de foto's van oud Drachten zie ik op pagina 2 foto 44 een paar oude huisjes. Er staat
geen tekst bij, maar volgens mij is het eerste huisje in het blok onze huidige woning op de v.
Haersmasingel 6. De loods welke wij ook hebben bevat ook nog een deel van een huisje wat
achter de onze heeft gestaan. Deze is op de foto ook heel duidelijk te zien, evenals de
overige huisjes die aan de rand vh park stonden. Wie heeft er nog meer foto's van dit stukje?
Het is waarschijnlijk ook nog het geboortehuis van mijn vader.
Pieter Kamminga 02-10-08 09:59:45
Beste Dirk.
Volgens mij woonde Piet Dijkstra bij ons in de straat. klopt dat ? Als je mij een e-mail adres
stuurt Heb ik foto,s van het schaalmodel Het zou heel goed kunnen dat je vader beide
schepen heeft gemaakt. Mijn vader was goed bevriend met de Piet Dijkstra bij ons uit de
straat Ik heb het schip pas geleden nog helemaal opgeknapt ,hij staat er nu prachtig bij . Ik
zit er aan te denken ooit als ik tijd heb de IJssel er bij te bouwen . Eigenlijk zou je ze alle vier
moeten hebben ; De IJssel Holland Friesland en de Zuiderzee. Maar ja er moet ook een stuk
brood op de plank komen he....
groet Pieter
Dirk Dijkstra 01-10-08 20:37:23
Beste Pieter Kamminga
Uit een van de verhalen van een paar maanden terug had je het over een schaalmodel van
een van de Friese boten.
Dat ik jong was, bezaten wij een model van de s.s. Holland van de rederij Koppe.
Mijn vader had die zelf gemaakt.Volgens mij is er verband tussen beide modellen, omdat
mijn vader met jouw grootvader als stoker gevaren heeft. Zijn naam was Piet(er) Dijkstra. Het
model bij ons thuis is helaas gesneuveld.
Reactie:
Dag Dirk
Ik zal je het mail adres even mailen van Pieter

Groetjes Roelie
Roeli van der Veen 01-10-08 11:42:06
Hoi Roelie, even een berichtje van je (bijna) naamgenoot.
Ik ben erg blij de plaatsing van een gedeelte van de verzameling van van mijn vader Willem
van der Veen.
Het is mooi geworden. Nog veel succes met deze
site.
Groetjes Roeli
Reactie:
Dank je wel Roeli, en ik blijf zoeken hoor naar een betere foto van de boerderij. Het moet
toch een keer lukken.
Groetjes van Roelie
`Julia Kok-van Asma 30-09-08 15:32:52
Apeldoorn, 30 sept. 2008.
Een paar weken geleden werd ik geattendeerd op de site "Spanvis". Wat een schat aan
oude kaarten, foto's en verhalen heb ik daar gevonden van en over Lemmer. De site roept
heel veel oude herinneringen weer op. Wat heb je er enorm veel tijd en energie in gestoken
maar ook liefde voor ons goede oude Lemmer. Ik hoop dat je er nog jaren mee doorgaat en
ik wil je danken dat ook ik een kleine bijdrage mocht leveren.
Groet van Julia.
Reactie:
Gezellig dat je even in het gastenboek hebt geschreven Julia, en jij ook bedankt hoor.
Groetjes van Roelie
Baukje 28-09-08 09:27:43
hoy roely hier even een briefje heb jij misschien nog fotos of iemand van de kleuter school in
de zuiderzeestraat van 1974 1975 voor mijn dochter helga ze heeft zelf niets gr baukje
Reactie:
Hoi Baukje,
Zelf heb ik niet een foto van dat jaartal. Maar ik zal je vraag plaatsen bij "Wie zoekt Wie"
misschien dat iemand in de Lemmer je aan die foto kan helpen.
Groetjes Roelie
Gertom Colenbrander 14-09-08 18:14:28
Op foto 331 van "Lemmer 1964" staan de volgende personen:
de persoon links: Kee Bootsma-(niet bekend) getrouwd met Siepke Bootsma
de persoon rechts: goutje Polderman-Bootsma getrouwd met Cor Polderman

foto 332 en 333: Sjoeke Coehoorn Bootsma getrouwd met Thomas Coehoorn
De vrouwen op foto 331 zijn haar schoonzuster en zuster
Reactie:
Dag Gertom, hartelijk bedankt voor de aanvulling, alweer een stukje completer.
ilona visser 30-08-08 00:53:39
hej allereerst wil ik u bedanken voor dit stukje geschiedenis van mijn familie.
maar wil u er toch even op wijzen dat annie visser mijn oma niet op 5 november geboren is
maar op 5 september
groetjes ilona
bertha de heij-vlig 17-08-08 13:02:57
hallo Roelie,
op de foto's van Onbekende Personen (foto's van Piet Boltjes) staan op nr. 15
achterste rij rechts mijn zus Aly Vlig (met bril)
en op de tweede rij van voren gezien rechts mijn zus Zwaantje Vlig.
deze foto is genomen in de 4e parkstraat.
Ik denk dat deze foto in ca. 1950 is gemaakt.
groetjes
bertha de heij-vlig.
Jannie Lawn-Zijlstra 10-08-08 16:58:10
Wat leuk! Ik kwam op deze site door even op Google te zoeken naar fotos van Eemdijk, waar
ik opgroeide. Het zien van al die leuke foto’s gaf me een beetje heimwee naar toen in nog in
Nederland woonde en naar het Nederlandse landschap.
Reactie:
Jannie, van harte welkom hoor.
Liesbeth Roelevink 05-08-08 00:39:35
Wat een leuke site!
Heb vanavond samen met mijn moeder (Jantje Roelevink-Dijkstra) urenlang zo'n beetje alle
foto's zitten bekijken. Voor mijn moeder,die is opgegroeid in Lemmer waren daar natuurlijk
erg veel bekende gezichten bij. We kwamen zelfs twee foto's tegen waarop haar moeder (en
mijn Beppe) staan.
In de serie van de jaren 50 is de vrouw op foto 60 in het midden en op foto 62 rechts (met de
lichte regenjas) Betsje Dijkstra-Visser.
Reactie:
Dag Betsje,
Is moeder familie van Hielke Roelevink? Hielke heeft ons in het begin geholpen met de site
op te zetten, door materiaal beschikbaar te stellen en is zodoende een goede vriend
geworden. Ik zal de naam van beppe er even bijzetten.
Groetjes Roelie
Ada Howell-Spits 22-07-08 16:25:28

Via mijn zus Wil (hieronder) kwam ik op deze site terecht.
Uiteraard ben ik dus ook een kleindochter van Kerst en Aaltje Brouwer-de Vries. Naar deze
beppe ben ik vernoemd.
De "oude koster" de Vries was van beroep huisschilder. Mijn moeder, Jannie Spits-Brouwer,
(uit de 2e Parkstraat) weet dit allemaal nog erg goed.
Er wordt ook gezegd dat op het Turfland "Wed. A de Vries en dochter" daar woonden. Dat
klopt wel, maar ook de echtgenoot van die dochter, Kerst Brouwer, woonde daar bij in.
Inderdaad was deze Abe de Vries de schoonvader van Fedde Schurer.
Ik heb veel gelogeerd bij mijn pake en beppe Brouwer op het Turfland. Ik ben kort geleden
nog in het huis geweest maar inmiddels is het dak vergroot.
Rechts van hun huis (toen nr.16) was later een scheepswerf.
En daar waar de molen stond, stond later iets verderop de CAF. Mijn pake was daar altijd te
vinden. De fam. Kokké woonden in één van de huizen die er later tussenin waren gebouwd.
Het kruidenierswinkeltje aan Turfland 52 werd later gerund door Pietsje van der Bijl.
Verderop op de Korte Streek woonden nog 2 zussen van mijn pake, Sip en Aaltje Brouwer.
Deze dames woonden boven een fietswinkel.
Een prachtige site met veel schitterende herinneringen.
Hartelijk dank.
Reactie:
Ada voor jou hetzelfde als wat ik bij Wil geschreven heb. Maar ik zal jullie even een mail
sturen.
Groetjes Roelie
Wil 22-07-08 14:01:08
Nog even een aanvulling. Mijn pake en beppe (Kerst en Aaltje (zonder s !)Brouwer) woonden
eerder in de 2e Parkstraat. Ze zijn voor de oorlog verhuisd naar Amsterdam en rond 1950 op
Turfland komen wonen. In 1962 zijn zij weer teruggegaan naar Amsterdam.
Groet, Wil
wil kuipers 22-07-08 12:56:07
Wat een enorm leuke site van de Lemmer. Ik ben een kleindochter van Kerst en Aaltsje
Brouwer. Zij woonden op het Turfland in (ik denk) het oudste huisje. Op de groepsfoto van
de 2e Parkstraat staat o.a. mijn moeder. Geweldig. Het beroep van mijn overgrootvader (de
Vries) die op het Turfland woonde, was gepensioneerd koster van de hervormde kerk. Hij
was de schoonvader van Fedde Schurer. Dat staat ook genoemd.
Hartelijke groeten, Wil Kuipers
Reactie:
Dag Wil, dank je wel voor het compliment en hartelijk bedankt voor de aanvulling. Juist van
de Parkstraat en het Turfland is niet veel info te vinden.
Groetjes Roelie
Suzanne 05-07-08 23:29:13
hoi Roelie,
Ik ben inderdaad bezig met een stamboom vandaar dat ik op zoek was naar informatie en op
jouw site terecht kwam. Mijn vader vond het ook erg leuk om te lezen!
groetjes

Suzanne 03-07-08 21:58:42
Ik heb dat bericht gelezen, bij mij zit het als volgt.
Pieter Poorter x Trijntje Boot
Lourens Poorter x Geertje Vos
Frans Poorter x Anke Looijenga
Pieter Poorter x Pietertje de Jonge
Naatje Hendrika Poorter (mijn oma) x Karel Marinus Braun.
en dan komen mijn vader en ik.
Mag ik trouwens vragen hoe je aan die foto's bent gekomen? Erg leuk om te zien!
Reactie:
Dag Suzanne,
Wel leuk deze reacties het wordt een hele genealogie, bestaat die trouwens? de foto's zijn
van Paul Poorter en het internet.
Groetjes Roelie
willem arend albert rottine 29-06-08 23:13:33
ik kwam op de site door mijn achter naam te zoek (rottine of rottiné ).wilde weten of en nog
meer zijn de naam komt niet veel voor en of er nog een betekenis voor is,van waar we
vandaan kwamen hoe ver terug zal wel mooi zijn om de geschiedenis van mijn achternaam
alvast bedankt
goetjes w.a.a.rottine
Reactie:
Hoi Willem,
Misschien heb je hier wat aan
http://www.matruschka.net/getperson.php?personID=I15170&tree=ru
Groetjes Roelie
Suzanne 29-06-08 20:08:12
Ik kwam op deze site via google. En vond het heel interessant om te lezen over Blokzijl. Ik
ben een nakomeling van de Frans Poorter van de afbeelding. Zijn kleindochter Naatje is de
moeder van mijn vader en dus mijn oma.
Heel leuk om iets over te lezen, want wist er niks van.
Groetjes
Reactie:
Suzanne, als je het bericht leest van 21-06-08 09:37:25 vind je misschien ook herkenning?
N.Luiten 29-06-08 10:56:17
En dan nog wat, verderop in deze rij lees ik een bericht van Harrie,22-5, kleinzoon van
Pietertje Postma, zr. van ome Herre dus en zijn moeder was een nicht van mij. Leuk he. Kom
je mekaar weer tegen als familie. Zij woonden in Zeist vroeger.
nell

Reactie:
Hoy Nell,
Dat is alweer een poosje geleden hé, goed van je dat je die naam weet van de
keukenmeisjes. En ja heel leuk die berichten en dat men elkaar dan tegenkomt.
Groetjes van Roelie
N.Luiten 29-06-08 10:47:12
Dag Roelie
daar ben ik weer eens.
Ik zag de foto,s, van Lemmer en dan de serie over de Jan Nieveen.
Bij de eerste serie en dan met name , bij de foto, keukendames, de 2e dame dat was niet
bekend, maar het is Janke v.d.Singel.
groetjes Nell
Baukjedijkstra 27-06-08 12:00:58
hoy roelie via dit gasten boek wil ik vragen of iemand nog een schoolfoto heeft van de
bewaarschool in de lynbaan in hetjaar 1946 1948 ongeveer ik ben nu 65 mensen van die
leeftyd avb baukje
Reactie:
Hoi Baukje ik hoop dat het lukt voor je, als iemand Baukje kan helpen? het mail adres van
Baukje is: baukjerood@home.nl
margaret vogelzang-lawrence 21-06-08 09:37:25
Ik heb met zeer veel belangstelling gelezen over de schippers van Blokzijl, hier wist ik dus
niets van!
Ik ben een nakomeling van Pieter Poorter als volgt:
Pieter Poorter x Trijntje Boot
Lourens Poorter x Geertje Vos
Trijntje Poorter x Teunis Snoek
Lourens Snoek x Hendrikje Bos
Lumpje Snoek x Bastiaan Kerstens
Hendrikje Kerstens x Eric Lawrence
Margaret Lawrence x Hendrik Vogelzang
Ik ben o.a. bezig met het kwartierstaat van mijn oma Lumpje Snoek.
Reactie:
Hallo Margaret, dan is het dus als volgt?
Louwrens Poorter,Geboorte 17 mei 1798. Overleden 26 december 1879 (Leeftijd 81) Blokzijl,
Overijssel, NLD ( nakomelingen van Lourens Poorter x Geertje Vos. 1) Trijntje Poorter x
Teunis Snoek. 2) Lourens Snoek x Hendrikje Bos. 3) Lumpje Snoek x Bastiaan Kerstens. 4)
Hendrikje Kerstens x Eric Lawrence. 5) Margaret Lawrence x Hendrik Vogelzang).
Groetjes Roelie
Baukjedijkstra 15-06-08 10:49:16

hoy roely hier even een naam bij een foto bij de reeks lemstersdan reeks2 en foto 43 staat
mijn vader links de grote kerelbij het ui zetten van een baan van de ijsvereniging gr baukje
dujkstra nu witmarsum
Reactie:
Hoy Baukje, ja die kon ik niet over het hoofd zien hé, ook fijn dat we nu weten dat het om het
uitzetten van een baan gaat, dank je wel.
Zeilmaatje 12-06-08 23:57:06
Hallo,
Wellicht is deze website; www.zeilmaatje.nl wel wat voor jou?
Ben je op zoekende naar een zeilmaatje, schipper, opstapper, crew?
Schrijf je dan in op onze site en plaats je profiel online.
Dan vindt je hier de ideale match!
Groet,
Team: zeilmaatje.nl
www.zeilmaatje.nl
--www.watersport4all.nl
pieter Kamminga 12-06-08 18:34:40
Ik zat weer eens te kijken naar een "stroom" foto's van de IJssel/IJsselstroom (prachtig) De
tweede foto is echter vermoedelijk de Rijnstroom die daarvoor de Holland heette.Ik heb een
bijna identieke foto naar Roelie gestuurd. Hat is te zien omdat bij de ijssel/ijsselstroom 8
"zijgaten te zien zijn en bij de Rijnstroom vh holland loopt het door net zoals bij de
waalstroom vh Friesland. Bovendien staat bij de ijssel/ijsselstroom de boeg onder een hoek
maar bij de rijnstroom loopt hij verticaal.
Ik heb Roelie ook een foto gestuurd van de haven van Harlingen met een schip dat heel erg
op de ijssel/ijsselstroom lijkt maar dan is er in de loop wel wat verbouwd . Wie weet er meer
van ? groet Pieter
Harrie 22-05-08 07:45:34
Heb met veel interesse naar de site gekeken. Ik ben een kleinzoon van Jouke Postma en
Pietertje van der Veen en een zoon van hun dochter Gooitske. Ik herken de foto's van de
Parkstraat nog als de dag van gisteren. Heb er jarenlang een leuke tijd beleeft en heerlijk
geslapen in de bedstee. Mijn grootouders woonden meen ik op nr. 59. In ieder geval net
achter de school. Mocht er iemand zijn die nog foto's heeft uit de tijd 1958 tot 1980....graag
Reactie:
Als iemand Harrie kan helpen, zijn mailadres is: harrie@midasnet.nl
Trudy van Eijkel - de Haan 16-05-08 12:49:43
Bij het nalezen van mijn bericht zag ik dat ik het overlijdensjaar van mijn vader verkeerd heb
ingetypt; dat was nl. 1999, op 21 juni om precies te zijn.
T.
Trudy van Eijkel - de Haan 16-05-08 12:43:33
Heel toevallig kwam ik op de Lemster site via Google en zag een foto van de Parkstraat
(winterpret) waarop ook mijn vader Ben de Haan staat. Bij zijn naam staat een ?. Ook
herkende ik mijn tante Hielkje duidelijk. Zelf ben ik in 1950 geboren en kan nog veel
herkennen van de tijd dat ik bij mijn Beppe (Tietje Klaassen) kwam. Helaas is mijn vader al in
1997 overleden; hij had deze foto graag gezien!

Complimenten voor de uitgebreide en zeer verzorgde site, daar is duidelijk veel tijd aan
besteed. Groeten, Trudy van Eijkel - de Haan, Harderwijk.
pieter Kamminga 15-05-08 15:28:09
beste Andries bedankt voor info. zo langzamerhand kom ik steeds meer te weten waar mijn
vader het altijd over had toen ik klein was.Ik heb die foto's van het schaalmodel naar de site
gemaild . groet Pieter.
Kent iemand Kristina Barelds? (ca van 1955)Heeft ook in één van die parkstraten gewoond.
durk mulder (voorheen thijsseling) 15-05-08 13:00:17
ik heb per ongeluk uw zeer mooie site gevonden! vindt hem supergoed opgezet en heel erg
informatief, ben 4 juli 1960 te lemmer geboren, maar heb er maar kort gewoond, tot en met
1964.mijn opa durk thijsseling woonde in de parkstraat, weet niet meer 1,2,3,4,of 5.volgens
mij de 3de.mijn moeder is meintje thijsseling, dochter van durk thijsseling en afke lammers,
zal hier zeker nog meer rond gaan kijken en lezen, want de lemmer blijft toch voor altijd in je
hart, eens een lemster altijd een lemster!
Reactie:
Beste Pieter, ja wat is dat toch hé, een Lemster zijn en dat nooit meer kwijtraken, ook al
woon je er niet meer, het gevoel blijft.
Groetjes Roelie
Andries Schippers 05-05-08 16:58:21
Hallo P.Kamminga.ss Holland latere naam Rijnstroom, ss Friesland later Waalstroom,SS
Zuiderzee later Lekstroom,ss Yssel later Ysselstroom genaamd.Mijn scheepsmodel is een
eigen brouwsel en maak uit jouw bericht op,dat jouw model mogelijk een professioneel
model is.Wellicht ten overvloede,als je STOOMSCHEPEN op de ZUIDERZEE
opzoekt,komen de Koppe boten ook wel voor.Heb overigens met belangstelling SS Friesland
in het ijs al eerder op de site gezien. MVRGR. Andries Schippers
Pieter Kamminga 05-05-08 11:44:39
Dag Hr schippers .
Er bestaan dus twee van die schaalmodellen ( of meer ? Ik heb ook stapels foto's van E.e.a.
Het is mij alleen nog niet duidelijk hoe die schepen allemaal geheten hebben Op deze site
bijv staat een foto van de IJsselstroom en dat is dezelfde boot als de Holland vlgs mij.
grr PK
Reactie:
Beste Pieter, bedankt voor de foto's, ik zal ze plaatsen. De IJsselstroom is inderdaad ook de
Holland genoemd, ook goed te zien in de tekeningen.(zo is ook te zien dat in de loop der
jaren wel enkele details veranderd zijn)En zo heeft hij nog wel meerdere namen gehad, maar
of ik daar tekeningen van heb? groetjes Roelie
schippers -andries 05-05-08 09:59:13
ter att. kleinzoon Dhr.Kamminga, Als zoon van kapt.Schippers (van ex Zuiderzee,later
genaamd Lekstroom en ex Holland, later genaamd Rijnstroom ben ik ook in het bezit van
zo,n model schip. Beide schepen voeren ook wel veel op Zwolle. Begin v.d. oorlog moest
ons vader in opdracht directie als vierde schip het ijs over de rivier breken. MVR.GR.Andries
Schippers

Reactie:
Beste Andries, mail met foto's zijn onderweg, groetjes Roelie
bertha de heij-vlig 03-05-08 22:44:00
hallo kristien,
heb jij ook foto's van de huizen op de polderdijk waar jullie hebben gewoond? deze heb ik
nog niet op spanvis kunnen vinden. ben zeer benieuwd. zou het wel heel leuk vinden, vooral
omdat er nogal wat veranderd is aan deze huizen. heb mij wel eens laten vertellen dat wat
nu de voorkant is, vroeger de achterkant moet zijn geweest??
groetjes bertha.
Reactie:
Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar Bertha, hoop dat het lukt.
groetjes Roelie
Kristina Kramer- Visser 02-05-08 00:21:52
Ben ik weer even. Zit nu de foto's te bekijken van de Lemsters uit de jaren vijftig. Bij foto 4 uit
de 1e serie zie ik mijn oate Rimke Visser, met donkere jurk en voor haar zit haar dochter,
mijn tante Akke Vink -Visser. Samen met foto 3 zijn het de dames van de Nederlandse
Vrouwen Beweging, die in Lemmer een grote afdeling had.
Kristien.
P.s. telkens als ik probeer de contact knop te gebruiken loopt de mail vast en kan ik dus niets
sturen. Dus doe ik het maar via het gastenboek.
Kristina Kramer – Visser 01-05-08 20:34:42
Hoi Bertha, ik heb de foto's even naast elkaar bekeken. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik kan me
alleen van de Pietersbuurt het stuk herinneren dat er nu nog staat. Het is dan wel een oude
foto want ik zie daar geen nog niets van de Parkstraat op de achtergrond. Misschien zien ze
hier de tramrails aan het liggen? De mannen zijn wel aan het werk op de tramdijk. Toch leuk
om het zo samen te bekijken. Groetjes Stien.
bertha de heij-vlig 29-04-08 23:39:08
even een reactie op het mailtje van kristien kramer-visser. volgens mij is het niet de
parkstraat. als je nl op straten 'parkstraat' selecteert, krijg je een foto te zien van het laatste
huis van de parkstraat tegen de tramdijk aan.
als je op straten 'pietersbuurt' selecteert zie je een foto van de pietersbuurt die vlgs.
johannes de vries naar 'pieterbaas" frankema is genoemd. daar zie je het zelfde poortje als
op de genoemde foto nr. 22 serie 8 van "lemsters". ik denk dus dat het of de oude singel is of
de pietersbuurt. kan mij nog herinneren dat als je door het poortje liep bij het huis kwam van
een schoolvriendinnetje (klaasje thijsseling)
Kristina Kramer -Visser 29-04-08 01:07:36
Heb weer heerlijk een paar uurtjes foto's bekeken vanavond. Inmiddels is het al bedtijd zie ik
. Ik wil nog even reageren op foto 22 uit serie 8. Volgens mij is het de 5e parkstraat op de
achtergrond. De mannen die daar aan het werk zijn, zitten en staan op de tramdijk. De
Pietersbuurt grensde daar niet aan zover ik weet. Groetjes Kristien Kramer.
Reactie:
haha dat was een latertje, ik zal de tekst bij de foto aanpassen.
Groetjes Roelie

pieter Kamminga 22-04-08 18:40:59
Dag liefhebers van de lemmerboot mooie site met al die foto's. Ik ben in bezit van een
schaalmodel van "de Holland" Binnenkort zal ik u foto's mailen.
Groet Pieter Kamminga (Kleinzoon van de machinist van de Friesland en de Holland )
Reactie:
Dag Pieter, hartelijk bedankt voor het compliment, en ik zie graag de foto's tegemoet. Dat zal
weer een mooie aanvulling zijn.
groetjes Roelie
Ton Timmerman 20-04-08 13:47:13
Wij hebben rond 1947 in de Lemmer gelegen, met de tanklichter Esso Holland 1, wij lagen
daar als opslagschip voor bevoorrading van de noordelijke provincies. Wat ik mij daarvan
nog herinner is, dat wij tegenover een gemaal lagen achter in de haven, waar ook toen veel
botters lagen van de visvangst, vooral de palingvangst, in de zomermaanden wanneer er de
botterrace was, werd er door mijn vader, diverse schroeven van botters afgehaald op het
voorschip met de krannenbalk, voor de race. Ook heb ik toen in de zomermaanden ook op
een kleuterschool gezeten en bij de oude sluis had je toen een cafe van Piet Plooy, zijn er
nog mensen die daarvan weten en eventueel foto's hebben..
In afwachting van reacties, vriendelijke groetend, Ton Timmerman
Reactie:
Het mail adres van Ton is
ahtimerman@chello.nl
Romke van der Veen 13-04-08 22:21:55
Wat geweldig leuk die foto's van de Lemsters!
Zou ik een afdruk van serie 1 nr. 34 Pieter Klaas Poepjes kunnen krijgen, want mijn
schoondochter stamt van hem af! Dan neem ik die op in Aldfaer (stamboom).
Hartelijke groeten, Romke.
Reactie:
Hallo Romke, de foto is naar je onderweg, jammer dat het een scan is van een krantenfoto,
maar misschien dat een fotograaf hem mooier kan maken.
Groetjes van Roelie
t.vlig-harkema 13-04-08 22:14:28
hoi roelie
foto nr.382 van lemsters uit de jaren 50,is mijn overgrootvader Marten Vlig,getrouwd met
Albertje van der Wal.
hopenlijk heb je iets aan deze informatie.
groeten van tineke vlig
Reactie:
Hoi Tineke, ik ben juist blij met de informatie, want zo heeft deze foto ook weer een naam,
dank je wel.
Groetjes van Roelie

Antje Verhoeff 08-04-08 21:38:25
Hallo,
De naam Poepjes komt mij bekend voor, mijn Pake en Beppe komen uit Echtenerbrug, hun
Naam was Jan en Gesiena Verhoeff, ze hadden een vracht zeilschip, later sleepboot.
Mijn vader heet Klaas, mijn moeder Frederica, we hadden een woonark
en zijn vaak verhuisd, omdat mijn vader bij de inpolderingen werkte.
Weet iemand nog iets ?
doeg
anneke Verhoeff
Reactie:
het mail adres van Anneke is: anneke.verhoeff@web.de
Susan Poepjes 01-04-08 11:39:07
Ben ik aan het zoeken of ik foto's van mijn vaders werk kan vonden, kom ik stomtoevallig op
deze site terecht. Wat ontzettend leuk om mijn familieverhaal te lezen!
Mijn naam is Susan Poepjes, oudste dochter van Lykele Poepjes uit Harlingen en een
kleindochter van Jurjen Jacob Poepjes en Pietje Faber. Een aantal foto's herken ik omdat die
ook in onze tak van de familie circuleren. Mijn middelste zoon heet ook Jurjen, genoemd
naar zijn overgrootvader en mijn zusje Jurien.
Zal vanmiddag meteen mijn vader de site laten zien!
Reactie:
Dag Susan, ik ben blij dat je het leuk vindt, daar doen we het voor. Dank je wel.
Groetjes Roelie
Ton Timmerman 29-03-08 15:55:07
Nog even terug komen op mijn bericht (nog geen reacties gehad trouwens) De naam Piet
Plooy, was toen een cafe bij de sluis,is dit juist ?
Ik heb zelf toen nog op een kleuterschool gezeten, die moest toen vlak bij de sluis geweest
zijn ??
Er is mij later verteld dat ik af en toe met een motorschip van de sluis mee voer, misschien
kan iemand mij hierin verder helpen met foto's of informatie,
Groetend, Ton Timmerman
Reactie:
Wie o Wie kan Ton kan helpen, hier volgt zijn mail-adres.
ahtimmerman@chello.nl
Tette de Vries 27-03-08 15:00:36
Nog een paar aanvullingen
Foto 217is Hennie Haveman (Bakker) en Bouke v.d Bos zijn vader was direkteur van de

houtmolen.Foto 277 links v.d Bles en Juf Smit 301 Hendrik Koehoorn (Plutse)en Dirk
Dijkstra334 Arentje v looy en rechts Hiske Deinum
Reactie:
319.iS jAN WIERDA EN IMKE VD WAL
327 IS MINZE ZEILSTRA
391 IS DRENT ( BRUGWACHTER)
399 IS DE VROUW VAN KIER V.D WAL
387 IS MARTEN KOOPMANS (LIEP MET TWEE STOKKEN)
194 midden Marines Hogeterp
181 Sake Visser
182 Douwe Schirm en er achter Siene de Vries
185 Wiebe Visser en derde persoon is Ties Prins
44 eerste links is Jette Bootsma getrouwd met Pieter Poepjes (LE50)
225 is fout andere (serie )
47 is links Annie Rottine midden Akke Visser rechts Romkje de Vries
62 links is Iebeltje Deinum
69 midden is Geesje Beljon en rechts is Lotte de jong (baakster)191Gerlof de Wilde
Tette ook jij bedankt voor de aanvullingen, mooi dat de gezichten nu ook een naam hebben
hé.
Groetjes Roelie
Tette de Vries 27-03-08 14:22:58
Hierbij enkele aanvullingen of
correcties.
Foto nr225 is Jenne Boerstra
Foto 218 is Seerp de Blauw
Foto 219 is Dirk Dijkstra
Foto nr23 is Mevr dr Weber
Foto 224 Grietje de Vries -Duim
Foto 226 Harm de Boer ,Trijntje de Blauw en Fokje de Boer(Coks)
anneke de vries 26-03-08 14:20:10
foto 395 :
Riekje Noppert/Anneke de Vries en Jansje Wemmenhove
foto 447 in het midden Margje de Hei
foto 443 Margje Hogeterp en Pietsje Louwsma
Ik heb genoten van de vele bekende gezichten!
Brenda Veldwijk-Verschoor 18-03-08 19:48:51
Geweldig hoor. Ik heb alles met plezier en weemoed gelezen. Hofmeester Verschoor was
mijn opa /
Ton Timmerman 16-03-08 16:33:06
Ik heb een vraag betreffende de jaren 1946-47.
Mijn ouders hebben in die jaren in de zomermaanden in de werkhaven tegenover een
gemaal gelegen met een tanklichter van de Esso de naam was Esso Holland 1,Zij lagen daar
als opslagschip, voor bevoorrading van de noordelijke provincies. Ik kan mij herinderen dat
mijn vader weleens botters in de kranenbalk getakeld heeft voor de schroef te verwijderen
voor een zeilrace.Heeft nog iemand foto,s van die periode. Ik zelf heb in die jaren op de
kleuterschool gezeten, maar weet niet welke....

Ben benieuwd of iemand mij kan helpen..
Groetend, Ton Timmerman
Reactie:
Als iemand Ton kan helpen, hier volgt zijn mail-adres.
ahtimmerman@chello.nl
Roelie
Rohalt en Ilse Pouwels 06-03-08 23:58:51
Beste stamboomers,
Ik, Ilse, heb de stamboom van Johan zitten bekijken en via die stamboom weer op deze
uitgekomen. Ik ben een schoondochter van Netty Pouwels-Kersten, en kwam hier toevallig
op uit omdat ik via google mijn eigen naam intoetste. Echter wil ik je op een paar foutjes
wijzen, en deze zijn; Het geboortejaar van Rohalt is 1973 i.p.v. 1972, en de geboortedatum
van ons zoontje, Youri, is zondag 16-11-2003 i.p.v. donderdag 6-11-2003. Verder ziet alles
er tip-top uit! Groetjes en succes verder...
pieter knorr 21-02-08 19:36:42
vraag ik heb veel informatie en fotos van buis matteschipper te blokzijl ik wil graag meneer j
spanjaard imalen maar het gaat niet kunt u mij helpen dank
anneke koehof 03-02-08 14:17:36
Dag Roelie en Annie,
De hier genoemden heb ik allen gekend. Onder welk kopje kan ik Serie Lemsters 6 vinden,
zodat ik het zelf kan opzoeken?
Vriendelijke groet!
Anneke Koehof
Annie meester-Visser 30-01-08 14:45:23
Hallo Roelie,
Serie Lemsters 6
Foto no.16 links mijn broer Rinze Visser,
daar achter Trijn Bosma,Rommie de Vries-Visser
en mijn moeder Fetje Visser-Ritsma.
groetjes annie
a meester visser 26-01-08 17:08:19
Hallo Roelie,
Betreft serie lemsters 1e serie foto 15,
man rechts op foto met sigaret in de mond is
mijn oom wieb visser LE64.
Wieb is een afkorting van wiebren,die andere
mannen op de foto zijn neven van mijn oom.
Foekje de Vries Sloothaak 18-01-08 19:47:56
vandaag even wat foto's van de lemmer bekeken,kan je dit nog melden foto 234is Mevr. de
Wit egtgenote van Ds. de Wit met dochter.foto 310 zijn de zusjes Breurer uit

Duitsland,(Keulen)zij waren met hun ouders een van de eerste camping gasten ,die mijn
vader op het ooievaarsnest mocht ver welkomen heb alles nog niet gelezen maar zal hem
zeker vaker bezoeken leuke herinneringen komen boven groetjes foekje
Reactie:
Tuurlijk Foekje kan ik de namen nog even melden, ik ben altijd blij als ik er weer namen bij
krijg, hartelijk bedankt hoor.
Groetjes Roelie
Ger 11-01-08 14:45:22
Ik zoek Auke Bosma uit de Lemmer. Hij zal nu ongeveer 85 jaar zijn. Hij werkte bij een
heibedrijf welke in 1955 ongeveer werkte aan de HEREBRUG in Groningen. Zijn ouders
hadden een palingrokerij? dacht ik. Wie helpt mij verder?
gerjansen@hotmail.com
Fenna Zandstra-Poepjes 25-12-07 13:47:51
hallo Roelie de foto 205 is de broer van mijn moeder, Tjibbe Bron en zijn vrouw Lien Bron ze
waren op dat moment met vakantie in Lemmer, op dat moment woonden ze in Haarlem later
is hij nog in Rutten komen te wonen
ronald burgerding 06-12-07 16:09:34
Mooie site,
Ik zag dat mijn grootmoeder er ook op stond
(albertje bootsma)
ze was getrouwd met mijn opa willem antonius Burgerding en woonden in amsterdam.
Als ik het goed heb zie ik op deze site dus mijn voorouders !!
erg leuk bedankt voor al het werk
Coby Palmbergen 29-11-07 23:03:45
Hi,
Ik heb genoten van deze site. De foto van mijn overgrootouders (poepjes) was voor mij een
ontdekking. Dat die foto bestaat is grandioos.
Ik ben een kleindochter van Lykele Poepjes. Uit verhalen heb ik begrepen dan mijn pake een
heel markante man moet zijn geweest.
Coby
Jurjen Laan 28-11-07 22:22:04
Hallo,
nou dit was een verassing. Een prachtige site. Mijn achternaam zal vast niemand in de
Lemmer wat zeggen, maar ik ben een zoon van Mabs Pen, mijn Pake was Jurjen Pen. Die
had een nettengroothandel in de Schrans waar ik vaak in de zomer op bezoek kwam. Leuk
al die namen van Lemsters weer tegen te komen. Tegenwoordig woon ik in Leeuwarden en
werk bij het Wetterskip. Ik kom bijna nooit meer in Lemmer, het is zo veranderd. Soms leiden
wij bezoekers rond in het Gemaal en dan kijk ik mijn ogen uit hoe anders alles is. Ga zo door
met deze site!
Jurjen Laan.
mevr. de Boer- van Dijk 20-11-07 17:20:00

Beste sitebeheerders,
interessant stuk over de Nieuwburen 30. Misschien ie het tijd het verhaal af te maken. Sinds
december 1992 is het ons bezit en weer in gebruik als woonhuis[de begane grond] en als
vakantieappartementen op de bovenverdieping.
Met groet,
Seerp Visser 19-11-07 22:18:13
Mijn naam is Seerp Visser. Toevallig kwam ik op de site. Ik heb van mijn vader gehoord dat
onze familie vroeger binnenschippers in Friesland waren. Onze tak had ruzie gekregen en en
Friesland verlaten. Via Breda en Leiden afgezakt naar Den Haag. Mijn vader heette Sirp
Visser, mijn opa echter weer Seerp Visser. Draagt deze info bij aan de site?
Reactie:
Beste Seerp,
Ik heb geprobeerd wat te vinden a.g Uw vader en grootvader, maar heb niks kunnen vinden
betreffende binnenschippers. Misschien dat U wat meer info voor mij hebt, zodat ik wat meer
raakvlakken kan vinden. Welke plaatsen waren ze binnenschippers, geboorte data enz.
Vriendelijke groeten, Roelie
Nella 15-11-07 04:23:48
Uren zit ik deze site te lezen, ik kom tijd te kort.
Sinds vorig jaar woon ik in Lemmer en wil eigenlijk alles weten over het dorp waar ik nu
woon.
Ook ben ik op zoek naar een oude afdruk/ansichtkaart/foto zoiets van de Jan Nieveen, enig
idee misschien waar ik die zou kunnen vinden ?
het boek heb ik al en ook in 1 keer uitgelezen, bedankt voor het maken van zo'n mooie site!
Groeten Nella, Lemmer
Petra Brons-Mekke 11-11-07 10:35:43
Hallo Anneke Koehof, bedankt voor je berichtje. Wat je schrijft klopt allemaal, mijn moeder
kan zich jou nog heel goed herinneren. Leuk dat je via zo'n medium als Internet je
verleden/familieleden terug kunt vinden! In ieder geval de hartelijke groeten van mijn moeder
en als je nog contact zou willen, mag je altijd mijn email adres via Roelie Spanjaard
(beheerder van deze site) opvragen! Hartelijke groeten van Petra
anneke koehof 10-11-07 17:14:07
Hallo Petra,
Je kent mij niet, maar ik heb jouw moeder als kind gekend. Volgens mij woondde ze op de
Zeedijk, nast mijn tante Clara en oom Wieb, waar wij altijd logeerden. Jouw opa en oma
noemde ik tante Geertje en oom Bernhard. Als ik het goed heb had je moeder twee broers,
n.l Pieter en Jelle. Je moeder was toen conductrice op de bus en ik speelde meestal met
Jelle, die was van mijn leeftijd. Later is hij bij de Belastingdienst gaan werken. Klopt dit
allemaal?
Petra Brons-Mekke 09-11-07 11:04:11
Hoi, leuke site, wat heb je veel verzameld. Ik zag mijn betovergrootouder, tantes en ooms en
mijn vader en moeder er ook opstaan (bij 25.2 en 27.2. Het verhaal lijkt alleen niet helemaal
te kloppen. Wil je nog aanvullende info, laat het me weten. Metje Visser, mijn moeder is nl.
een dochter van Bernhard Visser & Geertje de Heij, Bernhard is weer een zoon van Jelle
Visser en Metje Meester (in 25.2 genoemd). Je mag mailen als je nog meer info wenst over
dit stukje van de Vissers... Groet, Petra

Hanne ten Wolde 30-10-07 12:23:48
hoi Roelie ik zie de site toevallig voor
het eerst mooie foto's
en er komen oude herinneringen boven
groetje
je speel maatje van vroeger Hanne
Harry Perton 27-10-07 19:17:54
Sinds dinsdag staat de Leeuwarder Courant vanaf 1752 online, en in een adevertentie d.d. 7
januari 1767 is al sprake van een herberg De Wildeman in Lemmer. Het hotel is dus
inderdaad ouder dan 1773. ''Hospita' of waardin was op dat moment de wed. J. Bijlsma.
Overigens heeft het symbool De Wildeman niets te maken met Indië, het komt al voor in de
middeleeuwen.
dowine sterk-verbeek 26-10-07 00:17:23
Hallo Jan en Roelie
Geweldig wat jullie allemaal op jullie site verzamelen en bijhouden.
De visserij en de visserman aken hebben mijn belangstelling. Via de mooie foto's van Jan
van der Werf die hij 7 september gemaakt heeft van het evenement met allemaal
vissermanaken in de baai van Lemmer, kwam ik bij jullie site uit. Ook daar staan leuke en
informatieve wetenswaardigheden over "de Lemmer". Heerlijk om die foto's van Lemsters te
bekijken. Veel gezichten komen bekend voor maar de namen erbij weet ik vaak niet.
Wel kan ik je doorgeven dat de benaming van foto 246 niet mevr. Sterk is maar mevr. A.
v.d.Bles, later mevr. van der Watering.
Ik hoop nog eens een site over de LE 50 te maken. Maar als ik dit zie ben ik nog lang niet zo
ver om het zo goed aan te kunnen pakken. h.gr. Dowine
Baukjedijkstra 08-10-07 14:05:44
hoy roely hiereven een naam bij foto286 de
vrouwdiebijdetoonbankstaatbijklaasdeboeriswobyzeilstrazyheeftbijna28jaarmetmijnvaderjand
ijkstras amengewoond groetjesbaukje
Ineke 30-09-07 19:13:13
Ik heb nog even op de site rondgekeken. Erg mooi en zal de link doorgeven aan mijn man,
die Friese roots heeft. Verder succes toegewenst. Groetjes, Ineke
Ferdinand en Marijke Keulen Bosma 23-09-07 18:40:35
Vanuit Rotsterhaule willen we de hartelijke groeten doen aan Akke en Sake Visser die we
zondag 23 september hebben ontmoet op het bankje bij de brug in Oldelamer, Bij deze ook
de groeten van mijn moeder.
Ferdinand en Marijke Keulen Bosma
Frank Boom 16-09-07 21:10:49
Zoek foto of filmmateriaal van de stoomveerboot C.Bosman en/of R van Hasselt.
ivm de restauratie van de C.Bosman
roeli van der veen 31-08-07 10:39:30
Beste Roelie,
Wat een geweldige site. Ben jaren geleden verhuisd maar zo ben ik toch een beetje "thuis".
Ik wens je heel veel succes en hoop dat je er nog heel lang mee door gaat.
Zelf ben ik op zoek naar informatie en foto s van de voormalige boerderij aan de

schoolstraat, later garage Witteveen.
Ter ruiling aangeboden: andere foto s van de "oude" Lemmer.
Groetjes Roeli
Reactie:
HI ROELY HOE IS HET MET JULLIE.HIER IS ALLES GOED
IK LAS IN JOU GASTENBOEK DE BRIEF VAN ROELIE VAN VEEN,DIE WOU WAT
WETEN OVER DE BOERDERIJ AAN DE SCHOOLSTRAAT.DE STOND TUSSEN DE
NIEUWBUREN EN DE OPENBARESCHOOL.VOOR DE GERIFORMEERDE GING JE
DOOR DE STEEG TUSSEN DE WINKEL VAN MINK EN EEN BURGER HUIS TUSSEN DE
BOERDEIJ EN DE SCHOOL WAS EEN WEILAND.MIJN MOEDER PRATE OVER DE
LEMMER VAN VROEGER,DAN DENK IK HAAR GROOTVADER DAAR EEN KOETSIER
BEDRIJF HAD TUSSEN DE LEMMER EN KUINRE.IK WEET DAT TEAKE SCHAAP DAAR
DE BOERDERIJ HAD EN LATER EN.ACHTER DAT AUKEMA EN DE VRIES VRACHT
BEDRIJF.DAT IS ALLES WAT IK WEET.
GROETEN UIT CANADA PIET
pakepete@telusplanet.net
bertha de heij-vlig 30-08-07 21:50:56
goedenavond,
mijn zwager en zus (Karl en Aly Pettersen-Vlig) die in Stavanger-Noorwegen wonen (al meer
dan 40 jaar) vinden jullie site heel erg mooi. Vooral mijn zwager (is een Noor) zit heel veel op
de site en weet ons zelfs te vertellen als er weer nieuwe foto's e.d. te zien zijn. dus ook
namens hen:
heel erg bedankt voor jullie inspanningen en veel succes met de voortzetting ervan!
Friso van der Wal 29-08-07 07:59:39
My oorspronklike familie kom van Lemmer (Lemsterland)en my grootvader wat in hierdie
stad gebore was het na Suid-Afrika geëmigreerd. Ons is nou al in die 6de geslag in SuidAfrika met die oorsprong uit Lemmer! Roelie jou webwerf is fantasties, en dis wonderlik om
van Lemmer meer te leer met al die inligting op jou webwerf! Hou dit so!
Friso van der Wal
Middelburg Mpumalanga
Suid-Afrika
bud geldhoff 18-08-07 20:44:59
Geachte Lezer,
Op jullie prachtige site staat een foto van een skutsje en snik van B.Jongsma aan het Dok. Ik
was helemaal verbaast deze te vinden. Dat Skutsje Bewoon ik nu en deze is nog in de zelfde
staat als toen. Wat ik al lang doe is de historie van dit schip te achterhalen. Als iemand meer
weet over de schipper of het skutsje laat van U horen. Misschien ben U bekent met nazaten
of kennissen van de heer B. Jongsma die iets meer weten over het verleden hoor ik dat
graag.
Met vriendelijke groet,
Bud Geldhoff
skutsjeschipper@hotmail.com
marieke bootsma 18-08-07 01:40:59
Ik heb net de site gelezen en zag mijn eigen grootvader op de foto staan, nl Gauke Bootsma.
Ik zoek foto's van mijn familie in Friesland met name mijn grootouders Gauke en Grietje

Bootsma/v.d. Zande.
echt super dat ik zo mijn stamboom terug vind. groeten Marieke Bootsma, groenstraat 14
fbus 2 Eksel belgie, Mijn vader was Fimme Bootsma
joce huitema 14-08-07 19:52:41
Even een vraagje over het stukje over
'T Witte Hûske. Daar wordt gesproken over een zoon van Taeke Huitema die er gewoont zou
hebben. Kan het zijn dat dit gaat over Johannes Huitema en Finne de Ree die, volgens mijn
overlevering, aan de Platdyk woonden voor ze naar Frankrijk zijn vertrokken?
Reactie:
Het mail adres van Jocé is: joceherman@hetnet.nl
Hannie Meester 12-08-07 20:27:39
VOLGENS MIJ ZIJN DE VOLGENDE NAMEN BIJ DE FOTO'S: 110: Mevr. Dam; 136:
Sietske; 153: in het midden Rika Urk; 173: ..... Beersma; 207: links Betsje Haagsma; 220:
Hiske Hak; 235: dochter van dominee de Wit
Anneke Koehof 02-08-07 16:38:59
Hierbij deel ik mede dat mijn moeder Baukje Visser 27 juli op 96 jarige leeftijd is overleden.
Mijn moeder werd geboren op 24 juli 1911 en ze was gehuwd met George Koehof.
Even een stukje stamboom:
dochter van Rense Andries Visser (25-12-1876 - 06-12-1941) en Anna Seldenthuis (16-121879 - 24-08-1944)
Zuster van
Andries Visser gehuwd met Fetje Ritsma
Wieb(ren) Visser ongehuwd
Hielkje Visser gehuwd met C.F. Evelaar
Clara Visser gehuwd met Paulus Meester
Mijn moeder was de laatst overlevende uit het gezin.
Lucie Walta-Visser24-07-07 12:13:38
H.Visser was zo attent om mij het artikel over de weesjes Visser te sturen en mij te
attenderen op spanvis. 2 van de foto`s in dat artikel zijn nog door mij gemaakt en het laatste
briefje was van mijn Vader.De tekst van Gezine`s bidprentje heb ik ook nog gemaakt. Heel
leuk om het te zien.
Hun grootvader dokter Ferdinand Visser had oa 6 zoons. Dr Jan was de oudste en had geen
kinderen. De 2e Julius daaentegen had 13 kinderen. Dat was mijn voorvader. De vader van
de weesjes was de één na jonste, Gerardus L.Ik ben zeer geïnteresseerd mochten er nog
verhalen van in de omloop zijn. Ik heb tot op het laatst veel contact gehad met Gezine en
heb ook nog wel wat oude foto`s van haar. Ook heeft ze mij veel verteld over "vroeger" Over
hoe haar grootvader in de Lemmer "Genees-Heel en Verloskundige" (huisarts) werd.
Ik ben zeer onder de indruk van spanvis en zal het in de gaten houden.
Met vriendelijk groeten
van Lucie Walta-Visser ; lmpvisser@chello.nl
Anneke Koehof 19-07-07 15:08:29
De oproep om kaarten voor mijn moeder heeft niet heel veel opgeleverd. Voor degenen die
wel reageerden: hartelijk dank, ze was er heel erg blij mee, met name met de brief van de

familie A.Coehoorn die nog bij haar ouders thuis zijn geweest vroeger(!!!!!) Ik heb die brief
wel 3 x aan haar voorgelezen en ze wist over wie het ging!
Voke Gorter-Postma 18-07-07 17:19:50
Ben na de vakantie weer even op de site geweest. Daar las ik dat Baukje Dijkstra het adres
zocht van Grietje Koehoorn. We zijn enkele weken op vakantie geweest en de mailbox
raakte vol. Misschien heeft Baukje het geprobeerd maar hier is het adres: G. Hoogenberg,
Jan Campertlaan 31 2624 NZ Delft. Groetje Voke.
Piet 11-07-07 20:26:24
Hey hallo
Ik wou even zeggen dat ik toevallig op deze site kwam, zocht iets over de lemmer.
Heb mijn moeder er even bij geroepen
dirkje deinum ze heeft gewoont aan de parkstraat en de lijnbaan, ze zag wat oude
bekenden op de foto's. Haar schoonzus Jantje Deinum nu, en de moeder van Fokje
grt Piet
Anneke Koehof 27-06-07 13:09:49
bestemd voor Nynke Harding:
Bedoel je de 3 huisjes aan de Zeedijk? Het huis Zeedijk 5 werd vroeger gekocht door de
vader van mijn inmiddels 96-jarige moeder. Haar vader heette Rinze Andries Visser. Mijn
oom Wieb, een broer van mijn moeder, heeft er nog jaren gewoond. Daarna is het verkocht.
Ik heb nog eens foto's gemaakt van de huisjes zoals ze later waren en ook mijn broer Rens
heeft dat gedaan. Bedoelde je die 3 huisjes, dus naast wat nu een groot Doe het Zelf
Centrum is? Vroeger stond er een boerderij naast en daarnaast was de Houtmolen.
Marijke Keulen Bosma 25-06-07 20:22:08
Wie kan voor mij liedjes van cassette overzetten op C.D. Het gaat om ZWARTE BROEK EN
GROENE TRUI, HET KYKJE [gezongen door mijn vader Henk Bosma] En Pake Durk [Bot]
Bosma zingt en vertelt over vroeger.
Ook Roelie zou heel blij zijn met deze leidjes. Wie o wie helpt mij.
Reactie:
Het mail adres van Marijke is:
fkeulen1954@hetnet.nl
jocé huitema 24-06-07 13:57:02
Hallo spanvis,
Voor een mens die op zoek is naar haar roots is dit een prachige site.
Leuk om een beeld te krijgen van het dorp waar de helft van je oorsprong ligt.
Mijn vader Herman Huitema is in 1915 in Lemmer geboren en is al op jonge leeftijd naar
Leeuwarden vertrokken.
De foto van de mensen van de rokerij van de familie Sterk gaf een schokje van herkenning.
Mijn vader leek op zijn oom? Steven Sterk.
Ik ben de jongste in ons gezin en heb mijn pake(Taeke Huitema) en beppe(Meintje Sterk)
nooit gekend.
Ben op internet op zoek naar gegeven van mijn voorouders. Van de familie Huitema is er
een hele stamboom en van de familie Visser (de moeder van mijn beppe heette Dina Visser)
En van de familie Sterk ben ik tot Anthoon Sterk(Stark) uit Vreden in Duitsland gekomen(zijn
ouder heetten Jan Hendrik Stark en Jeanette Rozing.)
Misschien zijn er mensen me meer zouden kunnen vertellen over de jonge jaren van mijn

vader(in 1972 overleden)en het leven van mijn grootouders.
Groeten Jocé Huitema
Nynke Harder 22-06-07 10:47:25
Hallo,
Ik heb een vraagje.
Weet iemand misschien of er nog foto's bestaan van de huisjes op de Zeedijk?
Of andere foto's/verhalen die te maken hebben met mijn pake, Gerrit Harder, die 18 juni jl. is
overleden.
Groetjes,
Nynke Harder
Lemmer
Anneke Koehof 20-06-07 11:54:34
Dank je Roelie, wat attent van je! Meteen ook een compliment voor je prachtige site, het is
bijna een levenswerk, wat zal daar veel van je tijd in gaan zitten!
Anneke Koehof 19-06-07 20:57:05
Wat een prachtige foto's van al die vissersboten. Ik herken als het ware de ooit door mij uit
Lemmer gestuurde ansichtkaarten.
Vooral het zien van de LE 64 deed mij goed, omdat die aak van de vader en later de broers
van mijn moeder was. Mijn moeder is de enige nog levende van het gezin Visser. Ze
woonden eerst op de oude haven en later op de Zeedijk nr. 5. Oom Wieb, oom Andries,
tante Hilly en tante Clara zijn overleden. Mijn moeder Boukje hoopt a.s zondag haar 96e
verjaardag te vieren! Wat zou het leuk zijn als ze kaarten zou krijgen uit haar geliefde
Lemmer. Haar adres is:
Mevrouw B. Koehof-Visser
Korthagenhuis, kamer 811
Amerbos 590
1025 ZZ Amsterdam
Hartelijke groeten!
Anneke Koehof
Reactie:
Beste Anneke,
Ik heb je oproep op de pagina van de Lemmer geplaatst, het zou inderdaad een hele leuke
verassing voor haar zijn.
Groetjes van Roelie Visser
Klaas Verhoeff 18-06-07 23:46:16
Roelie, Zat weer eens o jullie site te kijken bij de foto's van 64 Maar volgens mij is de man
rechts bij foto 369 niet Diedert Frankema maar is het zijn broer Beene die was commandant
van de brandweer.
Groeten Klaas Verhoeff
Reactie:

Klopt, ik heb het inmiddels verbeterd.
Groetjes Roelie
René Haantjes 18-06-07 22:40:21
Hallo,
Mijn grootvader, Jochem de Vries (1883-1954) is in de Lemmer geboren. In 1895 is hij met
zijn vader, Gerrit de Vries en moeder Nieske Lemstra naar Amsterdam verhuisd. Door mijn
interesse in genealogie heb ik een stamboom van de familie de Vries, Lemstra, Platte, Drent,
Leheux.
Mocht iemand interesse hebben of informatie dan wissel ik deze graag uit.
Groeten uit Zutphen
René Haantjes
Frans Schreuder 18-06-07 15:40:28
Jaap Spanvis
Mijn neef attendeerde me op je site, de LE74 is sinds 49 jaar in onze familie, dus ik ben zeer
geinteresseerd in het verhaal over de redding in. Ons was overgeleverd dat het om 5 man
ging en dat Greate Steven uitvoer omdat hij noodseinen had gezien. Jouw pake was dus een
Visser: was het een broer van Greate Steven?
Mag ik een link zetten naar dit verhaal?
schreuderfrans@hotmail.com
Reactie:
Hallo Frans,
Nee, dat is niet mijn pake, maar "Japie van Kleis" Visser. Het is de pake van Jaap van der
Zwaag. Die heeft het artikel ook geschreven. En je mag wel een link zetten hoor.
Groetjes van Roelie Visser
Bertha de Heij-Vlig. 17-06-07 12:25:55
goedemorgen Roelie,
ik kijk bijna wekelijks op jullie site en vind hem heel erg mooi en ik hoop dat dit nog een lang
vervolg mag krijgen. nu las ik in het gastenboek een vraag van Jenny Atsma. Ik geef de tip
aan jou door, dat daar een foto van is. Misschien heeft ze deze foto al gezien, anders vindt
ze hem vast wel leuk.
Heel veel succes met het voortzetten van deze site.
Hartelijke groeten Bertha de Heij-Vlig.
Jan Boonstra 29-05-07 11:45:45
Daar ik bezig ben met een genealogisch onderzoek naar mijn voorouders,zoek ik informatie
m.b.t de familie Poepjes.
In het bijzonder ben ik op zoek naar informatie die betrekking heeft op Henderik Johannes
Poepjes en Tietje Bijlsma,
De bovenvernoemde personen zijn mijn over-grootouders,van beroep schipper op de Friese
binnenwateren,
Zij vervoerden ondermeer vracht tussen Leeuwarden & de Lemmer,hun woonplaats was de
Lemmer.
Mijn oma Pietje Poepjes,geboren 03-03-1891,geboren op het schip,was een van hun
kinderen.
Zij heeft mij vaak als kind verteld,dat zij,als er geen wind was, aan de lijn op het jaagpad

liep om de boot te trekken,
Graag zou ik meer van hun achtergrond willen weten,mogelijk is er reeds bij iemand
genealogisch
en andere informatie,betrekking hebbende op de fam Poepjes beschikbaar.
Wie kan mij verder helpen?daar Ik in het zuiden van Nederland woon is het vinden van de
juiste informatie
kanalen niet zo makkelijk.
Mogelijk wilt u de oproep op uw site plaatsen. Of kunt u mij op een ander wijze verder
helpen.
Met vriendelijke groet,
Jan H Boonstra
jan.boonstra@wxs.nl
D.Hooijsma 28-05-07 21:01:13
Hallo Roeli en Jan.
jullie zullen mij wel niet kennen, maar mijn Vader had hier in Lemmer een schildersbedr. dat
ik heb overgenomen en dat nu door mijn zoon wordt voortgezet.
ik heb jou Spanvis site bekeken en meende enkele mensen te herkennen.zoals
nr.318 v.d. Meer uit de Tuinstraat oud melkvaarder
nr 319 Hartstra directeur voormalige CAF op het turfland ( roggemolen )
320 zijn vrouw Mevr.Hartstra
351 Visser en dochter, en 352 heer Visser en dochter, nu mevr. Blaauw Haar man heet Jelle
364 Gebroeders Bosma (het timmerbedr. van de vissersburen )
en 369 de man rechts is Diedert Frankena
Als ik er weer wat tegen kom hoor je het wel.
groeten D.Hooijsma
Reactie:
Familie Hooijsma,
Hartelijk bedankt voor de aanvulling van de namen, ze zijn geplaatst hoor. Hopelijk dat U nog
wat tegenkomt, zodat het mooi compleet wordt.
Groetjes van Roelie
Jenny 27-05-07 18:22:03
Hallo,
Mijn naam is Jenny Atsma, ik werd getipt door mijn schoonvader over deze site, ontzettend
leuk.
Ik heb gespeurd naar bekende gezichten en vond er een aantal.
Mijn oom Harm Wouda, oom Jan en Hielke Atsma.
Wat ik heel erg leuk zou vinden als er iemand is die in het bezit is van foto's van mijn ouders
toen ze klein waren.
Klaas Atsma en Aafke Atsma-Wouda, beide inmiddels overleden.
groeten,
Jenny

Reactie:
Hoi Jenny,
Bij de genealogie van Hillebrand Visser, is misschien wel iets te vinden over de familie
Atsma, of er foto's zijn dat weet ik niet.
http://members.home.nl/visser.hh/
Groetjes van Roelie
Annie meester-Visser 27-05-07 12:55:22
Hallo Roelie,
Naam bij foto 147
Kaatje Poepjes Visser jongste zuster van
Frans Visser.
groeten annie.
Harmke 25-05-07 23:12:38
Vandaag werd ik getipt door mijn zus over deze site. Ik heb vele uurtjes hier doorgebracht..
verhalen lezend en foto's bekeken. Prachtig.. heel mooi dat dit op deze manier vastgelegd
wordt. Jan en Jaap Wouda waren resp. mijn pake en mijn oom van mijn moeders kant. Zij
hebben met Lemmer 10 gevist.
De naam Jan Atsma kwam ik ook tegen. Mijn andere pake heette zo. Deze heeft vroeger in
Lemmer een viskar gehad en stond bij de brug op de Schulpen.
Ik ben geboren en getogen in Lemmer en woon sinds acht jaar in Drachten. Vriendelijke
groet,
hennie brouwer 25-05-07 17:28:39
Een prachtige site, schitterende oude foto's.Echter begrijp ik niet dat er er nog zoveel oudere
foto's niet voorzien zijn van de namen.
Er zijn nog zoveel mensen die nu een jaar of 70 of 80 zijn die nog heel van deze mensen
moeten kennen.Ik heb bij en aantal wel mijn gedachten echter weet ik het niet zeker.
Maar Roelie ik geniet er wekelijks van, haast dagelijks.
gr. Hennie
Claartje Sterk Nelissen 21-05-07 14:09:29
Roelie ik kan de foto van het visbedrijf van de familie Sterk niet meer vinden waar staat hij
ongeveer.ik heb heel veel plezier van de site wanneer je eens in Haarlem komt altijd welkom
Hartelijke groeten C.Sterk
Rijksstraatweg 229 2024D.G. Haarlem
Peter J Vogelzang 21-05-07 11:30:38
Hi:
I am trying to put a family geneology together and hence am looking for information about the
home of Jan Harmen Vogelzang who in the 1930's was captain of the Jan Nieveen.
Particularly I am searching for information about his home which supposedly was on e
haven" in de Lemmer and any information/anecdotes that may exist about him or his family
Thanks inadvance

Peter J Vogelzang
Geert 21-05-07 10:54:17
Hallo allemaal , erg leuk die oude foto's.
Zag in de reeks me zelf staan cq zittend op de arm van me oma in de zuiderzee straat.
Foto 212 meende ik Er staat bij mv Lammers.
En die kleine knul ben ik dus Geert lammers.
Leuk om je zo eens terug te zien.
Nou veel plezier verder en hoef niet te zeggen maak er wat moois van wat dat is het al.
Gr Geert
Reactie:
Hoi Geert,
Dank je wel voor je reactie, Je naam heb ik erbij geplaatst hoor.
Groetjes van Roelie
Baukjedijksrta 20-05-07 15:10:46
roelie ik las het mailtle van voke postma ik was vroeger vriendin van haar zus fokje ook was
daarbij trijntje dijkstra van de schoenwinkel eerst op de vissersburen later op het turfland en
later naast evert de vries ook grietjecoehoorn uit de parkstraat was er bij maar waar die
woont weet ik niet dat zou ik nog wel eens willen weten groetjes baukje dijkstra witmarsum
Roel Kingma 19-05-07 11:19:37
Leuk artikel over de LE-10, het aakje dat mijn vader gekocht en omgebouwd heeft tot jachtje
en het bijzondere feit dat Brilleman het terug gerestaureerd heeft. Het schip is weer terug in
Lemmer, mooi initiatief van plaatsgenoot Schirm. Jammer dat mijn vader Hendrik die op
21.6.2005 op de leeftijd van 87 jaar is gestorven, dit niet meer heeft meegemaakt. Deze
week (17 mei) zag ik de Lemmer-10 vanuit mijn huiskamer langsvaren: een prachtig en zelfs
ontroerend moment!
Reactie:
Beste Roel,
Dat is goed , dat het schip weer terug is in de Lemmer. Daar hoort hij ook. Ja, jammer dat die
oude baasjes het niet meer mee mogen maken. Ik denk dat ook heel vaak (over mijn
vader...)
Je woont daar wel op een schitterend plekje zeg, als je de schepen vanuit je huiskamer kan
zien. Prachtig gewoon. De vorige eigenaar zou me nog het vervolg verhaal sturen van de LE
10. Maar dat is nog niet gebeurt....
Groetjes van Roelie
Claartje Sterk Nelissen 18-05-07 10:20:44
Ik kreeg deze site van mijn zoon Arthur en heb hem meteen doorgestuurd naar de familie uit
Lemmer o.a. ook naar Canada ik ben er heel erg blij mee hartelijke groeten C.Sterk

Reactie:
Beste Claartje en Arthur,
Fijn dat ik jullie hier een plezier mee kan doen, maar daar doen we het ook voor hé.En we
gaan er mee door, we krijgen veel hulp van de Lemsters en veel aanbod uit de Lemmer.
Groetjes van Roelie
Arthur Sterk 18-05-07 00:35:30
Erg bijzonder om verhalen te lezen en foto's te zien uit de geboortestad van mijn vader.
Veelal uit een tijd die ik slechts uit de overlevering ken, maar die door de vele verhalen op
feestjes bij mijn oma ('beppe') levend bleef. Mijn vader (Jan 'Jopie'Sterk) verliet Lemmer al
vroeg voor school en studie en werd huisarts in Haarlem, maar de band met Lemmer is
gebleven. Mijn grootvader (Steven Sterk) is overigens prominent aanwezig op een foto met
het personeel van de Fa. Johannes Sterk. Ik blijf uw site volgen! Arthur Sterk, Rijswijk (zh)
Tineke de Graaf 17-05-07 19:47:05
Hallo Roelie,
Bedankt voor je reactie! Ik heb van mijn opa en oudtantes vroeger altijd prachtige verhalen
gehoord over hun tijd in Lemmer. Helaas is mijn laatste oudtante vorig jaar overleden en heb
ik alleen nog foto's over van vroeger. Mogelijk is er nog iemand die iets over dit gezin weet te
vertellen?
Tineke
Tineke de Graaf-de Haan 17-05-07 17:53:14
Hallo,
Zag net toevallig deze leuke site.
Ik ben de achterkleindochter van Yde de Haan en Ymkje de Haan-van der Laan. Mijn
overgrootouders hebben rond 1900 in Lemmer gewoond. Mijn overgrootvader was kapitein
op het eerste stoomschip in Lemmer (althans dat is mij altijd verteld).Ze kregen vier kinderen
nl. Janke, Gerrit(mijn opa),Geertje en Tity. Waar ze precies in Lemmer woonden weet ik niet.
Volgens mij zijn ze tussen 1915 en 1920 verhuisd naar Groningen.
Wie kan me nog iets over dit gezin vertellen? Bij voorbaat dank voor de moeite.
Reactie:
Beste Tineke,
Wat ik heb kunnen vinden is het volgende: 1908 Lemmer, notaris S. Spannenburg
Inv. nr. 097104 repertoire nr. 124 d.d. 29 november 1908
Scheepsverklaring
- Yde de Haan, stoombootkapitein te Lemmer.
Maar wie weet meer van deze Yde de Haan?, reageer dan graag op het mail
adres vofgraaf@gmail.com
Groetjes van Roelie
thea nahuijsen altena 17-05-07 00:52:01
Beheerder van spanvis
Ik heb de foto's bekeken van Lemmer en ik kan bij enkele foto's wat namen noemen

foto 166 ben ikzelf waarschijnlijk achter mij zit Rene Bijlholt. Wij zaten in de vijfde klas bij
meester Rolink.
foto 167: Juffrouw Clara Schmidt. Zij is meer dan veertig jaar juf geweest op de St.
Josefschool en heeft vele generaties het lezen en schrijven bijgebracht.
168: Tinemarie v.d. Berg en ....Agricola.
171: Meester Cees Stam. Hij heeft maar kort lesgegeven in de 3e en vierde klas.
169: waarschijnlijk .... Geurtse
170: Rudy Sonsma, dochter van slager Sonsma van de Korte Streek
174: Annemarie v.d. Berg, dochter vsn Johan v.d. Berg, kledingmagazijn in de Schans
175: Maria Smit, dochter van boer Smit van de Lemsterweg in de NOP
Reactie:
Beste Thea,
Hartelijk bedankt voor de aanvulling van de namen, ze zijn inmiddels aangebracht.
Groetjes van Roelie
Voke Gorter-Postma 15-05-07 18:29:13
Hallo Roelie en Jan. Heb net jullie artikel in de Leeuwardercourant gelezen. Heb vanaf 1947
tot okt. 1960 in Lemmer gewwond. Eeerst op de Polderdijk later op de Lijnbaan naast
fam.v.d. Bles van de wasserij. Op de lagere school was ik vriendin met Roelie de Wreede we
gingen dan zondags weleens naar Ote toe in de Tunkestrjitte daar heb ik voor het eerst van
mijn leven tomatensoep gehad. Jou vader kwam daar dan ook wel eens langs. Ik vind de site
geweldig. Sommige mensen ken ik nog van vroeger. Martines Leenstra. Ik weet nog goed
dat ze weggingen Zijn ouders waren kenissen van mijn ouders. Ik heb nog weleens contact
met Willie. Mijn oudste zus was Fokje ze is overleden in 1999 Mijn broer is Taede en woont
nu in Emmeloord Sietske mijn jongste zus is in Lemmer geboren maar was 7 toen wij naar
Emmeloord gingen. geweldig vind ik het groetjes Voke Gorter Postma
Baukje 16-04-07 14:55:42
roelie bedankt voor je mailtje een vroeg een foto van mijn vader maar die heb ik niet op de
computer maar volgens mijn broer lammert staat mijn vader op de foto op de brekken met de
ijswegn centrale maar die heb ik ook nog niet gevonden misschien kun jij mij dan even het
nummer mailen alvast bedankjt groetjesbaukje witmarsum
Martinus Leenstra 10-04-07 14:46:48
Hoi Roelie,
Wat leuk meteen een reactie te krijgen. Ons email adres is toch
martinleenstra@iprimus.com.au Misschien is de 'au' (Australie) niet doorgekomen. Probeer
nog maar eens een keertje.
Martinus Leenstra 09-04-07 13:50:02
Nog eens een berichtje uit Australie. Ik (Ineke Leenstra) maakte een paar foutjes - Martinus
kwam in 1962 in Melbourne aan, en we bezochten in 1994 en 1999 de Lemmer. En dat leuke
manneke dat ie toen was is tweede van rechts, niet derde.
Reactie:
Beste Martin,
Wat leuk dat je in het gastenboek reageerde. Ik heb het volgende er nu bijgezet.Foto van
Loesje Bootsma Koornstra, De schooljuf in het midden is juf Grijpsma, (noot van Roelie) links
van juf Grijpsma staat mijn zuster Tabina visser en rechts mijn zus Barbara Visser. Voor juf

Grijpsma zit Alie Dijkstra. De meest blond jongen links is Gauke Bootsma (man van Loesje).
Bovenste rij 2e Jelle Visser ,?, ?Jan Alberda ,?, ? Roelof Gebben , ?, ? ? Hans Poepjes.
Onderste rij zit 2e van rechts Martinus Leenstra, Martinus kwam in 1962 in Melbourne aan,
mijn 3 broers Wiebe, Haye en Jarich kwamen in 1956 in Melbourne te wonen. Ik volgde later
en mijn ouders Otto en Riemertje met mijn zus Willie kwamen een jaar later., en we
bezochten in 1994 en 1999 de Lemmer. Ik herkende ook Maaike Cuipers en haar broer Jan,
Piet Schaper, Corrie de Wrede enz. Mijn vrouw en ik hebben nog eens de Lemster Week
meegemaakt en veel van de 'ouwe Lemsters' gezien.
Als het niet goed is hoor ik het nog wel even, groetjes aan het verre Melbourne.Ps je mail
adres werkte niet
Roelie Visser
Martinus Leenstra 09-04-07 13:29:27
Net voor het eerst spanvis bezocht. Harstikke leuk. Mijn 3 broers Wiebe, Haye en Jarich
kwamen in 1956 in Melbourne te wonen. Ik volgde in ེ en mijn ouders Otto en Riemertje met
mijn zus Willie kwamen een jaar later. De eerste school foto heb ik zelf ook - ik zit op de
onderste rij, derde van rechts. ik herkende ook Maaike Cuipers en haar broer Jan, Piet
Schaper, Corrie de Wrede enz. Mijn vrouw en ik hebben nog eens de Lemster Week
meegemaakt en veel van de 'ouwe Lemsters' gezien.
Sietze Doorenspleet 03-04-07 13:54:49
Hallo,
Toevalligerwijs kwam ik op deze site terecht en ik vind hem hartstikke leuk. U schreef dat
volgens Doorenspleet, "die hier gewoond heeft". hij woont er nog steeds trouwens. Het is het
oude molenaarshuis wat gebouwd is in 1910. Het stond dus later vlak naast het gasbedrijf.
Dat hoge gebouw van de voormalige gasfabriek, werd door door de CAF gebruikt als opslag
voor kolenbrandstof, welke in de stille tijd (zomer dus) uitgevent werd in Lemsterland en
omstreken.
In dit zelfde huis heeft Fedde Schurer zijn vrouw gevonden, dat was een dochter van de
Vries, welke koster van de Gereformeerde Kerk is geweest.
Misschien leuk om dit ook te weten. De Fam. Schurer moest ons koopcontract nog
ondertekenen. Wij hebben het huis gekocht van de Fam. Brouwer, deze Brouwer had oook
weer dochter van de Vries getrouwd. Dus Fedde Schurer en hij waren zwagers.
Groeten Fam. doorenspleet, Turfland 7, Lemmer
Baukjedijkstra 26-03-07 14:33:30
hoy roelei bedankt voor de mooi site als ik heimwee heb dan kijk ik altijd even op de website
van voor al de fotoa zijn erg mooi ik ben baukje van jan dijkstra of zo als ze in lemmerzeiden
jan vantrien en lammert of jan bulig mijnvader ging veel met je vaderom bedankt voor de
leuke site groetjes baukje iut witmarsum
Manon de Jong 22-03-07 00:01:01
Hallo,
Ik ben Manon de Jong, kleindochter van Willem (fan Lotte), en achter- en achterkleindochter
van Willem (Pippy/Likje). Binnenkort komt er allemaal familie uit het buitenland, en nou wilde
ik een boekje maken over onze familie. Natuurlijk horen hier ook de "sterke" verhalen van de
Lemmer bij!! Ik hoor het graag.
Manon
Klaas Atsma 20-03-07 22:01:33

Ik vond het buitengewoon aardig om een foto tegen te komen van mijn opa.
Namelijk mijn naamgenoot Klaas Atsma.
Het klopt dat het gezin Atsma naar Amsterdam is verhuist.
Mijn vader is Daan (Daniël) Atsma.
In 2002 overleden.
mijn complimenten voor uw site.
Dank u wel.
Ingrid van den Brink- de Boer. 19-03-07 15:19:24
Ik heb deze site met genoegen bekeken. Wat ik tegen kwam, was dat er ook over Urker
Aaltsje wat in stond. In mijn jeugd ben ik daar een keer met mijn ouders geweest, denk dat
het in de Parkstraat was, daar moesten wij in de tuin naar het toilet. Ben al enige tijd aan het
zoeken naar gegevens van mijn voorouders.Zo staat er op een fotocopie die ik heb Andries
de Boer kok te Lemmer 1917. Kan er niets over terug vinden. Onze familie heeft de namen,
de Boer, Zandstra en Visser en Hoekstra.Urker Aaltsje was aangetrouwd. Kan iemand mij
verder helpen??
herman vlig 18-03-07 18:37:23
de naam bij nr 157[ mevr.vlig kuipers is niet mijn moeder,en is dus iemand anders
hopelijk meld zich nog iemand met de goede naam. herman vlig
Reactie:
Beste Herman,
De betreffende dame heet (157) mevr Hoitje Kuiper
Groetjes Roelie
wietske de jong 15-03-07 21:51:13
foto's: nr. 103 is Imke Wagenmakers petrolie venter
244: Geertje Meijer
264. meester de Vries staat ertussen
302; links is albertje pama-de jong voor haar staat haar zusje (ik) wietske de jong
305: niet alle kinderen zijn van rim ik wietske de jong sta links
357: dhr Dam
365: links Johannes Wagenmakers
Reactie:
Hoi Wietske,
Ook hartelijk bedankt voor de aanvullingen, ik zal ze aanbrengen.Fijn dat de opname's zo
namen krijgen
Groetjes Roelie
anja platte 15-03-07 13:43:43
xhallo spanvis ik heb wat namen vande fotos van 64
200-Tinepoepjes faber
218-fokke brandsma met zn moeder
219 marja postma dochet van ukie postma
236 mevr jongsma
258 mervr de vries
260 2de van links anja porsinck theo de vries anne de vries

276 okke kuipers rinke barelds berend scholten
282 jan en marius+moeder hanne friso v.d veen
312 is wietske
335 mevr bootsma
75 thea zeldenrust
98 marja postma
Reactie:
Dank je wel Anja, voor je medewerking de namen zijn inmiddels geplaatst hoor. gr Roelie
Klaas Rein Noppert 07-03-07 21:52:03
Hallo.
Ik heb met plezier naar de mooie site gekeken. Ik doe onderzoek naar de achternaam
Noppert en zie een paar mooie foto`s van de Noppert`s bazar. Leuk ook om te lezen wat er
voor in heeft gezeten. Heb zelf ook nog een foto van deze bazar van een van de nazaten.
Met vriendelijke groeten,
Klaas Rein Noppert.
http://home.wanadoo.nl/krnoppert
Anna 25-02-07 19:05:38
Goedemiddag,
Op zoek naar heel iets anders stuitte ik bij toeval op uw site ‘Plaatsen rond de Zuiderze’. Ik
ben zo vrij geweest op een van de pagina’s van mijn website een link naar u te plaatsen,
aannemende dat u daar geen bezwaar tegen hebt. Mocht dat wel het geval zijn, dan hoor ik
het graag.
De link staat op http://www.annabee.net/streekflevo.html
Vriendelijke groet,Anna Bakker
Sicco Riedstra 21-02-07 11:45:14
heeeeeey Jan en Roelie
Ziet er goed uit de website echt super mooie gedaan.
De stamboom van mijn groote vriend Rick vind ik helemaal super.
Ga zo door
Hielke 19-02-07 11:21:48
Ha De Goeie Spanvissen !
Alles nog een beetje bij te fietsen?
Hier in Wapserveen eindelijk weer eens tijd om leuke dingen te doen met de pc na veel
trammeland met geheugen en harde schijfen en providers.
Het zou een te lang verhaal worden.
Veel tijd door gebracht in Lemmer voor minder leuke dingen,allemaal sterf gevallen van veel
te jonge mensen.
Vroeg me af of jullie de pagina met bewegende beelden van Lemmer heden en verleden op
mijn site al eens hebben kunnen bekijken.
Roelie ik heb trouwens ook een nieuw gastenboek,ben al de oude berichten kwijt omdat de

supportforweb uit de lucht is.
Er gaat niets boven een goede backup,doe ik de laatste tijdt met True image zijn geld meer
dan waard!
Meer nieuws maar via I-mail
De Goeie Hielke
Piet Winia 17-02-07 21:58:54
Hi roelie
Bedankt voor jou website. Dat bracht mij terug naar mijn schooljaren,toen ik in de Lemmer
woonde tot de afsluitdijk klaar was.Toen werd het water in Zuiderzee zoet,alles wat niet in
zout water kon leven ging dood.Alle dode vis kwam in de stjonkhoekke,van de zeedijk en de
vuurtorendijk,dat stonk erg.In de wildeman was ook een koestal de zoon van Wietse Faber
had zijn koeien.In de winter gingen de jongens aardappelschillen op halen die verkochten ze
aan Faber.Voor mij is de Lemmer is er niet meer het Achterom weg en veel meer, tot ik jou
website opende daar was mijn Lemmer ik was weer een schooljongen. Ik zag dat Jan de
Vries in de tuinstraat was geboren ik denk dat zijn zuster Tijda bij mij in de klas zat, zij
woonde in de Tuinstraat en was vriendin met Sippie koehoorn.
Keep up en de goodworks greetings Piet Canada
Gerrie hepkema 15-02-07 17:44:59
Hallo
Ik mis een stukje uit het leven van mijn moeder. Haar naam : Jantje Grootoonk geboren in
1917 dochter van : Martinus Grootoonk en Titia Gesina Strating.Titia Gesina is overleden in
1918.Martinus is later hertrouwd met Albertje Rijks uit dit huwelijk kwam Afien Grootoonk. Dit
gezin heeft in Lemmer gewoond waar Martinus Grootoonk kleermaker was bij Schirm. Jantje
en Afien waren halfzusjes maar wisten tot een tiental jaren terug niet van elkaars
bestaan.Jante Grootoonk was gehuwd met Klaas Hepkema - getrouwd in Lemmer en
woonde in de Parkstraat,
zij hadden 3 kinderen : Titia Gesina - Gerritje en Albert
Is er iemand die iets van de familie (met name Jantje) weet
Hartelijke Groeten
gerriehepkema@planet.nl
durk bosma 13-02-07 22:35:16
hoi roelie geweldig wat jij met de foto,s en een mooi verhaal bij de mensen kunt brengen
UNIEK blijf vooral doorgaan groetjes aan je moeder
selma van dijk 27-01-07 22:18:06
hallo, ik zal me even voorstellen ik ben selma van dijk, de dochter van molly Zwart die in de
jaren 30-40 in lemmer heeft gewoond met haar vader Hedde Zwart en moeder Annie en
zusje Nellie.
Mijn moeder wilde op zoek gaan naar vrienden uit die periode maar ze is helaas afgelopen
oktober plotseling overleden.
Maar nu vind ik het wel leuk om eens te kijken of er nog mensen zijn die mijn moeder
hebben gekend.
Zij is geboren in 1928.
Ok heb ik haar poeziealbum en daar staan wat namen in.
Uit 1939 Trijntje vlig? Margje Hogeterp, H.L.Meijnen, Marike Coehoorn, Koosje Kingma,
Pieta Visser en Lenie van den Berg.

Ik hoop dat er reacties komen zou erg leuk zijn.
met vr. gr. Selma van Dijk
buffs@hotmail.com
M.C. Verkerk 26-01-07 16:31:22
Ik was al een tijdje op zoek naar berichtgeving over de bommen op Lemmer. Mijn vader
Johannes Verkerk (*1912) woonde destijds vlak bij de plaats waar de bommen vielen. En in
onze familie is dat één van de vele malen dat hij de dood ontsprong. De aanvankelijk niet
ontplofte bom scheerde vlak over hun huis heen en kwam in de waterleiding voor het huis
terecht. De ander zal iets hoger over het huis heen gegaan zijn, want die kwam ca. 20 meter
verderop in de haven terecht, waar hij op het wateroppervlak ontplofte. Het is misschien voor
jullie interessant te weten hoe onze familie deze ramp heeft beleefd. Wellicht (en ik ben daar
wel zeker van) kunnen jullie nog nieuwe feiten toevoegen aan jullie verhaal. Het lijkt mij niet
raadzaam dat in dit gastenboek te doen.
Hebben jullie interesse, dan hoor ik het wel per mail. Vr.gr. Martien Verkerk
Henk Coehoorn25-01-07 19:22:40
Mooie site, ik bezoek hem graag. Vooral die foto's van de visserij zijn erg leuk. Ik moet hierbij
steeds denken aan de verhalen die mijn Pake Henderik Visser mij als kind altijd vertelde.
Gelukkig ben ik op deze manier weer aan twee foto's van hem gekomen, waar hij als jonge
jongen op de haven staat.
Ik zou wel weer eens contact willen hebben met leeftijds genoten,
van o.l.s de Dam,de Zuiderzeestraat of de oude Openbare MAVO. Dus wie dit leest en zich
geroepen voelt, Mail me.
Henk Coehoorn
Midwoud
monica boomsma- v d kroon 17-01-07 09:43:13
beste Roelie
Kun je me iets uitleggen over de panden op de lange streek
Als ik t goed begrijp hebben er op de plaats van meubelzaak Reekers eerst de panden van
Koksma en een groentezaak gestaan? Of is dit net andersom?
Ik las dat nadat t door de brand was verwoest heeft t stuk grond braak gelegen
Daarna is t pand gebouwd waar nu lange Piet in zit of heb ik iets gemist?
Dat pand was voorheen van les Pay Bas en daarvoor een brood en banketbakkerij met
ijssalon en tearoom Hiervan heb ik de eerste paal geheid omdat mijn vader dat pand liet
bouwen.
Ik heb er zelf nog gewerkt.
Maar ook lees ik dat jouw ouders de groentezaak hadden aangekocht en daar later een
installatieburo van hebben gemaakt en dat je broer t later heeft verhuurd aan Les Pays
Bas(hetgeen pas na ons daar is gevestigd)
Maar die zaak van je broer zat er toch nog naast toen mijn vader t pand betrok? of is dat
toen ook afgebroken?
gr Monica
Aleida 16-01-07 09:02:17
Hallo Roelie,
Ik wil je erg graag bedanken voor de zoektocht naar Willem Bootsma.
We hebben elkaar gemaild en gebeld en we hebben een afspraak gemaakt om samen met
mijn man bij Willem en zijn vrouw op visite te gaan, gaan we lekker bijkletsen.
Nog even over jou site, geweldig, erg leuk.

Leuk om veel over de Lemmer te lezen, ik heb leuke herinneringen aan de Lemmer, kom er
nog graag.
Zondag 14 januari zijn we naar de ark gelopen wat er dan nog van over is, is jaren geleden
helaas afgebrandt, dit hebben een aantal jeugd gedaan uit de Lemmer.
Het doet onze hele familie veel verdriet dat dat is gebeurt.
De ark lag in een sloot dat grenst aan het land van schildstra, bij het oude sluisje.
Ik kwam daar al vanaf dat ik nog een baby was en steeds bij mooi weer zijn we daar geweest
in de weekenden en vakantie's, zeer leuke tijd gehad, natuurlijk vaak in de Lemmer geweest
al lopend of varend.
Roelie nogmaals bedankt en succes met je site.
Groetjes Aleida.
andries schuring 15-01-07 19:04:54
beste roelie
ik ben de kleinzoon van andries visser en geesje schaap.
mijn moeder is rinske visser dochter van andreis en geesje.
ik ben toevallig op jullie site gekomen omdat ik erg benieuwd was naar mijn naar mijn opa s
stamboom en dat heb ik gevonden en ben erg onder indruk ervan ,zo leer je meer van de
famylie.
ik ben zelf in 1954 op de singel geboren en kort daarna in de 5de parkstraat 118 gaan
wonen.
vanwege afbraak van woningen op de singel.
ik vindt jouwn site zeer indrukwekkend en wens je veel geluk ermee.
groetjes andries schuring (vollenhove)
Aleida 07-01-07 23:25:11
Hallo,
Ik hoop dat U mij kan helpen, ben op zoek naar Willem Bootsma, die heeft gewoond in de
Urkerstraat 21 in Lemmer, tel.nr toen 3336?
Hij moet circa 41/42 jaar zijn.
Ik was in de vakantie's en weekenden veel op de ark die lag in een sloot buiten Lemmer en
kwam circa 2 jaar lang bij de familie Bootsma over de vloer.
Willem sleutelde veel aan zijn brommer.
Hij had toender tijd een vriend die woonde op een ark die vlakbij een brug lag, tegenover het
strand. Die vriend hete volgens mij Wim de Jong.
Ik leerde hem kennen in het jaar 1981/1982, toen woonde hij dus in de urkerstraat 21.
Het was toen mijn vriendje ongeveer 6 weken, maar daarna bleven wij als vrienden met
elkaar omgaan, ben erg benieuwd hoe het met hem is.
Ik weet dat hij op school heeft gezeten vlakbij het zwembad, langs de A6.
Weet ook dat hij (jong) getrouwd is en volgens mij 2 kinderen heeft gekregen.
Een paar jaar geleden ben ik hem nog tegengekomen in Emmeloord bij een lampenwinkel
toen was hij daar met zijn moeder en zijn vrouw.
Zijn vader is inmiddels overleden.
Dit is circa 5 á 6 jaar geleden dat ik ze tegen kwam.
Ik hoop dat jullie weten over wie ik het heb en dat jullie mijn email adres aan hem kunnen
geven, zodat hij contact kan opnemen met mij.
Alvast super bedankt!
Met vriendelijke groet, Aleida
C. Heitlager 30-12-06 17:26:33

Mooie site en goed verzorgd is mijn eerste indruk.
Ben op het spoor gekomen door de naam Hulscher, mijn schoonfamilie.
Die oorspronkelijk ook uit lemmer komt nl.Johannes Andries HULSCHER kapper.
Als ik meer vragen heb, of een foto van lemmer zou willen meld ik me nog wel.
Groet Kees Heitlager Vaesrade Nuth
P. Boltjes 19-12-06 21:39:39
Lieve Roelie en Jan,
Na het eerste bezoek aan jullie prachtige, verzorgde, zeer informatieve en verzorgde
website, de ontdekking van de naam Leendert Wagenmakers in jouw Stamboom, wat ons tot
achternicht en achterneef maakt, heeft tot gevolg gehad dat we sindsdien dagelijks hebben
gemailed. Informatie uitwisselen, kleine details voor elkaar uitzoeken en opsturen. En, heel
belangrijk voor mij, ik mocht je mijn oude familiefotos sturen, die je op je website hebt gezet
en waarbij je zelfs een oproep hebt geplaatst. Dit is niet zonder succes gebleven, er zijn al
reacties binnengekomen, van mensen die ik bij deze ook nog eens wil bedanken, een flink
aantal mensen is al herkend. Belangrijker is echter, dat mensen als Roelie en Jan, die zoveel
tijd en liefde stoppen in hun hobby? belangrijk werk doen.
Groetjes van je grote fan en neefie,
Pietje
Jan Bootsma 15-12-06 12:08:34
Hallo,
Geweldige site met veel bruikbare informatie.
waaronder ook de stamboom van mijn familie, de familie Bootsma.
Groetjes en veel succes!
F. de Jong 14-12-06 19:35:04
Mooie site, Sake Visser was vroeger een buurman
van mij, ik woonde toen op de Langestreek, mijn ouders hadden daar toen de sigarenfabriek.
Cor Bootsma 12-12-06 22:09:00
Hallo Roelie,
Een geweldige site heb je. Veel informatie en een scala aan mooie foto`s. Ik heb wel een
idee hoeveel vrije tijd dit je heeft gekost, en nog kost
.
P.s nog bedankt voor de foto`s
Groetjes Cor & Mary Bootsma
j.v.d.werf 10-12-06 17:35:07
Hallo Roelie heb de site even bewonderd prachtig zoals de lemmer in herrinnering blijft.ik
heb je vader heel goed gekend ik ben namelijk fotograaf van de zuid friesland en kwam hem
geregeld tegen ook toen hij in Heerenveen woonde , ik vond het een pracht kerel en hoe hij
verhalen vertelde prachtig.
Het is één van de markante verguren die altijd in mijn gedachten zal blijven.
m.v.g. j.v.d.werf lemmer
Reactie:

Hartelijk dank, voor dit hartverwarmde compliment.
Roelie
Martie Vorster 09-12-06 06:27:48
Hierdie webtuiste steeds net'n heerlike lekkerte om te besoek en die liewe Spanjaarde hou
dit interessant en vernuud en hoe kan ons ooit dankie genoeg laat weet daarvoor !
Ook deur hierdie tuiste het ek soveel interessants kon leer ken van my Hollandse voorouers
en van lieflike mense wie net wou help en my wou kontak
Ek het besonderhede en inligting oor pragtige versameling boeke van C E van Koetsveld
ontvang van 'n toegewyde versamelaar in Nederland
Ook so pas weer nuus gehoor oor die dorp Coesfeld, die geskiednis waarvan en waaroor ek
soveel jare na soek
Sterkte, Roelie en Jan - al julle werk word hoogs waardeer en julle navorsing oor jul eie
families is kosbaar en bly bewaar Beste wense vir julle, altyd !
Martie - vanuit 'n volsomer sonskyngevulde Suid Afrika
Marten 07-12-06 14:32:06
Gefeliciteerd met het verhaal in de Lemsterkrant wij konden spanvis wel, maar niet wie
spanvis was.Je vader heb ik heel goed gekend, ga zo door Lemmer en de Lemsters zullen je
zeker blijven steunen.
hyllie kok-lemstra 05-12-06 19:35:10
Hoi Roelie en Jan
Vorige week kreeg ik via je man de site van de lemsterkrant door. Ik ben even oud als jullie
gea. Ik heb bij haar op club gezeten in het achterom, us honk. Ik vind jullie site geweldig.
Groetjes hyllie
luuk jansen 02-12-06 23:37:00
leuk om iets te lezen van mijn pake en de lemmer.Groeten van luuk,kleinzoon van treintje
visser en achterkleinzoon van jacob kleis visser
Ad 24-11-06 16:12:01
Hallo Spanvis,
Tot mijn verbazing zag ik dat ik nog geen bericht in je gastenboek had geschreven terwijl ik
je site toch vaak bezoek. Hoog tijd dus. Je site vind ik ten eerste zeer overzichtelijk en prettig
aandoen en ten tweede heb ik heel veel aan de aangeboden informatie. Vooral het gedeelte
met de vele foto's van Lemmer,zo'n variateit vind je nergens
Met vriendelijke groeten,
Ad van den Aalten
janus coehoorn 04-11-06 22:14:22
myn moeder was een nicht van jouw vader
nl baukje bakker haar moeder was clara visser
van de vissersfamilie leuk om jouw web site
gelezen te hebben hg
j coehoorn
amsterdam
Doorke Rijpkema 31-10-06 16:14:29

Hoi Roelie,
Sinds mijn moeder me een week geleden attent maakte op jullie website heeft die een
onweerstaanbare aantrekkingskracht. Ik wil je graag bedanken voor het toegankelijk maken
van de historie van Lemmer en de Lemsters.
Met groet,
Doorke Rijpkema.
Jacqueline 29-10-06 13:01:51
hallo roelie je kent meschien mij niet ben de dochter van joop en marijke heb de site even
gezien heel erg leuk heb er met plezier naar gekeken. groetjes jacqueline
Reactie:
Hallo Jacqueline,
Ik herinner mij jou wel, maar toen was je geloof ik een jaar of 6. Dus dat is wel een poosje
geleden. Heel erg leuk dat je gereageerd hebt.Groetjes van Roelie, ook voor je ouders en je
oma.
Nell 24-10-06 18:46:48
Hallo Roelie
ik zie dat er een heleboel aan de site is veranderd,Het wordt steeds mooier,bedankt voor je
verwijzing naar, wie zoekt wie,kunnen weer hele leuke dingen uit ontstaan,ik blijf het in de
gaten houden,heb nu niet echt iemand die ik zoek,maar misschien kun je iemand anders een
handje helpen he.Succes maar weer.
Nell.Luiten
Aaltje Dries 21-10-06 20:26:13
dank je wel, ome Jan, dat op deze manier de herinnering aan mijn opa Roossien blijft
bestaan. groet Aaltje
annavisser 21-10-06 09:55:31
hallo roelie
wij wonene nu in heeg zo blijf je mooie op de hoogte wat er in lemmer gebeurd ik ben
tenslotte geboren lemster
Sake Visser 01-10-06 14:52:42
Roelie,
Ik zie dat jullie de site in een nieuw jasje gestoken hebben, perfect!
Nog overzichtelijker en en professioneler.
Groeten Sake
Nell 18-09-06 15:05:55
Even een notitie bij het Turfland,Sjoerd v.d.Veen was geen familie van ome Herre was
mogelijk een zoon van Aerde v.d.Veen.Was ook nog een Renze v.d.Veen,waarschijnlijk wel
een broer van Sjoerd.het restaurant Vooronder,was het kantoor van Gosse Wierda,daar
staan heel wat voetstappen van mijn vader,overigens mijn vader was geen Lemster,kwam
oorspronkelijk uit Overijsel maar waren door de Venerij in Friesland terecht gekomen,Jan
Luiten was een broer van mijn vader,die woonde in Delstrahuizen en zag ik in de bijnamen
lijst genoemd staan als Kapokbear,was nieuw voor mij,maar was inderdaad een forse
man,dus kan me er iets bij voorstellen,de boom op de het eind v.d.Langestreek,die rechts in

de bleek staat en die er nu nog staat,daar stond ik vroeger in de kinderwagen onder,oude
boom dus al,je ziet ik heb de site weer eens bekeken.groet Nell
Hielke 16-09-06 12:21:40
Ha De Goeie
Nou Roelie heb ik je genoeg huiswerk op gegeven??
Gebruik de boeken zo lang als je wilt.
Leuk dat je weer eens in mijn gastenboek
hebt geschreven,meestal vind ik er veel troep die er door een robot is geplaatst.
Goed overzichtelijk heb je nu de foto's van Lemmer geplaatst.
Meer nieuws volgt per I-mail
De Goeie HR
Nell 31-08-06 22:21:04
Leuk die foto van ome Herre,waar heb je die zo gauw vandaan getoverd?Ja ,t was echt een
goeierd hoor,al liet hij nou niet altijd over zich heenlopen,het hield op een gegeven moment
op,maar dat is ook goed,hij verzorgde ook altijd trouw het graf van zijn ouders op ,t oude
kerkhof en van zijn broer,daar haalde hij altijd schelpen voor van de zeedijk, dat laatse graf is
hijzelf ook in gekomen in `71 toen hij op 87 jarige leeftijd plotsling overleed,hij zat aardappels
te schillen en toen vond een buurmeisje hem, dood, ja eigenlijk kun je je geen mooier einde
wensen,alleen dat kind was natuurlijk erg geschrokken.
groetjes Nell
Nel l30-08-06 19:57:38
Hoi Roelie
daar was ik dan,had al eerder de site bekeken hoor,maar je hebt hem zomaar niet uit
he,stonden alweer nieuwe dingen op en komt vast nog meer,hoop ik. Blijf een vaste
bezoeker en je geeft het ook weer aan fam.door he,t wordt nog druk zo,maar
gezellig.groetjes Nell
Sjoerd de Blauw 09-07-06 18:02:18
Erg grappig.. ik zoek via google naar hits van mijn vader.
Kom ik vervolgens op deze site... De naam Boomsma kwam bekend voor.. Stamboom
bekeken.
En toen kwam ik terecht bij de trouwfoto van mijn opa en oma ( andries en zwaantje)
Erg leuk. bedankt
Gijs 13-06-06 13:03:09
Interessant verhaal over de houtwerker van miletic. Bijgaand een link waar nog zo'n replica
beeldje te koop is. er zijn er kennelijk vrij veel van (heb er zelf ook 1)
http://www.kunstcentrum.com/limited/ZoekDetail.asp?stype=limited&kunstwerkID=575
Reactie:
Hartelijk bedankt voor je tip Gijs, heel aardig dat je de link aan mij door hebt gegeven.
Groetjes Roelie
Ineke Smits 02-06-06 21:11:07
Wat een opa en oma he?
Fijn om te weten waar je wortels liggen. Die site van jullie wordt steeds groter en

uitgebreider. Onvoorstelbaar wat er nu al allemaal op staat.
Rick treft het maar met zo'n hippe opi en oma.
David 19-05-06 19:45:02
Hallo Roelie en Jan. wat hebben jullie toch een mooie Site, daar staat echt van alles op.
Lekker duidelijk mijn complimenten hoor voor al dat werk dat jullie er van maken en nog
doen zie ik heel erg bedankt voor de moeite.
David
Moeder 27-04-06 13:02:53
Hallo Roelie hier ben ik weer wat goed van je dat verhaal van de Rinsema,s en die foto,s van
Drachten ik vindt het heel mooi, ik had een paar dagen niet gekeken, en dan is er weer
zoveel nieuws mooi werk hoor, groetjes Moeder.we horen weer xxx
gea.brouwer-visser 10-04-06 23:59:09
hoi Roelie
hoop dat ik er nu wel op kom, ben ape trots op je site.
groetjes Gea
Richard Jager 09-04-06 22:01:01
Hallo
me vader (fokke Jager) liet vanavond je site zien leuk dat wij als kinderen er ook op staan en
eens een foto te zien van me overgroot Pake en Beppe
Groetjes Richard Jager
Zoon van Fokke Jager en klein zoon van Willem Jager & Aaltje Douma overleden 31 maart
2006
Reactie:
Leuk Richard, dat je het gezien hebt, en ja wat een mooie foto's van Pake en Beppe he.
Doe de groetjes maar aan je vader en Pake Willem
Riet Jacobs-Kersten 09-04-06 11:55:54
Hallo Roelie en Jan
Wat zullen jullie veel van je kleinkind houden om dit uit te zoeken!
Wat fijn om zo iets uit te werken jullie hebben er veel werk van gemaakt alles ook duidelijk
"geweldig" ik was op zoek naar moeders kant Spanjaard en kwam al zoekende ook vaders
kant Kersten tegen en zal zo snel mogelijk jullie mailen met nieuwe gegevens.
Erg mooi de foto`s en ik zag ook vele oude bekende zal wel vaak een bezoekje brengen aan
de site.
Succes verder met invullen.
Bedankt het is fijn zoveel familie te hebben.
Riet Jacobs-Kersten
ria plate 06-04-06 15:09:22

Ik ben een nieuw kind op het blok. Wat is er veel te bekijken. En oud Amsterdam!!! Zo leuk!Ik
herinnerde me toen dit gedichtje:
Ou Amsterdam is tog so mooi.. met al sy liggies uitgetooi.. in donker, donker nagte.
Dis liggies hier, dis liggies daar en bootjies wat so saggies vaar..tot lichte golvies wemel.Kent
iemand het? Veel dank voor het kijk plezier van Ria Plate in Perth Australie.
Reactie:
Hallo Ria,
Bedankt voor je compliment, kijk maar eens onder leuke verhalen - Diversen - prik het op in
Lemmer.
Groetjes Jan en Roelie
Janny Venafro-Roelevink 02-04-06 12:56:56
Dankzij een leuk berichtje in ons gastenboek www.venafro.ch ben ik op jullie website gaan
kijken. Wat hebben jullie veel leuke dingen erop geplaatst zeg! Omdat ik al sinds 18 jaar in
Zwitserland woon, is het extra leuk om de geschiedenis en zeer zeker de fotos / tekeningen
van Lemmer, de Friesen, maar ook van A'dam, etc te lezen/zien. Roelie... je verhaal over je
vader vind ik ook erg leuk en bij het laatste gedeelte heb ik zelfs een traantje moeten
wegvegen. Ik heb van mijn broer Hielke al gehoord dat hij jullie kent. (Zeilfanatiker, die vele
schitterende zeilbotenfotos gemaakt heeft www.lemsteraakfotohielke.nl Kompliment voor
jullie homepage, Lieve groetjes. Janny
Martie 01-04-06 17:05:20
Heerlik was die verrassing in my Inbox hierdie lieflike Webtuiste van julle
Baie dankie - ek geniet dit om van alles te lees !
Dit is 'n goedversorgde webtuiste, en uitstekend aangebied
En 'n wonderlike kontak met die Stamland
Vriendelike groete vanuit Suid Afrika
Reactie:
Hallo Martie,
Graag gedaan, en nog veel plezier hoor.
Groetjes Roelie
ELLEN DE ZWART 19-03-06 13:03:49
Na 3 dagen "verbazing en herinneringen",wil ik jullie,Roelie en Jan,complimenteren voor het
geduldig uitpluizen van zoveel informatie.
En.......wat nog leuker is, Jan,wij zijn uit nog niet zo'n ver verleden,FAMILIE!!
N.B. Jouw opa en oma zijn mijn oud-oom en tante; en we wonen ook nog in Lemmer
waar ik zeer prettige herinneringen aan heb, zij en mijn ouders waren zeer close.
Ettelijke malen, als kleine uk, zat ik bij mijn oom Jan op schoot, zij kwamen regelmatig bij
elkaar.
Het laat zich raden,dat ook de verdere familie bij mij de revue zal paseren.
Ben benieuwd wat me nog te wachten staat.
Veel lees plezier voor degenen die nog volgen.
Met hartelijke groet, Ellen.
Albert FINNEMA11-03-06 08:47:01

leuk gedaan ik kan nog een heleboel fotos van gebouwen herkennen
Fokke Jager 11-03-06 08:43:14
Hallo Roelie
Gisteren atendeerde je moeder mij op jullie site , Daar ik zaterdag's morgens regelmatig met
een kopje koffie erbij even lekker zit te surfen kwam ik dus nogal vrijgauw op jouw site
terecht Ik vind jouw opzet fantastisch, daar ik voor mij herkenbare dingen tegenkom zal ik
vandaag proberen de foto,s van pake en beppe
in hun jeugd jaren mee te nemen naar mij vader. zien of hij ze herkend, leuk dat je de
stamlijn waar ik je op atendeerde in de opbouw hebt meegenomen.Ik vind het knap van je
hoe je tot de opbouw van je site bent gekomen Ik heb voor onze hobbij ook al een paarmaal
geprobeerd een maken maar de geschiktheid van het programma hinderde mij.Hoop
regelmatig vernieuwingen in jullie site te zien, ik blijf het volgen
groetjes je neef Fokke
Reactie:
Ha neef Fokke,
Dank je wel voor het compliment, en leuk dat je het aan Ome Willem laat zien, dat zal hij
echt leuk vinden.
Groetjes Roelie
Fam.Visser-Pot Lemmer 07-03-06 16:31:09
Hallo familie.
Ja dat je op deze manier nog eens contact met elkaar kunt krijgen he.
Ik heb gelezen dat je wat aan de gegevens hebt gehad die ik gestuurd heb.
we vinden het een mooie website en ik ben alweer veel meer familie tegengekomen.
Helaas de man met de baard op de foto ben ik niet .
groeten uit Lemmer.
Sake Visser 04-03-06 21:26:01
Hallo Roelie,
Niet schrikken, dit is Sake van Andries en Jeltje de naamgenoot van jouw vader. Deze site is
niet in één avond te bekijken geweldig veel werk geweest maar zeer geslaagd.
Leuk om eens even in het verleden te duiken, wat ik me nu herinner is, dat jouw vader al die
prent kaarten opzocht op het waterlooplein ik ben daar eens met hem achter op de brommer
heen geweest toen ik bij jullie logeerde in Zaandam. Mijn vrouw Annie tikte mijn naam in op
google en zie daar allemaal info over het lemmer van vroeger. Die foto waar je denkt dat de
derde persoon onze vader is, dat is hem niet.
Is een tijd geleden dat we elkaar hebben ontmoet misschien komt dat er nog eens van, in de
tussen tijd blijf ik julli site volgen veel succes daar mee en van hier de groeten aan de fam.
Sake en Annie.
Moeder Visser 04-03-06 18:11:52
Lieve Jan en Roelie,
Hallo, ik zit achter mijn laptop, en heb nu jullie site kunnen lezen.
Wat mooi zeg, hoe hebben jullie het voorelkaar gekregen.
Ik ben er trots op ga zo door.

De laptop is prima, ik kan er best al veel mee.
XXX Moeder Visser
Reactie:
Ha die Moeder,
Nou we zijn wat trots op je hoor, 83 jaar en het toch nog aandurven, om te leren om met
internet en alles wat daar bijkomt kijken, om te gaan petje af hoor.
Je dochter Roelie en Jan
Goos Finnema 03-03-06 17:09:02
Zie er allemaal goed uit, het was leuk om het allemaal te bekijken.
gerrie broers spanjaard 01-03-06 09:43:41
Dag lieve mensen,
Wat heb ik mijn ogen uitgekeken op de stamboom.
Toppie wat hier voor werk vericht is mijn complimenten.
ik laat nog zeker horen waar ik in de stamboom sta met foto's en zo.
Dank je wel .
groetjes van een spanjaardje uit grave
Hillebrand Visser 26-02-06 15:57:38
Beste makers/bouwers,
Leuke en informatieve site. Een aanwinst voor Lemmer e.o.
Voor meer(andere) Vissers uit Lemmer kijk ook eens op www.visserlemmer.tk
Nog veel succes met jullie site!
H.H. Visser, Lemmer
Ans Spanjaard 25-02-06 17:28:18
Hoi Roelie en Jan
Hier even een berichtje uit Overasselt.
Jullie hebben de award echt dik en dubbel verdiend. Wat een fantastische mooie site.
Echt prachtig met die foto's erbij.
Ben dan ook heel erg blij dat ik deze site gevonden heb en jullie verder kan helpen met
gegevens voor de stamboom van de familie Spanjaard.
Ik was zeer verrast toen ik het bidprentje van mijn vader tegen kwam en de foto's waar ik
mijn opa en nog meerdere familieleden op zag staan.
Vindt het echt fantastisch dat jullie al zoveel werk hebben verricht om deze stamboom van
de Spanjaardjes te maken.
Roelie en Jan BEDANKT!!!!!
Je hoort gauw van me.
Groetjes Ans Spanjaard
Gerard Visser 20-02-06 10:20:32
Zeer interesant deze website Ik heb er zeer veel van geleerd. Ik zal hem ook aan mijn familie
door geven zodat zij hem ook kunnen bekijken. Gr Geard Visser(brobbel)
Andy14-02-06 21:31:14

Jan en Roelie,
zojuist jullie Award toegezonden.
Veel plezier ermee.
Ik heb ook nog ff een link naar jullie site geplaatst.
Ing. Gerard W. Ch. Lemmens 13-02-06 14:17:44
Hallo Jan en Roelie,
Wat een prachtige web site hebben jullie !
Zo'n toeval dat jullie Spanjaarden uit Overasselt komen, want daar stamt mijn grootmoeder
van vaders kant, Catharina Maria Manders ook vandaan!
De wereld is klein!
Jammer dat zo weinig mensen tijd hebben om in het gastenboek even te schrijven!?
Groetjes uit het prachtige Engeland,
Gerard Lemmens
http://members.lycos.nl/lemmensfamilie
Yvonne van Bellen 07-02-06 11:57:32
Graag contact met maker van de site van Sake Visser ivm
televisieprogramma.
Lies Bootsma-Lehmann 06-02-06 20:31:29
Hallo Roelie. Jullie site in het internet ist fantastisch mooi. al die mooie foto,s en ook die
hele tesamenstelling.Geweldig.Ik heb het al vaak door gelezen.Ook die foto,s die ik jou heb
gestuurd,dat je die daar zo mooi ertussen hebt gezet.Ik bewonder jou dat jij dat zo goed
kan.ga zo verder.Groeten van Peter en Lies
Reactie:
Hoi Peter en Lies,
Hartelijk bedankt, voor je leuke reactie ik heb het graag gedaan voor je.
Dan kan je mooi in Duitsland af en toe even in Lemmer zijn.
We mailen weer, tot gauw.
Groetjes Roelie
Barbara 04-02-06 12:01:42
Hallo Roelie,
Mooie site. Zeker over vader. Dat verdiende hij zeker. Ik ben blij dat we op dezelfde lijn
liggen....wat vader betreft. Maar dat wist ik wel. Jij hield ook veel van vader. Onze Gea, wat
vader betreft, denkt daar net zo over. Heb je erg mooi gedaan. Zelf heb ik geen computer,
maar denk er wel over.Een kennis is er erg goed in, zij doet het voor mij, in overleg, met mijn
gegevens. Goed hé!
Groetjes, Barbara Scholten-Visser
Bauke de Wreede 03-02-06 16:40:38
Roelie,
Ik werd bij kapper Dick van Dijk op jullie site geattendeerd (dat is nog steeds de charme van

een dorpskapper)en ik ben er zeer van onder de indruk.
Ik zal op korte termijn mijn moeder, Mette Visser (en jongste zuster van "omke
Sake" uitnodigen om samen nog eens alle namen door te nemen. Veel succes bij het actueel
houden van de site!
No goeie!
Bauke de Wreede
Reactie:
Ha neef Bauke, dank je wel voor je leuke reactie.
Ik denk ook wel dat Tante Mette het leuk vind, want onder de foto van Pake en Otte, zit nog
een stamboom(pje) van de familie Bootsma.
En als jullie aanvullingen hebben, hoor ik dat graag van je per mail.
Groetjes van je nicht Roelie Spanjaard Visser
Hans 01-02-06 12:36:52
Hoi Roelie en Jan,
Wat is jullie Website mooi geworden. Nu begrijp ik dat het lang heeft geduurd voor dat het
klaar was.Alles is ook zo duidelijk op gezet voor al die mooie foto`s overal bij dat was vast
een hoop werk. Maar petje af voor dat werk wat jullie verzet hebben. We hebben dan ook
genoten van de mooie Site. Ga zo door dan komt het dik voor elkaar. Zag ook dat jullie een
Awart hebben gekregen leuk hoor je hebt het verdient. Kunnen de meeste niet zeggen Gr.
Hans en Jose.
Ronald 31-01-06 23:02:39
Beste Jan en Roelie.Wat hebben jullie een hoop werk gemaakt van jullie site.Erg mooi en al
die foto,s TOPPIE hoor. groetjes Ronald en Hennie
Jeanine 31-01-06 12:58:01
Beste Jan en Roelie,
Ik heb de stamboom bekeken. Heel mooi uitgevoerd, niet alleen maar namen en jaartallen,
maar met de relevante gegevens erbij met foto's en kopieen van archiefdocumenten.heel erg
mooi, ik heb er erg van genoten.
En die mooie oude verhalen, ik zal er nog vaak op terug komen.
Ga zo door, en heel veel succes.
Groetjes Jeanine
Barbara Scholten-Visser 27-01-06 19:11:55
Nooit meer alleen,
Altijd een schaduw om je heen
In vreugde, pijn of verdriet
Maar niemand die jou schaduw ziet
Waar je ook gaat of staat
Hij is altijd in je buurt paraat
Met veel liefde en geluk
Denk daaraan, dan kan je dag niet stuk
En heb je weer eens verdriet

En voel je je weer somber en alleen
Denk dan aan de liefde
Van de schaduw om je heen
Als je af en toe aan dit gedichtje denkt
Is het een kleine troost wat het je schenk
Barbara Scholten-Visser
Hielke Roelevink 25-01-06 01:46:59
Even de naam Spanjaard door Google gooien en toen kwam ik uit op een geweldige site!!!
Ik zal deze dan ook zo snel mogelijk op mijn
site linken (www.lemsteraakfotohielke.nl )
Leuk om te zien dat er bij jullie foto's op
staan die ik ooit eens gemaakt heb.
(ondertiteling van LE8 moet LE16 zijn)
Wat hebben jullie alles prachtig beschreven,
veel van de mensen heb ik nog wel gekend.
Andries uit het leeg(the king)heeft mij nog eens de naam Danmardea toebedeeld,mijn pake
was namelijk de eerste skûtsje skipper die
omsloeg(Wieger Roelevink)hem noemden ze
Danmarom.
as donderdag de 26ste laten we trouwens in het clubgebouw van de zevenwolden heel wat
oude afbeeldingen van Lemmer en zijn water zien.
Het ga jullie goed! De Goeie Hielke.
L.Postma 20-01-06 11:18:16
Een groot compliment voor jullie prachtige foto's van Oud-Amsterdam. Als oudAmsterdammer heb ik ervan genoten en waande mij weer even terug in de tijd.
Hartelijk dank.
Lammert Postma
sicco18-01-06 19:51:30
hoi jan en roelie
super leuke site, ga zo door
en een leuke foto's van mijn groote vriend rick
toppie ga zo door
Tjalling Visser 17-01-06 21:33:31
Bedankt dat je dit hebt uitgezocht en online is gezet. Snap nu waarom ik mijn schoenen altijd
zo goed poets.
Tjalling Visser (kleinzoon van de "Slide"
Reactie:
Leuk Tjalling dat je reageert, ik heb jou als kleinzoon niet in de stamboom staan.
Dat zou ik wel leuk vinden,zou je mij een mail willen sturen.
Groetjes Roelie Visser
Johan Herman Spanjaard 07-01-06 20:07:32

De site wordt met de week groter en uitgebreider. mijn complimenten voor al jullie werk, Rick
vind de foto's ook erg interessant. Hij herkent er best een aantal.
En die prachtige plaatjes er tussen in maakt het helemaal af natuurlijk.
Groeten Johan Herman Spanjaard jr.
Harry Schraven 28-12-05 21:21:32
Met belangstelling heb ik gekeken naar het gedeelte met de stamboom. Complimenten. Mag
zelf ook graag puzzelen in de oude documenten, getuige www.fam-schraven.nl
Met groet,
Harry Schraven
Marja Spanjaard 28-12-05 15:44:26
Leuk om eens de hele stamboom van de famillie Spanjaard te lezen.
Jammer dat mijn vader dit niet meer mocht zien. ( Gerard Frans Spanjaard).
P.s mijn vader was getrouwd met Tiny Rienstra, haar achternaam staat verkeerd
geschreven.
Groetjes van een Spanjaard uit Den Helder.
Reactie:
Hallo Marja, Je moeders achternaam zal ik veranderen, we hadden je broer Ton gebeld, om
te zeggen dat wij een stamboom gemaakt hebben.
We vonden dat jullie die ook moesten hebben.
Groetjes voor jullie allen Oom Jan
Marja deze site heb ik gevonden misschien kan je moeder daar eens naar kijken.
http://home.hccnet.nl/j.rienstra/
Ad van der Velde 28-12-05 15:20:03
Heel erg mooi en gedetailleerd
Mijn voorouders gaan via Meindert van wijk terug tot Alle Sjoerds.
mijn complimenten
Ad van der Velde
Ton Spanjaard (Junior) 24-11-05 17:10:47
Hallo allen, Ik ben een van die spanjaardjes die ergens in de stamboom thuishoort. Echter
daar ben ik vandaag pas achter gekomen.Dank zij de link op het net. Mooie site, en heel
duidelijk.
Jullie horen nog op welke plek ik thuishoor in de stamboom. En lijkt me fantastisch om de
verry familie te ontmoeten.
Groeten,
Ton Spanjaard
Ph. 14-10-05 19:38:51
Hoi Span_Vis
Ziet er allemaal gelikt uit, heel mooi geworden met de foto's e.d. Heb je intussen al een
andere hobby gevonden??? Groetjes uit Norg
Ineke 10-10-05 19:03:19

Wat een prachtig eindresultaat, echt mooi gedaan. Leuke foto's en plaatjes.
Ik zal het Rick leren, belletje lellen, bij zijn opa en oma. Dan mogen jullie den belhamel
natgooien.
Hele dikke kus van johan en Ineke Spanjaard
en natuurlijk ook van Rick een dikke kus.
Jeanine 05-10-05 19:58:40
Hallo,
Wat een hartstikke leuke site hebben jullie gemaakt. Een hele uitzoekerij en interessant ook
met die foto's. Leuk voor onze kleinzoon Rick dat je dit speciaal aan hem hebt opgedragen.
Wat zal hij dit mooi vinden als hij wat groter is. Het is heel belangrijk om te weten waar je
wortels liggen.
Hartelijke groeten van Jeanine en Patrick
Ph. ter Heide 01-10-05 12:48:13
Dag fam. Spanvis,
Kon het niet laten om snel even te kijken.
Wacht met veel belangstelling op de update.
Ga zo door,
Phil
Ph. ter Heide 20-09-05 00:12:45
Hallo SpanVis,
Het is een hele mooie site geworden.
Lukt het wat met de Spanjaardjes
Phil
Rick Spanjaard 19-09-05 13:25:08
Opa en oma, hartstikke bedankt dat jullie mijn stamboom zo goed hebben uitgezocht.
Nu weet ik in elk geval waar mijn wortels liggen.
Dikke tut van Rick.
Reactie:
Dikke tuut terug Rick.
Ineke Smits 19-09-05 13:23:24
Hallo,
dit is een mooie site geworden hoor.
Keurig werk!
Heel leuk dat al die oude foto's erbij staan.
Pure nostalgie.
Groetjes Ineke.

