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Een bouwbedrijf
in beweging
Scheenstra ontwikkelt | bouwt | onderhoudt

Nieuwe ontwikkelingen
Een nieuw initiatief ontwikkeld door
Bouwbedrijf Scheenstra : Tiny Houses
van ANDERS WONEN®: volwaardige,
duurzame woningen op kleine
schaal. Een eigen unieke (verrijdbare)
woning, betaalbaar met beperkte
belasting op het milieu.
Kijk voor meer informatie op
www.scheenstrabv.nl

Nu in dienst
Ik ben Stephan Hoogeveen en liep in
2018 stage bij Bouwbedrijf Scheenstra. Inmiddels heb ik de Hogeschool
Windesheim afgerond en nu werk ik
er met veel plezier.
Ik ben volop aan de
slag met tekenwerk,
calculeren en
planning,
zodat er vlot
gebouwd
kan worden.

Fijne feestdagen!
Namens ons hele team wensen
wij u fijne feestdagen en een
mooi en gezond 2021 (Tussen
18 dec. t/m 4 jan. zijn wij gesloten)

Het Luwtehuis - een
bijzonder nieuw thuis
Schelte Dirksma en Jan van der Meer
openden afgelopen september Het
Luwtehuis in Ureterp. Een thuis voor
mensen met een verstandelijke
beperking, al dan niet in combinatie
met een lichamelijke handicap.
Het Luwtehuis telt 18 studio’s en 3
gezamenlijke woonkamers.
De bewonersgroep bestaat uit
verschillende mensen, de jongste is 20
en de oudste 78, zegt Jan.
De Lijte en Lijtehiem, beide
ouderenzorgvoorzieningen van
ZuidOostZorg, zijn de directe buren
van Het Luwtehuis. Toen we hoorden
dat dit pand vrijkwam waren we direct
enthousiast, want we hebben hier de
ideale combi onder 1 dak. We bieden
de bewoners een mooie woonplek
met 24 uur per dag begeleiding en
verzorging, met dagbesteding in
of vlakbij huis. Is er behoefte aan
bijvoorbeeld dagbesteding in de
keuken van ZuidOostZorg of het
deelnemen aan activiteiten bij de
buren, dan loopt de bewoner er zo

volg ons

naar toe, zonder de stress van een taxi
die staat te wachten.
We hebben onze wensen kenbaar
gemaakt bij Estea, de eigenaar van
het pand, die al jaren samenwerkt met
Scheenstra. Er werd meegedacht en al
snel werden 2 badkamers verbouwd
tot kantoor en slaapvertrek voor de
begeleiding. Het contact met o.a.
allround timmerman Goitzen was
goed en zo werden alle studio’s
vlot voorzien van een keukentje.
We hebben een modelkamer die
zo betrokken kan worden. Maar als
een bewoner liever eigen meubels
meeneemt kan dat natuurlijk ook.
Inmiddels heeft Het Luwtehuis 18
bewoners. Op korte termijn starten
we met de bouw van 6 extra studio’s
op het dak. Een super locatie met
een prachtig uitzicht. Door deze
uitbreiding ontstaat er ruimte voor 6
nieuwe bewoners. Interesse?
www.hetluwtehuis.nl

www.scheenstrabv.nl
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2020 afsluiten in een nieuw huis
De bouw, die In juni was begonnen,
is nu bijna af en super mooi.
Met mooie hoogtes en doorkijkjes
vanuit het huis naar de tuin.
Nu verven, verhuizen en dan...
genieten.
Groet, fam. Gilsing

Idzardaweg 15, Ter Idzard
T 0561 - 61 22 66
info@scheenstrabv.nl
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Boer Wietse op
grotere hoogte
Wietse woont op deze boerderij
sinds zijn 4e jaar. Neeltje daarentegen
maakt haar entree op de boerderij in
2009 via ‘Boer Zoekt Vrouw’. Inmiddels
11 jaar later en het hoofdstuk ‘Boer
zoekt Vrouw’ gesloten, wonen ze er
nu met hun 3 kinderen; Simone (6)
Bauke (4) en Klaas (1,5).

De vader van Wietse (75 jaar en
oprichter) en de vader van Neeltje
zijn beide vaak op het erf te vinden.
Op 24 augustus is er met de (ver-)
bouw van deze stal begonnen. “Dat
moest ook wel” zegt Neeltje, “want
na 43 jaar was dat echt nodig. Er zat
nog asbest op het dak en hij stortte
bijna in.”
“Scheenstra had al eerder een
verbouwing bij de melkrobots
gedaan” vertelt Wietse, “dus nu

Wonen op stand
“Dat is wel één van de mooie
dingen van dit prachtige pand uit
1900”, vertelt dhr. Andringa. “Na 50
jaar weg uit Leeuwarden gaan we
weer terug naar mijn roots. En wel
aan de Westersingel.” Op de vraag
hoe men aan dit huis is gekomen is
het antwoord: “Via onze galerie in
Beetsterzwaag. Op een dag kwam
er een man die zijn kunst aanbood,

omdat hij zijn huis wilde verkopen.
Uiteindelijk is de kunst niet gekocht,
wel het huis. Helaas bleek het huis
slechter te zijn dan we hadden
gedacht. Funderingen waren verzakt
en het dak was lek. Scheenstra
kenden we via onze zoons, zij hebben
de bedrijfshal van Organic Foods in
Wolvega. De jongens van Scheenstra
zijn solide en aardige werklui, we zijn
zeer tevreden met hen. Veel oude
ornamenten worden weer hersteld
en samen gebracht met nieuwe
materialen.”
Of ze nog wensen hebben?
“Ja,” glimlacht dhr. Andringa, “dat er
straks nog een beetje geld over is…
om te wonen op stand.”

regelden zij ook weer alles. Erg fijn!
De stal is met 4 meter verhoogd en
aan beide zijden verbreed. Hierdoor
hebben koeien veel meer ruimte en
ventilatie. Ook het licht is mooier en
prettiger. De bouw ging heel relaxed.
In de toekomst willen we de 2e stal
ernaast ook groter maken.”
“Voor nu zijn we heel tevreden
en sinds het zo is wil Bauke boer
worden!” grapten Neeltje en Wietse
Spijksma tegelijk.

