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Op bezoek bij René en Femke 
 
 
 

 
Een prachtig mooi, wit geschilderd huisje. Inmiddels heeft dit huis al vele bewoners gehad 
maar  René en Femke hebben het gekocht en zijn nu de nieuwe eigenaars.  
 



 
René heeft hier vroeger samen met zijn ouders en broertje gewoond, en leek het wel eens 
nieuwsgierig om er weer eens binnen te kijken. 
Hij had  een afspraak voor een bezichtiging van dit huis geregeld. Toen René en Femke eenmaal 
binnen keken, waren ze direct enthousiast. 
Het huis heeft sfeer en eigenheid. 
 

 
 
Nadat ze de sleutel hadden gekregen zijn ze druk aan het verven geweest.  Er was veel houtwerk en 
de kleuren waren niet hoe zij het graag wilden. Ook is er een slaapkamer opgeknapt. Natuurlijk zijn 
er meer projecten die gedaan moeten worden maar René en Femke vonden het eerst wel goed. 
en zijn nu ook al weer druk bezig geweest in het huis van Willem en Jenny aan de Feartswal. 



 

 
Het huis is nu heel gezellig en smaakvol ingericht. Het is er lekker warm door middel van twee 
prachtige “oude” gaskachels”.  Femke doet de inrichting en René heeft een paar meubels, 
waaronder de tafel en het tv meubel zelf gemaakt. 
Zo weten jullie ook alvast een van hun hobby’s. 
 



 
Femke mag graag het huis gezellig maken en creatief bezig zijn. Ze is de afgelopen zomer net 
geslaagd voor verzorgende IG en is nu werkzaam in Nij Statelân. Wat ze erg mooi  vind om te doen. 
 
René is zzp-er . Hiervoor was hij werkzaam bij de boer,  Maar is nu van alle markten thuis en is in te 
huren voor allerhande klussen. Hij werkt grotendeels voor bedrijven zoals bouwbedrijf Kolthof. 
 
René mag ook graag even pingelen op  de piano of gitaar. 
 



 
We wensen René en Femke heel veel woonplezier toe in Engelum. 
 


