
Menniste tsjerke
Itens 150 jier âld
Om tsjinfallers by de bou op te 
fangen waard der foar tûzen gûne 
in kampke lân ferkocht
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Jubileum foar
Jan en Marijke
Akteurspear hat wat mei de 
Greidhoeke en kiest doarpskafee 
yn Boazum út foar premjêre
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Littenseradiel
hat sportcoach
Mear sporte en bewege is 
goed foar de minsken, it leafst 
minimaal in heal oere deis
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As de wierheid

 neiboud wurdt, is it 

gjin wierheid mear
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Medisch- en oncologisch 
voetzorgverlener

Kunstgrasveld voor Easterein
Gemeente investeert
1 miljoen in projecten
Wommels – Een kunstgrasveld op 
sportveldencomplex De Skoalle-
seize in Easteren, verbetering van 
de toegangswegen van Wommels, 
het opknappen van de Hottinga-
wei in Wommels, een ruimer par-
keerterrein bij het treinstation 
in Mantgum, verbetering van de 
verkeerssituatie op de Hegedyk 
in Weidum en de aanleg van het 
fi etspad langs de Swette tussen 
de Froonackerdyk tot Boazum.

Om deze projecten uit te kunnen 
voeren wil het college van burge-
meester de komende jaren onge-
veer een miljoen euro beschikbaar 
stellen. Een deel van dat bedrag 
is afkomstig uit de reserve ‘Bud-
getaire ruimte’’. In Easterein werd 
het voorstel om geld te steken in 
een kunstgrasveld met enthousi-
asme begroet. B en w willen een 
aanvullende bijdrage van 161.757 
euro beschikbaar stellen. De Sko-
alleseize wil naast de realisatie van 
een nieuw kunstgrasveld ook het 
B-veld opknappen en de kleedka-
mers renoveren. De totale kosten 
worden geraamd op 689.881 euro.

Het college wil een goede door-
gaande route door Wommels 
realiseren en wil de dorpsen-
trees aan de Hottingawei en Van 
Sminialeane herinrichten. De 
Hottingawei vormt een van de 
grootste knelpunten op de door-
gaande route. B en w stellen een 
herinrichting van deze weg voor, 
waarbij de problemen rond par-
keren en onoverzichtelijkheid 
worden opgelost. Kosten worden 
geraamd op 464.000 euro.

Treinstation
Bij het station in Mantgum is een 
structureel tekort aan parkeer-
plaatsen. De gemeente stelt een 
uitbreiding van het aantal plaatsen 
voor. De kosten zijn beraamd op 
55.000 euro. Een ander project is de 
aanleg van een voetpad en het ver-
plaatsen van de komgrens aan de 
Hegedyk in Weidum. De weg maakt 
deel uit van een ommetje, waar veel 
ouderen gebruik van maken.

Freddy Scheltema geeft een kijkje achter de tralies

‘We meitsje ek leuke dingen mei’

Easterein – Freddy Scheltema uit 
Easterein heeft als gevangenbe-
waarder een beroep dat mensen 
nieuwsgierig maakt. Mensen heb-
ben er vaak geen weet van wat daar 
allemaal achter de tralies gebeurt. 
In zijn nieuwste boek Tralies, 
verhalen van een gevangenbewaar-
der licht Scheltema een tipje van 
de sluier op. ,,It giet om ferhalen 
oer detinearren en oer myn eigen 
belibbenissen yn de fi nzenis”, al-
dus de auteur. Het zijn niet alleen 
trieste verhalen. ,,We meitsje ek 
leuke dingen mei.”

Door Hinne Bokma

Scheltema ontwikkelt zich tot een 
productieve schrijver. Het is al zijn 
derde boek in drie jaar tijd. Eerder 
schreef Scheltema (54) twee Fries-
talige romans, zijn nieuwste boek 
is in het Nederlands. In 2011 ver-
scheen van zijn hand De Reüny, 
een jaar later volgde De Keet fan 
Annawâld. Al een paar jaar liep de 
auteur met het idee rond om zijn 
belevenissen in de gevangenis op te 
schrijven. ,,Misdied fi ne de mins-
ken ynteressant om te lêzen.”
Scheltema meldde zich 32 jaar 
geleden in Veenhuizen aan de 
poort van de gevangenis om de 
opleiding van bewaarder te volgen. 
Na vier jaar Veenhuizen was hij 21 
jaar werkzaam in De Blokhuispoort 
in Leeuwarden, daarna twee jaar in 
De Marwei in Leeuwarden en sinds 
2009 is Esserheem in Veenhuizen 
weer zijn werkplek.
De mooiste jaren beleefde hij in 
De Blokhuispoort. In 2007 ging de 

Leeuwarder gevangenis defi nitief 
dicht. Scheltema heeft zich tegen 
de sluiting verzet. ,,Ik ha yn alle 
aksjegroepen sitten om de Blok-
huispoort iepen te hâlden.” Zelfs 
gedetineerden gaven soms aan het 
leuk te vinden in de oude karakte-
ristieke Leeuwarder bajes. ,,It wie 
dêr ien grutte famylje.” Als Schel-
tema in Leeuwarden komt brengt 
hij steevast een bezoekje aan de 
oude gevangenis.
In de Blokhuispoort speelt zich ook 
een van zijn boeiendste ontsnap-
pingsverhalen af. Het ging om een 
man van Turkse afkomst, die in zijn 
cel een gat in de muur had gemaakt. 
,,Hy hie de foech der mei in lep-
pel úthelle en koe sa de stiennen 
loskrije. It wie in moaie klassike 
ûntsnapping”, aldus Scheltema. 
Op het moment van ontsnapping 
had hij overigens nog maar drie 
weken gevangenisstraf te gaan.
Alle verhalen, die in het boek zijn 
opgenomen, berusten op waarheid. 
,,Mar der is wol in sauske oer get-
ten.” De namen van de bewaarders 
en gedetineerden zijn aangepast 
en ook de delicten zijn gewijzigd. 
Scheltema wil de privacy van de 
mensen niet aantasten. ,,Net ien 
detinearre wurdt yn it boek skeind.” 
Uit de verhalen van de Eastereinder 
komt naar voren dat niet alle boe-
ven slecht zijn. ,,Der sitte ek goeden 
tusken. Der hat ien sitten, dy’t bêst 
myn freon wêze kinnen hie. Fansels 
kar ik syn dieden ôf.”
Als bewaarder ziet hij het als zijn 
taak om gevangenen weer op het 
rechte spoor te krijgen en te sti-
muleren om weer wat positief in 

het leven te staan. Bij de een lukt 
dat, bij de ander niet. ,,Yn in boef, 
dy’t hjir foar de tweintigste kear 
sit, hoech de maatskippij net folle 
enerzjy te stekken.”
Tralies, verhalen van een gevangen-
bewaarder wordt op zondag 12 
oktober gepresenteerd in de Blok-
huispoort. Daarna kan Scheltema 
aan de slag met zijn volgende boek. 
,,It borrelt al wer…”

Nu nog echt gras, straks kunstgras 
in Easterein.

Het parkeerterrein bij het treinsta-
tion in Mantgum is te klein.

Freddy Scheltema: ‘Misdied fi ne de minsken ynteressant om te lêzen.’
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