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Het wachten is nu op het indienen van bouwplannen

door de project-ontwikkelaar en vervolgens 

het groene licht van achtereenvolgens B & W en 

Gedeputeerde Staten. 

Naar verwachting zullen de bouwplannen binnenkort 

worden ingediend en zal het gaan om, zoals u op 

de tekening hiernaast kunt zien, 7  woningwetwoningen, 

14 premie A en 1 vrije sector woning. 



 



 



25 JIER SKOALMASTER WEZE: DREECH OF MAKLIK? 

 

“Net altyd like maklik”, neffens master Louw Roelevink, 

“mar it hat ek in protte moaie kanten”. Roelevink, dy’t yn 

1959 útein sette yn Wierum (by Dokkum) as haad oan’e 

kristlike skoalle dêrre en yn 1969 beneamd waard as haad 

fan’e 3-mans kristlike legere skoalle yn Sleat, hat troch 

de jierren hinne hiel wat ‘streamingen’ en fernijingen 

yn’t ûnderwiis meimakke. 

Roelevink kaam út it boerelaach en folge in foar dy 

jierren soarte fan tradysje: hiel wat boeresoannen yn ús 

provinsje bedarren yndertiid by’t ûnderwiis. 

De boeresoan: “Yn‘e 5e klasse moasten je it melken leare, 

de ko like yn’e bernejierren ek wol in oaljefant fansels! 

Pine yn’e earmen? Mar trochsette jonge!” Syn heit fûn dat 

hy earst de klassen mar troch moast en joech him doe de 

goerie: ‘Jonge, do moatst mar skoalmaster wurde, as ik 

moarns fuortgean te melken, lizze hja noch op’e hûd en as 

ik jûns thúskom, sitte se al wer yn’e sinne en dan ek noch 

in grouwe fertsjinst! De wrâld rint op’e non!’ 

Syn heit ferseach soks al, ék yn’t boerewurk: ‘Want der 

komme ek al trekkers!’ 

No wie sa’n fernijing yndertiid in grutte foarútgong – mar 

dat kin Roelevink no net bepaald fan alle feroarings yn’t 

ûnderwiis sizze: “Ut Wierum wei moast ik yndertiid troch 

waar en wyn in winterskoft op ‘e fyts nei Ternaard of 

Dokkum – ‘bijskole’: Der moast in ‘pedagogysk certificaat’ 

komme – foar in sollisitaasje wie soks perfoarst nedich”. 

Ear’t Roelevink oan in oare sollisitaasje ta wie, wie dat 

hiele certificaat al ôfskaft. Doe in winterskoft foar 

‘bijskoling’ gjimmestyk op ‘e fyts nei Ternaard en doe op 

de brommer nei Ljouwert, der waard sels in lange 

ûnderbroek foar oantugd om de waarmte wat te hâlden 

ûnderweis. En op ’t heden kin elkenien mei 

applikaasjediploma samar gjimmestykles jaan: oft it 

fertroud is of net! 

En dan de computers fan no: álle skoallen moatte aanst 

sa’n ding ha en de bern paadwiis meitsje yn’e moderne 

technyk. Spitergenôch giet de ûntwikkeling fan computers 

sá hurd, dat it apparaat wat jin hjoed oantuge, moarn al 

wer ferâldere is. Wêr giet soks mei de wrâld op ta? “We 

moatte ús dêrom net al te bot oerstjoer meitsje litte”, 

neffens Roelevink. 

 



 



 



 



 

 

 


