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Timmerfabriek firma Douma te 
Oosterwierum 40 jaar. 

De heer B. Kamsma, die al veertig jaar 

in het bedrijf werkt, aan de vlakbank. 
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Timmerfabriek firma Douma te Oosterwierum 40 jaar.  

Vijf man personeel jubileren mee. 

Op 2 mei 1918 begonnen de vijf gebroeders Douma te Oosterwierum met hun 

timmerbedrijf, dat langzamerhand groeide, meer en meer gemechaniseerd werd en 

nu al jarenlang een flinke timmerfabriek is. In de beginjaren hadden de broers weinig 

personeel, waarvan er nu nog één in het bedrijf werkzaam is, maar nu vinden 

negentien personen er werk, waarbij dan niet de familie Douma gerekend is, die nog 

met drie man in de zaak zit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de vijf broers, die de zaak begonnen, is er nu nog een in Oosterwierum, die nu 

de zaak drijft, samen met zijn zoon en schoonzoon, maar zich al langzamerhand uit 

de zaken terugtrekt. Ongeveer 29 jaar geleden trokken namelijk twee van hen naar 

Raalte, waar zij een timmerfabriek oprichtten, dit in 1940 geheel los kwam te staan 

van het bedrijf in Oosterwierum, hoewel de samenwerking tussen beide bedrijven 

nog altijd prima is. De derde broer ging ook naar Raalte. Van de oprichters van de 

zaak te Oosterwierum zijn er nog drie in leven. Met de zaak mee jubileren er vijf man 

van het personeel, namelijk de heer B. Kamsma, die veertig jaar in het bedrijf 

werkzaam is, de heren F. Ferwerda en P. Winkler, die al 35 jaar by de firma Douma 

werken, de heer A. Schaafsma, die de dertig jaar vol maakt en de heer S. Bosma, die 

zijn zilveren jubileum viert.  

De heer B. Kamsma wurdt lid yn de orde fan Oranje Naussau. 
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Dit feest zal vrijdag in het café „Op 't Hoekje" te Oosterwierum gevierd worden met 's 

morgens een receptie, een gezellige middag met gezelschapsspelletjes voor het 

personeel, daarna een koffietafel en 's avonds het optreden van het Selskip Tetraan 

en Jarich de Vries. 

 

 
Jubileum wurknimmers Douma fabryk, As dank krigen 5 wurknimmers in wekker as symboal 
fan stipthied wermei se altiid wurke hienen. Boppedat krigen se ek noch in envelop mei ynhâld. 

Nammen: P. Winkler, F. Ferwerda, A. Schaafsma, S. Bosma en Bauke Kamsma.  

24 april 1958 

 

 

 

 

                                                                                                 Naussau. 
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