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  Op visite bij oud inwoners van Engelum.

 

Deze week waren we te gast bij Wardina de Jong en Martin de Kloe en hun kinderen Jelte en Nienke.

 

Wardina en Martin zijn niet alleen oud inwoners als partners, maar groeiden als kind op in Engelum. Allebei
aan de Feartswal.
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Wardina kijkt met veel plezier terug en was kort geleden nog even in de Ridder van Sint Joris waar ze
geboren en getogen is. De Feartswal wordt voor een groot deel nog steeds bewoont door de zelfde mensen uit
haar jeugd en het is dan ook altijd leuk even mensen te spreken.

Pake en beppe de Kloe wonen ook aan de feartswal en zijn twee keer in de week oppas voor de kinderen.
Engelum wordt dus nog regelmatig bezocht.

De kinderen zitten in Beetgumermolen op school en ook daar treft Wardina Engelumers, altijd leuk om even
een praatje mee te maken.
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Toen Wardina en Martin gingen samenwonen kochten ze een huis aan de Harnedijk. Hier werd flink
verbouwd en In 2001 besloten ze Engelum te verlaten voor een huis ' buiten' . Aan de Langhuisterweg onder
St. Annaparochie vonden ze hun nieuwe stek. Toen ze hier kwamen lekte het huis behoorlijk en was het toe
aan het nodige onderhoud. Martin en Wardina pakten eerst de bovenverdieping aan om vervolgens beneden
door te gaan. Tussen alle bedrijvigheid door werden hun twee prachtige kinderen geboren. Naast het
verzorgen, opvoeden van de kinderen en hun werk is verbouwen een hele klus. Maar het is prachtig geworden!

De kozijnen staan nog op de planning. Alhoewel  Martin werkt bij Steenstra, kunststof kozijnen, hebben ze
gekozen voor houten kozijnen die Martin zelf gaat maken.

Dit is gelijk een van de grote voordelen van het ' buitenwonen' . Geen haan die er naar kraait wanneer je
s'avonds laat nog een decoupeerzaag gebruikt. Ook de kinderen leven hier met veel plezier. Jelte is een
muziekliefhebber en kan zonder rekening te moeten houden met de buren, de muziek op volume afspelen. Ze
genieten van de ruimte en de tuin en Nienke heeft voor haar derde verjaardag een grote trampoline gekregen.
Ze kan hier heeeel hooog op springen!
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Jelte en heit Martin houden niet van de camera. Maar hebben wel een heel mooi speelhuis gemaakt!

Wardina werkt nu al weer enige tijd bij Wonen NoordWest Friesland. Een drukke baan en dan  is het heerlijk
thuiskomen.

In het dorp was het fijn wonen maar buiten biedt meer vrijheid. Zo rond de kerst heeft Wardina wel eens
heimwee naar de stad of het dorp. Maar dit is altijd van korte duur. Een weekendje Amsterdam maakt dan
veel goed en ze komt met plezier terug aan de Langhuisterwei!
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Ze doen alles zelf en dat kost veel tijd. Sinds kort is ook de keuken klaar en ze kunnen met trots zeggen dat het
geslaagd is. En de redactie kan dit alleen maar beamen, prachtig!

 

<<Terug
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