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Nieuwe bewoners met B&B 

 
 
 



 
 

Linda is 33 jaar en Ewout 34 jaar oud. Linda is geboren en getogen in Giekerk. Een wâldpyk dus 
,maar ze voelt haar helemaal thuis in Engelum op de klei. 
Na de Havo is Linda begonnen met een opleiding Management maar later heeft ze een andere keuze 
gemaakt. En zo is ze nu werkzaam in de horeca,en wel bij restaurant Huize Kwast in het centrum van 
Leeuwarden. Het is dan ook niet vreemd dat het idee van ' Bed&Breakfast by de Buorren'  bij Linda 
vandaan komt. 
 
Ewout is opgegroeid in Leeuwarden, om precies te zijn Huizum. Ewout heeft een koksopleiding 
gedaan en wou dus vanaf het begin in de horeca. Hierna nog de hotelschool gedaan maar toch voor 
een andere weg gekozen. Ewout werkt nu als grafisch vormgever bij JC-Electronic te Leek. Hier is hij 
min of meer wat ingerold door zijn hobby fotografie. 
Samen waren ze na hun bezoek aan het open huis aan de Buorren er al gauw over uit . Kopen! 
 
 
Ook al moest Ewout nog wat aan het idee wennen om in een dorp te wonen. Dit is bij hem geheel 
bijgesteld. Ze zijn zeer ingenomen met hun eigen nieuwe woning en het dorp Engelum. 

Linda noemt het een pittoresk dorp en Ewout vindt het er lekker rustig ondanks de vliegbasis. 
En geheel nieuw is Engelum ook niet voor Linda. Zo deed ze in 2013 mee aan het paasklaverjassen 
in Skerne Wibe en en won de 1e prijs. Dus dacht Linda , mijn geluk ligt in Engelum. 



 

 
 
 
Uiteraard zijn Linda en Ewout in het begin behoorlijk aan het klussen geweest en dat is zeker te zien 
binnenshuis. 

Aangezien het huis ook een tweede woonruimte met eigen badkamer en slaapkamer heeft hebben ze 
dit ingericht voor  B&B. Bed&Breakfast By de Buorren wordt het genoemd.  Ewout is een handige 
klusser en Linda staat garant voor een optimale verzorging van de gasten. En gezien de recensies is 
dit niet overdreven! 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
Naast het project B&B is er ook nog plaats voor diverse hobby`s. Zo doet Linda aan edelsmeden van 
ringen en andere sieraden en plantjes stekken van de pannenkoekplant. 

Ewout doet naast fotografie ( zie foto`s hierboven) ook aan sport waaronder boksen , surfen en 
mountainbiken. En wat betreft de fotografie heeft Ewout best leuke plannen ! Daar gaan we 
ongetwijfeld meer van zien! Verder zijn ze zo af en toe er tussen uit met hun camper. 

 

 
Linda en Ewout heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid en we hopen nog lang van jullie te kunnen 
genieten als Engelumers. 
Ps. Kijk ook eens op hun facebook pagina:: 

https://www.facebook.com/pages/biz/bed_and_breakfast-engelum/BedBreakfast-by-de-Buorren-917748415053449/


 


