Voormalige molenaarswoning met molen
Op de foto ziet u Meindert Sierksma(1891- 1968) en Anna Wielenga Zij was de dochter van
de smid uit Ferwert en Meindert zijn vader was Fokke Sierksma. Deze Fokke was molenaar in
Rijperkerk en had een koe. Vanuit Rijperkerk kwam het gezin Sierksma naar de Houwen,
waar Oane van Jan Sierksma nu woont.
In 1920 kan Meindert solliciteren als molenaar op de Lichtaarder “moune”. Meindert wordt
door het polderbestuur benoemd, ook al vanwege het feit dat de Sierksma’s uit een
molenaarsgeslacht stammen. De vacature kwam vrij, omdat een zekere Lieuwe P. Reitsma
akkerbouwer wordt tussen Holwerd en Lichtaard. Meindert is een harde werker en geknipt
voor het molenaarsvak.
Ook heeft Meindert een stuk of wat koeien. Die stonden dan ’s winters in een hok,niet te zien
op de foto. Bij het bedrijfje hoorde 2 pm land en verder huurde hij ook nog een aantal hectares
miedland, wat slecht land was. ’s Winters stond het onder water. Meindert is ook een goede
en fanatieke schaatser.
Samen met zijn Anna krijgt hij twee kinderen, Douwe en Fokke. Fokke is later als 19- jarige
door de Duitsers opgepakt en is nooit weer teruggekomen. Zijn naam staat op het monument
op het Vrijhof in Ferwert..
De dertiger jaren zijn de crisisjaren en Meindert ziet het op de molen niet meer zitten. Hij
volgt zijn schoonvader als smid op, in Ferwert . Meindert is als zakenman een beetje te goed
voor de wereld van toen. Hij heeft een goedlopende zaak, maar nota’s schrijven schiet er in
het drukke smidse bestaan wel eens bij in.
In 1934 is de molen afgebroken en door een gemaal vervangen. Er is nog een gedenksteen
met de namen van het toenmalige polderbestuur.
Na Meindert en Anna wonen hier Chris en Trijntje Hofing. (1936-1969).
Fam. Evenhuis en fam. Rijks (1970-1989).
Sinds 1989 woont er weer een nieuwe generatie Sierksma’s .

