vredige rust kenmerkt op een
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Fietsers en voetgangers
kunnen evenwel verder door de
weilanden naar Rien Behalve dan een
fraaie kerk en een zeer landelijke sfeer
heeft Lutkewierum de bezoeker weinig
Het is echt een woondorp
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De heer Hiemstra komt van
Sneek Sneins komme hjir sa’n 35
minsken yn tsjerke De lju fan Rien
komme hjir ek Faak rinne se troch

hiir

it

ha net safolle klanten mear
leeft de hervormde gemeente
meer De kerk wordt aldus de heer
Hiemstra wel geregeld bezocht door
liefhebbers van oude kerken orgels en
preekstoelen Ik bin altyd beskikber al
hoech ik der net om ths te bliuwen
niet

Lytsewierrum
is mevrouw Alie
die samen met echtgenoot
Frans sinds drie jaar permanent in het
dorp woont Daaraan voorafgingen
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vijftien iaar van

vanuit

stelt de koster

aanvankelijk als tweede woning
gekochte Lutkewierumer woonst
blijvend te betrekken heeft geen
moment van spijt teweeg gebracht aldus
mevrouw Zeeman Bij toeval streek
deze Amsterdamse familie uit hartje
hoofdstad neer in het dorp Zo’n kans
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Voor automobil isten houdt de weg op
de

oer
is

toch niks meer
Het dorp kent nog twee
recreatiewoningen die door twee
families in weekeinden gebruikt
worden Hoe klein het dorp ook is elke
zondag wordt er in de fraaie kerk
gepreekt Koster Hoite Hiemstra heeft
de zorg voor de kerk Sedert een half
jaar woont hij met zijn gezin in het dorp
dat

is

het dorp bij uitstek Boer Freerk
Jaarsma woont er op zijn eerste halve
levensjaar na al zijn gehele leven It
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wel zo’n beetje
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Jan Rienstra (76

dertig jaar

in het dorp
Hij
kocht de schoolmeesterswoning en weet
nog dat de leegstaande school achter
zijn huis werd afgebroken It is hiir in
hechte mienskip Ek de minsken dy’t
fan bten
komme lykas de famylje
al
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Friezen

zegt Rienstra

De rondgang door het dorp komt
uiteindelijk uit bij de vroegere pastorie
het meest indrukwekkende huis van
Lutkewierum Hierin zetelt zoals
gezegd de stichting Therapeutische
Gezinshuizen een opvangshuis voor
kinderen die tekort aan aandacht
hadden Foar dizze bern is it hjir tige
feilich en beskŒrme
aldus Peter
Plantinga van deze stichting De grote
woning vroeger eigendom van de
stichting Browndale - die in financiºle

moeilijkheden kwam
zal overigens
niet lang meer onderdak aan de
-

stichting bieden

Vanwege

de

gebrekkige brandveiligheidzal de
stichting eruit moeten Plantinga
vermoedt dat men dichter bij

Leeuwarden

Hij heeft bij zijn werk hulp van de
heer Hette Wijnia die al twintig jaar
gelden van Rien naar Lutkewierum
verhuisde Hja hiene ferlet fan ien dy’t
it tsjerkhf
dwaan koe Ik doch dat wurk
no noch
stelt Wijnia die het vrijwillig
verrichte onderhoud met eigen
maaimachine verricht om eigen baas

zal neerstrijken
Het 110
huis zal waarschijnlijk
verkocht worden Of er voor zon kast
van een huis vlot een koper zal
komen

jaar oude

maar de vraag Leegstand en verval
zouden jammer zijn in een
dorp waar
zo weinig gebouwen staan
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Op deze foto staat het grootste deel van de inwoners van de Lutkewierumer dorpskom
kom afgebeeld Hun namen luiden
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-orp waren niet in de gelegenheid om voor
poseren Verder staan de mensen die onder het gehoor van het dorp
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