Een korte handleiding ten behoeve van het invullen van het vragenformulier MMS

‘Woningenarchief’

Algemeen;
a) De vragen 1 en 2 zijn noodzakelijk om in te vullen.
Als u 1 of meerdere van de overige vragen niet wenst of kunt invullen, meldt dan; NVT. Niet
van Toepassing. Maar … we hopen dat u alle vragen wilt en kunt beantwoorden.
b) Niet alle antwoorden worden zichtbaar gemaakt op onze website. Als er specifieke
vragen/antwoorden zijn die u wel wilt invullen maar waarvan u van mening bent dat die niet
op de website vermeld mogen worden, laat het ons weten. We zullen uw wensen
respecteren. Dit kan ook later nog.
c) Weet dat alle antwoorden in eerste instantie goed zijn. Ook al zijn ze veel beperkter dan in
de onderstaande voorbeelden is beschreven.
Vraag 1) Straat, huisnummer en postcode;
Deze vraag behoeft o.i.z. geen nadere uitleg.
Voor ons archief is het van essentieel belang dat we het adres volledig gedocumenteerd
hebben. Omdat het alleen en uitsluitend om woningen in Makkinga gaat is vraag naar
de plaatsnaam niet toegevoegd.
Vraag 2) Huidige bewoners, uw geboortedatum (deze is niet zichtbaar op de site) en beroep;
We stellen het op prijs indien hier wilt invullen wie de huidige bewoner(s) in het
bovengenoemde adres is/zijn.
Graag per persoon de volledige naam, de roepnaam, de geboortedatum en het beroep.
Ook evt. inwonende kinderen noemen. En als ze nog op school zitten of studerend zijn s.v.p.
ook vermelden welke school ze bezoeken en/of welke opleiding ze volgen/studeren.
Bijvoorbeeld: Theodorus Adriaan Bos, Roepnaam Theo. Geb,datum; 12-05-1998.
Student aan de RUG, Pedagogiek.
Vraag 3) Sinds welk jaar woont u hier?;
U kunt hier een jaartal invullen. Als u een van de hoofdbewoners bent en een andere
hoofdbewoner is er later komen wonen, wilt u dat dan ook vermelden?
Bijvoorbeeld: Grietje de Groot- Smit. Ik ben hier geboren in 1975.
Johannes de Groot (mijn man,) kwam hier wonen toen we in 2000 trouwden.
Vraag 4) Heeft u foto’s wilt u die dan toevoegen en er een korte beschrijving van geven?
Het gaat om foto’s;
- die een weergave zijn van toen u het huis betrok,
- foto’s van het huis dat er stond voor het huidige,
- het huidige huis. Deze laatste is het belangrijkste.
Wilt u bij elke foto (maximaal 6) beschrijven wat er op de foto is afgebeeld, wannneer de
foto (ongeveer) is genomen en evt andere bijzonderheden.
Voor de kwaliteit en/of grootte van de foto geldt;
………………………………..
………………………………….

Vraag 5) Bijzonderheden van deze woning.
U kunt hier diverse antwoorden kwijt. Wees svp volledig.
Bijvoorbeeld;
- De huidige woning was vroeger een boerderij met een Hollandse stal. In 2010 hebben we de
koeien verkocht en onze woning uitgebouwd tot in de voormalige stal.
- Vroeger had ons huis een naam. ‘Ouderrust’. Maar het naambord is vervallen en weggedaan.
Trouwens het zijn niet onze ouders geweest die hiervoor de bewoners waren dus de naam
sloeg voor wat ons betreft nergens op.
- In 2005 hebben we in de voorgevel een groot raam laten plaatsen. Dit kwam in plaats van de
oorspronkelijke 2 ramenvoorgevel.
- Etc.
Vraag 6) Wie waren de laatste bewoners voor u?
We hopen dat u hier wilt invullen de namen en evt. bijzonderheden van de
man/vrouw/mensen die in de woning woonde(n) voordat u die betrok.
Bijvoorbeeld;
Voor wij het huis betrokken in 1980 woonde er een echtpaar zonder kinderen.
Het waren;
- Simon Van Duuren en Anneke van Duuren- De Bruin.
Ik denk dat ze ongeveer 60 jaar waren toen ze hier vertrokken. Simon was fysiotherapeut in
het ziekenhuis te Heerenveen. Volgens mij had Anneke geen beroep. Zij deed wel veel
vrijwilligerswerk. Ze assisteerde bv bij het museum van Makkinga.
Vraag 7) Wie waren uw naaste buren toen u er ging wonen?
Wij denken dat het van belang is ook deze gegevens te verzamelen. Dit om een zo’n
compleet mogelijk beeld te verwerven.
Bijvoorbeeld;
Wij wonen op nr 19. Toen wij hier kwamen wonen in 2009 woonden er;
Op nummer 18; Familie Verbunt. Volgens mij was dat een echtpaar met 3 kleine kinderen. Hij
was werkeloos en zij was kleuterjuf in Donkerbroek.
Op nummer 20 woonde (nog steeds) Jacob Hoekstra. Hij woonde er alleen. Dat is nu nog zo.
Jacob was/is gepensioneerd.
Op nummer…
Etc.
Vraag 8) Wat was de reden dat u er ging wonen?
Deze vraag heeft dus te maken met de reden van het gaan wonen in de betreffende woning.
Antwoorden kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Ik ben er geboren, woon er dus al mijn hele leven.
- Doordat mijn man werk kreeg bij de melkfabriek zijn wij indertijd verhuist van Wolvega naar
Makkinga,
- Wij woonden eerst in de boerderij aan de Bercoperweg 8, maar toen onze zoon de boerderij
overnam zijn we hier gaan wonen, om te rentenieren. Ja, ja.
Vraag 9) Welke hobby(s) worden er door u en/of uw medebewoners beoefend.
We hopen dat u hier een compleet beeld wilt schetsen.
Bijvoorbeeld:
Mijn vrouw is een verwoed Volksdanser. Elke week op woensdagmiddag gaat ze naar het
dorpshuis om te dansen. Ik ga wel mee maar het is niet echt mijn hobby.
Ik ben meer van de postzegels. Al jaren verzamel ik die, alleen van Nederland. Ik ga ook naar
ruilbeurzen.

Vraag 10) Welke taal wordt er bij u thuis gesproken?
Voorbeeld antwoorden;
- Met de kinderen erbij spreken we altijd Nederlands, maar als ik samen ben met mijn vrouw
gaan we al snel over op het Fries. Stellingwerfs is aan ons niet besteed.
Vraag 11) Verhalen en anekdotes;
Hier kunt u over de woning en haar bewoner(s) bepaalde ‘grappige’ en/of bijzondere
gebeurtenissen beschrijven/noemen;
Bijvoorbeeld:
- Ons huis heeft vroeger nog dienst gedaan als winkeltje in drogisterijartikelen. Toen we in
2012 een nieuwe vloer gingen leggen in de kamer, kwamen er allerlei potjes en flesjes met
zalfjes, pillen, en levertraan tevoorschijn. Waarschijnlijk hebben ze toen de winkel ophield te
bestaan heel veel niet verkocht materiaal laten verdwijnen onder de kamervloer.
- Vroeger heeft het muziekkorps elke week een avond gerepeteerd in ons achterhuis. Ik zette
dan koffie en thee. Met kerst kreeg ik als dank daarvoor altijd een geslacht konijn/haas. Dat
was niet zo gek want de trombonespeler, Wout de Graaf , was jager. Die was in het najaar
altijd te vinden in de velden van de Kale Harken, daar had hij zijn jachtgebied.
Vraag 11) Foto bijzonderheden woning,
Als u nog één of meerdere foto’s hebt van die bijzonderheden situatie/gebeurtenis…
Wilt u dan toevoegen?
De kwaliteit en de grootte van de foto moet voldoen aan………………..
Maximaal 6 foto’s.

Algemeen;
d) De vragen 1 en 2 zijn noodzakelijk om in te vullen.
Als u 1 of meerdere van de overige vragen niet wenst of kunt invullen, meldt dan; NVT. Niet
van Toepassing. Maar … we hopen dat u alle vragen wilt en kunt beantwoorden.
e) Niet alle antwoorden worden zichtbaar gemaakt op onze website. Als er specifieke
vragen/antwoorden zijn die u wel wilt invullen maar waarvan u van mening bent dat die niet
op de website vermeld mogen worden, laat het ons weten. We zullen uw wensen
respecteren. Dit kan ook later nog.
f) Weet dat alle antwoorden in eerste instantie goed zijn. Ook al zijn ze veel beperkter dan in
de onderstaande voorbeelden is beschreven.
Wij zijn u zeer erkentelijk als u mee wilt werken aan de opbouw van ons dorpsmozaïek.
De organisatie;
Roely Bakker,
Jan Oosterhof.

