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Wetenswaardigheden over Hoofstraat 12 (woning) en 12A (dorpshuis) 

www.openstreetmap.org 

Hoofdstraat 12 perceel 86 is groot 330 m² & Hoofdstraat 12 A perceel 87 groot 220 m² 

 

Op de volgende pagina allereerst enkele oude a eeldingen van het café. Nu is dat een deel van het 
dorpshuis. De ruimte ervoor is later volgebouwd om er een supermarkt van te kunnen maken. De winkel-
ingang is in die jd aan de achterzijde aan het trekpad. De pagina’s die nu volgen laten de veranderingen 
aan de buitenkant in de loop der jaren zien. Vooral aan de gevel van wat nu het dorpshuis is, is geregeld 
het een en ander aan veranderingen te zien. 

www.perceelloep.nl 

Vlnr de dienstmeid, Jantje Luit-de Wit (1869-1953), verver Brouwer en Johannes Luit (1864-1935). Foto rond 1900. Luit en zijn 
vrouw zijn er echt voor gaan zi en. De klimop doet het heel goed en de boom wordt met latwerk afgeschermd zodat de stam 
niet kan worden beschadigd. Een Jugends l fietsenrek links. Al met al een chique geheel. Luit schenkt zich dan ook nog maar 
een glaasje in. Foto rond 1900. 



Personen op de foto vlnr dienstmeisje, Johannes Luit, zijn vrouw Jantje de Wit, zoon Bareld, dochter Elizabeth en 
Jantje en hun vriendin Lize Boerema (foto rond 1900). Op de serre zie je de naam CAFE LUIT  geschreven op 
een sierlijk vormgegeven plank. Rechts het winkelgedeelte.   

Hier zie je de achterkant van café en winkel Joh. Luit. De personen die er staan zijn vlnr Jantje Luit-de Wit, dochter 
Elizabeth, Johannes Luit en zoon Bareld. Tussen winkel en woonhuis/café staat op de zwarte deur ‘Ingang winkel’ 
en op de wi e plank erboven ‘Vergunning’. De zinnen op de wi e plank boven de ramen van het woonhuis/café zijn 
helaas niet te lezen. 

Toelich ng uit Bedrijvenboek De Marne 2019: Johannes Luit kocht een gedeelte van dit perceel in 1901 van landbou-
wer Jan Klaassens Hekma. Vermoedelijk huurde hij het pand al vanaf 1896 want bij de aangi e van de geboorte van 
de kinderen in de jaren daarna gaf hij de ene keer op dat hij winkelier was en de andere keer tapper. In 1908 kreeg 
Luit van de gemeente vergunning om de winkel en het café te verbouwen. Een ander deel van het perceel kocht hij in 
1915 van molenmaker Jan van der Veen. Vanaf 1927 was Schelte Halsema (1886-1949) hier caféhouder en winke-
lier. Zoon Tonnie (1928-1969) ze e het bedrijf voort en breidde het café uit. Ook werd er een supermarkt voor  ge-
bouwd. 



Het perceel werd na zijn overlijden in twee gedeelten verkocht. Het oude deel werd woonhuis, het supermarkt ge-
deelte werd verbouwd en is nu vanaf 1975 het dorpshuis. 
Maar tussen einde supermarkt en start dorpshuis waren er nog een aantal andere eigenaren en werd er flink ge-
feest en gedanst. Uiteindelijk ging de zaak failliet en kwam in de verkoop.   

Café Biljart en supermarkt jaren 60 vorige eeuw. Wie het precies weet mag het me zeggen. De alcohol wordt flink 
aangeprezen met de reclame met verlich ng aan de buitengevel: Heineken bier en Oude Vlek jenever. Ook de 
G.A.D.O. bushalte maakt het gemakkelijk er je boodschappen te gaan doen. 

Mooie a eelding van de supermarkt van Tonnie Halsema. Ook de etalage is smaakvol ingericht zonder dat je het 
zicht op de producten binnenin verliest. Wasmiddelen, alcohol en sigare en staan prominent op de voorgrond. 



Ook Geert Spoelman hee  over deze panden geschreven in 2000:  Vroeger waren deze panden een café (het 
wi e huis links) en een kruidenierswinkel (het dorpshuis rechts). Toen, in 1934, woonde hier Schelte Halsema met 
zijn vrouw Catharina de Beer. Tonnie Halsema, een zoon van Schelte, hee  van die kruidenierswinkel later een 
supermarkt (een Sperwer-winkel) gemaakt. Ook hee  hij het pand uitgebreid. De supermarkt was toen dus zo 
groot als het dorpshuis nu is. Het café had hij ook overgenomen. Deze man was zeer vooruitstrevend; een echte 
ondernemer. Helaas is hij op 41-jarige lee ijd overleden. Na hem zijn er diverse opvolgers van beide zaakjes ge-
weest. De winkel en het café liepen echter niet goed; het dorp was er te klein voor. Uiteindelijk is het perceel ver-
kocht in twee gedeelten: het oude gedeelte als woonhuis en de supermarkt is toen het dorpshuis de Meul'n ge-
worden. Verschillende verenigingen hebben hier hun thuishaven en een paar keer per jaar worden er toneel- en 
minitoneeluitvoeringen gegeven. 
 
Hieronder enkele a eeldingen uit de periode dat Schelte en Tonnie Halsema het café en de winkel/supermarkt 
dreven. 

Schelte Halsema krijgt vergunning om sterke drank te gaan 
schenken. Uit: Nederlandsche staatcourant 29.10.1928.  
Wed. Bo ema woonde in War uizen. 

Hieronder een foto van Tonnie (Antonius Henderikus Maria 
Halsema (1928-1969). De drie dorpsgezichten werden door 
hem uitgegeven.  Ook de biljart-  en reisvereniging gedenkt 
hem in 1969. Links opening nieuwe winkel met aanbiedingen. 

Overgang van eigenaren van het café. 

21.07.1964  



Er was toen steeds wel het een en ander te beleven in Café-bar-dancing De Meul’n in die beginjaren ’70. Soms is de 
entree zelfs vrij en een enkele keer alleen voor de dames. De slogan: Er wacht u veel stemming en plezier en een 
goed glas bier is er ook een mooie. 



Namen van degenen die dit organiseerden zijn: Ge-
rard met Jannie Vos en  Zwaantje met Jan Reint Ste-
renborg. Sterenborg gaat uiteindelijk failliet.  

Café gedeelte Hoofdstraat 12, nu woonhuis.  
Foto 1973 

Vereniging dorpsbelangen is er vanaf 1971!  Bé Her-
inga is de eerste voorzi er. Mar nus Vos uit Mensin-
geweer vertelde over zijn missiewerk in Afrika. 

De adverten e te koop is van  4 augustus 1977 



Links en rechts adverten es uit 1971 

24-09-1970 

Met de aankoop van het dorpshuis 
was een bedrag gemoeid van circa 
40.000 gulden.           

Juichkreet en foto rechts uit 1976. 

Voorzi er Evert Koopmans kijkt terug in 2022: “Dat we toen als jonge mensen enthousiast en ac ef waren in het dorp en 
Dorpsbelangen. We vonden het belangrijk dat er een ontmoe ngsplaats was en bleef in het dorp en onze inspanningen om het 
dorpshuis te verwerven hadden resultaat. We waren als bestuur een hechte en ac eve ploeg! Fondswerving was in die jd ook 
erg belangrijk. Voorbereiding en opening van het dorpshuis was  bijzonder: ook dat pakten we op met de dorpsbewoners. 
Kortom een mooie jd waar ik met plezier aan terug denk!! 

Links en hieronder ar kel uit Ommelander of Hogelandster van  
20 januari 1993. 







Met dank aan Wim Mollema uit Leens en Hans Zant  
uit Wehe voor hun hulp (krantenar kelen en foto’s).  
 
 
 

Knipsel links en rechts uit 1976. 



Alle foto’s op deze pagina zijn uit 2005 en uit eigen collec e. Een Arriva bushalte voor het dorpshuis. Aan de gevel 
Heineken reclame. De brievenbus nu op een iets andere plaats dan op de vorige pagina.  Achterzijden zie je op de 
beide middelste foto’s, links Hoofdstraat 12 en rechts 12A, het dorpshuis. Op de foto hieronder zie je naast de ach-
terzijde van 12A ook nog die van Hoofdstraat 10 met de oude schuur die nu verdwenen is. 


