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De hobby van Yne Ynema deel twee

 Voor het vervolg van de reportage van "De hobby van Yne Ynema" gingen we op bezoek bij "Nij Andringa State in 
Marrsum. Hier was Ynema destijds project leider bij de verbouw van de boerderij tot party centrum. De architect 
adviseerde om op de bovenzaal een wand schildering te maken.
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Uit de archieven bleek dat op deze plek de stins "Andringa State had gestaan en na wat speurwerk werd een pentekening  
uit ongeveer 1700 ontdekt en van die tekening is op schaal deze wandschildering plus familie wapens ontstaan.
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Deze wandschildering is door Ynema zelf ter hand genomen....

....op weg terug naar Engelum rijden we ook nog even bij ons dorpshuis "Skerne Wibe" aan.
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De oude decor stukken gingen bij de brand van het dorpshuis verloren en dus werden er door Ynema ( die ook zeer 
betrokken is bij toneel vereniging Nieuw Leven) drie nieuwe gemaakt. Achtereenvolgend: Aangezicht op Engelum,  het 
oude café "De nieuwe ridder van Sint Joris" en een straatbeeld.
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Terug bij de woning van Ynema gingen we wederom naar de zolder waar de zweef was omgebouwd tot draaimolen.
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Eveneens voorzien van alle details, met links onder op de foto de zweefbakjes.
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Ook de 200 onderdelen van het circus waren uit de vrachtauto's gehaald en gebouwd tot een volledig circus!
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De tent van binnen compleet met tribunes en een tijgerkooi en natuurlijk verlichting.
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Ook hier alles tot in detail gemaakt!
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Zelfs de snackwagens ontbreken niet!
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En zoals u ziet in het donker ook een prachtig plaatje!!

Wij bedanken de heer Ynema voor het mogelijk maken van deze reportage en hopen dat u er net zoveel plezier aan heeft 
beleeft als onze fotograaf.

 Tot slot nog een vraag van Ynema; Het leek hem leuk om als Engelumers met een hobby een keer een dag te organiseren 
in ons dorphuis waar een ieder zijn hobby kan etaleren, hij verwacht dat er meer Engelumers zijn die een hobby hebben 
waar het merendeel van onze dorpsgenoten geen weet van heeft. Lijkt u dat ook wat neem dan even contact op met Yne 
Ynema of stuur een mailtje naar info@engelum.com en wij zorgen dat u met hem in contact komt. Mocht het zover komen 
dan zal de redactie van www.engelum.com zeker aanwezig zijn om hier aandacht aan te schenken!

 

<<Terug
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