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Oranjekanaal ZZ 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier woonden van 1926 tot 1975 Roelof en Henrikje Kamps. In 1983 werd de woning verkocht aan van Noord 
uit Klazienaveen en heeft hun werknemer Willem Boelens, hier gewoond. Willem overlijdt op tragische wijze 

door een hartaanval op het voetbalveld.  
De woning wordt vanaf 1985 bewoond door Johan en Marja Schepers en hun dochter Sharina. Johan werkt als 

timmerman bij verschillende bouwbedrijven en Marja heeft, totdat het bedrijf recentelijk ging reorganiseren, 
jarenlang bij Honeywell gewerkt. 
 

Oranjekanaal ZZ 29 

Vanaf 1907 woonden hier Derk Drent (*1871 †1953) en Anna Pienning. 
Derk was afkomstig uit Onstwedde. Zoon Jan Drent (*1901 †1985) trouwt 
in 1929 met Henderika Munneke en blijft op de boerderij wonen, terwijl zijn 

ouders naar de naastgelegen woning op nummer 30 verhuizen. 
Jan en Henderika wonen er met met hun kinderen Derk, Ludolf, Albert, 
Anna, Annechienus, Meentje, Willem en Albertje. 
In 1969 stopt Jan met het boerenbedrijf en wordt de boerderij overgenomen 
door zoon Willem. Willem en Henny Drent wonen er dan met hun zonen 
Gert-Jan en Harry. Tegenwoordig woont hier de familie Schilder. 

 
 

Oranjekanaal ZZ 30 

Vanaf omstreeks 1929 woonden hier Derk Drent en Anna Pienning. Na 

het overlijden van Derk in 1953, blijft Anna tot 1967 in het huis wonen. Van 
1953 tot 1956 woont Geert Passies bij hen in. Daarna woont Hendrik 
Kuiper er van 1969 tot 1975 met zijn pleegkinderen Peter Bouma en 
Jakoba Verwer. 
Vervolgens betrekt Hendrik Boelen de woning van 1976 tot 1977.  
Grietus Buist woont hier van 1977 tot 1984 gedurende welke tijd ook neef 
Albert Buist (1978-1980) en kostganger Wietske Wolbers (1980-1981) 

inwoning genieten. 
 

Vanaf 1984 wonen er Hein en Kina Weerink met hun 

kinderen Rolinke en Harwin.  
Tegenwoordig woont hier Dhr. Kelly. 

 

 

 

 

Oranjekanaal ZZ 36 

Hier woonden misschien Hette Nuismer (*1834 †1902) en Alberdina Pol.  

Hette was arbeider en brugwachter en had van 1860 tot 1871 Gerrit Bos 
(*1829 †1897) en Jakob Vos (*1840 †1901) als buren. Hij woonde dus 
waarschijnlijk in de buurt van de Bargermeerweg en bediende misschien de 
brug over de Boerwijk. 
Van omstreeks 1928 tot 1955 woont hier Johannes Kuik (*1898 †1970), 
die achtereenvolgens gehuwd was met: Wilhelmina Ritskelina Kuiper 
(1918; 3 kinderen), Jantje Zwaanstra (1926; 6 kinderen) en Jantien Smit. 

Jantien Smit was gehuwd geweest met Albert Wolters (x1919) en Rense 
Ebeltjes (x1931). 

Grietje Moes, de moeder van Jantje Zwaanstra, woont in 1937 bij hen in. 
Van 1949 tot 1962 wonen er dan Romke Pruim (*1916) en Trijntje van der Horst. 
Daarna wonen er Harm Brakel en zijn vrouw Froukje Pruim. 
Tegenwoordig woont hier hun zoon Peter Brakel met zijn partner Anja Gombert en haar kinderen Lyanne en 

Anouk. 

 
Emmer Courant  23-8-1968. 

Huisbeschrijving 1904 
huisnummer 186A 
huurder H.Kamps 
vloeren van hout 
privaat ton 
afvalwater afvoer naar: goot 
drinkwatervoorziening put 
kleur, smaak, bruikbaarheid van het water goed 
gemeenschappelijk of afzonderlijk gem 
toestand onderhoud goed 
toestand zindelijkheid matig 
uit welk materiaal bestaan de muren steen 
uit welk materiaal bestaat het dak pannen 


