
Ter gelegenheid 
van 50 jaar

Doarpsbelang 
“Hâld Faesje”
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Ter gelegenheid 
van 50 jaar

Doarpsbelang 
“Hâld Faesje”

www.easterein.nl

uitgave: doarsbelang Hâld Faesje

Bezienswaardigheden
1. Café Bergsma
2. Foarbuorren
3. Martinikerk
4. Voormalige Pastorie
5. Skippersbuorren
6. Skilplein
7. Houten Pomp
8. Voormalige Gereformeerde kerk
9. Monumentaal herenhuis
10. Kaaspakhuizen

In slach troch de buorren - rode route

1. Vanuit het café  1 linksaf, de Foarbuorren  2 op. 
2. Over het bruggetje, linksaf  3 4 .
3. Eerste straatje links.  
4. Aan het eind rechtsaf en meteen links richting 

sporthal/velden. 
5. Voorbij de sporthal rechtsaf een schelpenpaadje op 

(om de sportvelden heen). 
6. U komt uit op een klinkerweg. 

Dit is de Skippersbuorren  5 . Rechtsaf.
7. Eerste straat rechts (it Heechhiem). Linksaf via een 

smal pad komt u op het Skilplein  6 7 .
8. Steek dit pleintje rechts - diagonaal over. Via een smal

straatje komt u uit op het kerkhofpad (Tsjerkebuorren).
Linksaf. 

9. Bij het tweede straatje links komt u op de Streek.
Volg dit klinkerstraatje. 

10. Aan het eind rechtsaf het schelpenpad op. 
11. Op de kruising met betonweg, rechtsaf. Rechtsaf over het

bruggetje (Smidslân). Eerste straat links (Koaifinne). Linksaf
en meteen weer rechts. Dit is de Andries Joustrastrjitte. 

12. Op de kruising rechtsaf (Vrijburg). 
13. Op de volgende kruising linksaf Skoallestrjitte. Voor het

water linksaf (Griene Leane) Na huisnummer 15 linksaf. 
14. U komt uit op de Wynserdyk. 
15. Linksaf  8 . Aan het eind van het dorp (na de Hofsleane)

rechtsaf over een schelpenpad. Dit pad komt uit op de van
Eysingaleane  9 10 . Rechtsaf richting Easterein. 
U eindigt bij het café.

Uitleg bezienswaardigheden rode route

HET CAFE (oudste kroeg van Fryslân)
Al in de 17e eeuw wordt er gesproken over een herberg met stalruimte op deze
plaats. Het authentieke bouwwerk is prachtig bewaard gebleven met beneden
in de tapperij nu het café met restaurant. De bovenzaal (gelagkamer) wordt
gebruikt als biljart- en vergaderzaal en het achterste deel, de stalruimte, 
is verbouwd tot een zaal met podium die geschikt is voor grote gezelschappen
zoals bruiloften.

FOARBUORREN
Dit is in de vorige eeuw de “winkelstraat” van Easterein geweest. In elke
woning was wel iets te koop zoals: vlees, boter, snoep, galanterieën, fourage,
schoenen en klompen, stoffen en op vele plaatsen verkocht men petroleum.

MARTINIKERK
Deze van oorsprong Katholieke kerk is gebouwd rond 1100. De toren is ruim 100
jaar ouder dan de kerk. In een later stadium is de sacristie aangebouwd. Zeer
bijzonder is het doksaal (1554) in deze kerk. Een geheel houten galerij voor het
koor met uitzonderlijk mooi houtsnijwerk en gemarmerde pilaren. De kerk is
geheel gerestaureerd rond 1985. Tijdens deze restauratie heeft men een sarco-
faag (stenen grafkist) gevonden die nu in de kerk staat opgesteld. Ook het fraaie
Hardorfforgel (1870) is in die periode gerestaureerd. In de zomermaanden vin-
den hier regelmatig orgelconcerten plaats.

DE PASTORIE
'Deze pastorij is gesticht in het jaar 1861, onder de Admin. van H.H. kerkvoog-
den…..' zo staat in de notulen te lezen. De pastorie heeft tot 2001 dienst gedaan
als woonhuis voor de predikanten die verbonden waren aan de Martinikerk.
Omdat het ledental van de kerk steeds meer achteruit liep en daardoor de hoge
onderhoudskosten niet meer op te brengen waren, wordt besloten om de pasto-
rie te verkopen. Deze fraaie pastorie met omliggende tuin werd door de nieuwe
eigenaar geheel gerestaureerd en volledig in authentieke staat terug gebracht.
Een 'pronkje' voor ons dorp.

SKIPPERSBUORREN
Hier lagen tot halverwege de vorige eeuw de schepen van de turf- en beurt-
schippers. Ook lagen er aan de opvaart schepen die werden bewoond. Toen
echter in 1968 de brug bij Britswerd op F(ries) Z(omer) P(eil) = 1.80 meter
gebracht werd, was het gebeurd met de scheepvaart in en naar Easterein.

SKILPLEIN - HOUTEN POMP
Dit is een van de oudste delen van Easterein. Rond dit 'plein' hebben door de
jaren heen wel vier schoolgebouwen gestaan. B.v. op Skilplein 25, hier werd in
1870 de eerste christelijke school gesticht. Later in 1892 werd op de plaats van
Skilplein 27/29 de 2e school gebouwd omdat de andere te klein werd. Skilplein 1
is lange tijd een bewaarschool geweest. Ook 'Us Gebou' heeft van 1874 - 1892
als “Bewaar- , Naai-, en Breidschool dienst gedaan. Skilplein 31 was het
schoolhuis; hier woonde de hoofdmeester. Het pand Skilplein 15 is ruim 100 jaar
een bakkerij geweest. Generaties lang was het de familie Dantuma die hier de
oven stookte. Vermeldingwaardig is nog de houten pomp aan de zijkant van
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Bezienswaardigheden
1. Café Bergsma
2. De Dobbe
3. Natuurmonumenten
4. Vogelkijkhut
5. Likenhofke
6. Ald Dyk
7. Kloosterpad naar 

Roodhuis / Tirns

Deze drie wandelroutes zijn ook geschikt voor
fietsers en evt. te combineren tot één route.

Skrok - gele route (60 minuten)

1. Vanuit het café  1 rechtsaf. Dit is de Sibadawei. 2
2. U loopt het dorp uit tot aan de afslag Skrok. 

(fietsroute naar Wommels)
3. Volg het pad richting Natuurmonumenten 3

Vogelkijkhut  4 Wommels. 
4. Op de  kruising de asfaltweg oversteken. Linksaf het 

fietspad op. Richting Easterein. U eindigt bij het café. 

De âld Dyk - groene route (50 minuten)

1. Vanuit het café  1 linksaf, de brug over. Meteen weer links.
Dit is de Griene Leane.

2. Na de volgende brug rechtsaf. U komt op de Streek.
3. Over de brug, aan het einde van het klinkerstraatje rechtsaf.

U volgt het schelpenpad.
4. Aan het einde van het pad rechtsaf. Via de Sjaardaleane

komt u op de Wynserdyk. Hier linksaf.
5. Even buiten het dorp passeert u links het Likenhofke  5 , na

de eerste boerderij, gaat u rechtsaf, de betonweg op. 
Het pad gaat over in een schelpenpad  6 . U volgt dit pad tot
het fietspad / asfaltweg Easterein / Wommels. 

6. Rechtsaf richting Easterein. U eindigt bij het café.

Meilahuizen - blauwe route (50 minuten)

1. Vanuit het café  1 rechtsaf. Dit is de Sibadawei. 
2. Eerste afslag rechts - Stittenserleane.
3. Derde afslag links - richting sporthal.
4. Voorbij de sporthal rechtsaf schelpenpad op. Dit pad loopt

om de sportvelden heen. U komt uit op een klinkerweg. 
Dit is de Skippersbuorren. 

5. Sla links af en volg het pad langs het water.
6. Na de eerste boerderij gaat het pad over in een 

smal betonpad. 
7. Volg dit pad tot aan de afslag Itens - Reahûs  7 .
8. Rechtsaf richting Reahûs. Volg het betonpad. 
9. Bij de afslag Reahûs - Easterein rechtsaf, richting Easterein.
10. Volg het pad tot aan het begin van het dorp. Voor de eerste

woning rechtsaf het schelpenpad op. Dit pad komt uit op
een klinkerweggetje. U bent nu op de Streek aangekomen.

11. Over de brug rechtdoor richting kerkhof.
12. Voor de kerk linksaf. (Aan uw rechterhand is het kerkhof). 
13. Bij het houten bruggetje linksaf. U komt op de 

Foarbuorren. Aan het eind van de straat bent u weer 
bij het café aangekomen.

'Us Gebou'. Hier stond in de vorige eeuw een pomp die door het hele dorp
gebruikt werd. Hoogstwaarschijnlijk is met de komst van de waterleiding deze
pomp verdwenen. Toen tijdens de dorpsrenovatie in 1982-1984 de waterwel
weer werd ontdekt, is besloten om de dorpspomp te herplaatsen.

GEREFORMEERDE KERK
Dit kerkgebouw is op woensdag 10 december 1902 in gebruik genomen. Op zon-
dag 16 april 2000 werd hier voor het laatst een eredienst gehouden en is symbo-
lisch de Bijbel vanaf de kansel overgedragen naar de Martinikerk. Alhoewel de
Hervormden en Gereformeerden al lange tijd gezamenlijke diensten hadden
ging men vanaf nu, vanuit financieel oogpunt, gebruik maken van één kerkge-
bouw. Het kerkgebouw werd verkocht en verbouwd tot woning en expositie-
ruimte. Als zodanig wordt het nu nog gebruikt.

HET DOKTERSHUIS
Zo wordt in Easterein het huis aan de Van Eysingaleane nr. 11 genoemd. Hier
heeft sinds jaar en dag altijd de huisarts gewoond. In 1871 is dit monumentale
herenhuis gebouwd door de toenmalige huisarts de Vries. Deze dokter de Vries
was met vakantie in Zwitserland geweest en danig onder de indruk geraakt van
de architectuur van de huizen daar. Dat hij zich hierdoor heeft laten inspireren
is duidelijk te zien aan deze woning.

KAASPAKHUIZEN
In het dorp komt men op verschillende plaatsen huizen tegen waarvan de
muren hoog opgetrokken zijn met half ronde ramen in de bovenverdieping. Dit
zijn van oudsher kaaspakhuizen geweest. Twee van deze pakhuizen treft men
hier aan op nr. 7 en 5 (Van Eysingaleane)

Uitleg bezienswaardigheden gele, groene en blauwe route

DE DOBBE
Dit is een natuurlijk waterwel. Toen hier nog geen woningen stonden werd deze
“wel” gebruikt als drinkwater voor het vee wat hier liep.

NATUURMONUMENTEN - VOGELKIJKHUT
Een gedeelte van deze agrarische streek behoort nu tot Natuurmonumenten. In
het kader hiervan is er een fietspad aangelegd en een vogelkijkhut gebouwd.

LIKENHOFKE
Dit kleine stukje grond heeft vroeger plaats geboden aan de reizende en trek-
kende woonwagenbewoners. Hier konden ze uitrusten of overnachten.
Ook gaat het verhaal dat er ooit een schipper is begraven. Vandaar de naam
'likenhofke'. (lijkenhofje)

ALD DYK
Dit is van oudsher een deel van de verbindingsweg over land tussen Sneek en
Franeker.

DE POLE OM
Zo wordt in de volksmond deze route genoemd. Het betreft hier het oude kloos-
terpad naar Roodhuis en Tirns.
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