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Joop en Bauk Woudstra

Het is alweer ruim negen maanden geleden dat Joop en Bauk Woudstra de mooie pastorie van Engelum verlieten en naar 
Leeuwarden verhuisden.
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Joop en Bauk Woudstra

 
Een jaar geleden, op 15- 09 2008 kregen zij de sleutel van hun nieuwe woning aan de Troelstraweg in Leeuwarden.

En op 10 december was de verhuizing een feit.

 

Er moest veel worden geklust in de woning.

Een aannemer heeft het bouw en breekwerk voor zijn rekening genomen en joop en bauk hebben alles geverfd en van 
nieuw behang voorzien.

Dit was een hele klus, zeker als je weet dat er in sommige slaapkamers wel 7 lagen behang verwijderd moesten worden.
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Gelukkig hadden ze hier bij hulp van hun kleinkinderen.

Het resultaat mag er dan ook zijn. Ze wonen nu prachtig in een huis met een verhaal.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/My%20Web%2...s/Engelum/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra.htm (3 of 13)31-10-2009 10:55:45



Joop en Bauk Woudstra

 

Het huis dateert uit 1934 en heette vroeger het Eelkehûs.

Het is gebouwd en ontworpen door de zwagers Kalma en Witteveen.

Het huis waarin de familie Woudstra, voordat ze in Engelum kwamen wonen, was ook een woning van dit zwagersduo .En 
kwam dus heel bekend en vertrouwd over. Ook dit huis stond aan de Troelstraweg.

In de oorlog werd het huis gevorderd door de Duitsers en werd het en zogenaamd casino.

Het was toen een kantine voor Duitse officieren.

In deze oorlogstijd werd er door de Duitsers een schuilkelder in achter het huis gebouwd.

Deze is nog steeds aanwezig maar er is later een aanbouw aan het huis gekomen op de plek boven de schuilkelder.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/My%20Web%2...s/Engelum/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra.htm (4 of 13)31-10-2009 10:55:45



Joop en Bauk Woudstra

Dit is nu de slaapkamer van Joop en Bauk en het luik gaat schuil onder de vloerbedekking . 

In het boek “Laarzen op de pijp” wordt dit huis ook genoemd.

Hierna deed het huis dienst als pension. En bij onze rondleiding door het huis kregen wij in de gaten dat dit ook prima 
kon.

Het huis heeft drie verdiepingen en daarboven nog een zolder.

Elke verdieping heeft drie slaapkamers en een douche en toilet.

Dus als u mocht denken dat ze kleiner zijn gaan wonen…….. dit is beslist niet het geval.
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Het huis aan de Troelstraweg heeft een ruime huiskamer  en één hoek van de kamer is ingericht als het kantoor van Joop.
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Er is een prachtige boekenkast aanwezig, door Joop zelf uitgedacht en getekend en door een jachtbouwer gemaakt. En 
hierdoor zit hij nu gezellig bij Bauk in de kamer.
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Joop en Bauk Woudstra

 

De piano is een andere hobby van Joop. Ook de kleinkinderen mogen hier graag op spelen en een van de meisjes zit nu ook 
op pianoles. 
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De tuin is ruim en ook daar is de familie al druk in de weer geweest. Een nieuw terras en bestrating zijn door hen samen 
geklaard en het resultaat mag er zijn.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/My%20Web%2...s/Engelum/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra.htm (9 of 13)31-10-2009 10:55:45



Joop en Bauk Woudstra

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/My%20Web%.../Engelum/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra/Joop%20en%20Bauk%20Woudstra.htm (10 of 13)31-10-2009 10:55:45



Joop en Bauk Woudstra

Het is absoluut geen klein stadstuintje.

Er is zelfs een waterput aanwezig met een echte putemmer. Deze gebruikt Bauk om de bloemen water te geven.
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Het nieuwe huis en tuin maken het dat ze zich hier prima thuis voelen en de Troelstraweg voelt vertrouwd. Ze hebben 
veertien jaar met veel plezier in Engelum gewoond en missen de mensen ook wel maar hebben het hier prima naar de zin. 
En wij wensen Joop en Bauk nog veel woonplezier in goede gezondheid in Leeuwarden!

 

<<Terug
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