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Ook stalling mogelijk

2e broek 
halve prijs!

Oh ja, ik heb vannacht optie genomen op de kroeg in het dorp 

Reahûs - ,,Oh ja, dat je het maar even weet. Ik heb vannacht optie ge-
nomen op de kroeg in het dorp”, was de inhoud van het verrassende 
SMS-berichtje dat Liset de Ree naar haar man Mark Storteboom ver-
stuurde. De toon was gezet, vanaf dat moment was het café in Reahûs 
geen enkel moment meer uit hun gedachten. We zijn inmiddels vijf 
jaar verder. Aan de gevel van ‘De Tap’, zoals het café in Reahûs in 
de volksmond wel werd genoemd, hangt tegenwoordig een bord met 
daarop de naam Café de Ree. Het café is volledig verbouwd en voor-
zien van de zegen van de plaatselijke pastoor.

Door Hinne Bokma

Mark, werkzaam bij de Rabobank, 
had het al eens aangegeven dat 
hij ooit, over een jaar of twintig, 
wel eens een café wilde runnen. 
,,Zo’n soort kroeg als in Reahûs”, 
had hij wel eens gezegd. Hij had 
een paar keer een baantje gehad 
in de horeca en dat was hem goed 
bevallen. Mark is bovendien lid 
van Friese bierbrouwerijvereni-
ging Koperen Tsjettel en ooit wil 

hij een eigen bierbrouwerrijtje 
beginnen. Dan moet er ook een 
plek zijn om dat bier aan de man 
te brengen.

Verbouw
Toen het spannende nieuws kwam 
dat het mogelijk was om Café 
Altenburg in Reahûs te kopen, 
waren Liset en Mark gauw beslo-
ten. Over de aankoop werden ze 

het snel eens met Bote en Mieke 
Altenburg. Afgelopen voorjaar 
kon de verbouw van het café 
beginnen. ,,Alles waard sloopt. 
Allinne de keale muorren stiene 
noch oerein. Krekt foar it doarps-
feest wiene wy sa goed as klear”, 
vertelt Liset. 

Reehûster Brouwerij
Van de oorspronkelijke inrich-
ting bleef vrijwel niets meer over. 
Het café, dat dateert uit eind 
negentiende eeuw, onderging een 
metamorfose. De houten wand 
uit de gang is verdwenen. De 
verlichting is aangepast. Meest 
opvallende verandering is wel de 
komst van een bar met een eigen 
biertap. Tapt het tweetal nu nog 
bier van de Limburgse brouwerij 
Alfa, het is de bedoeling dat er in 
toekomst bier van de Reehûster 

Brouwerij uit de tapkraan stroomt. 
Met een eigen kroeg is voor Mark 
een droom werkelijkheid gewor-
den. En Liset geniet met volle 
teugen van het ondernemerschap. 
Tegenover het café wonen haar 
ouders. Liset is daar geboren en 
getogen. ,,Heit helpt in soad”, 
zegt ze. 
Samen ontvangen Mark en Liset 
hun gasten. Door de week zijn er 
de activiteiten van de Reahûster 
verenigingen, in het weekend is er 
dikwijls een familiefeestje en op 
zondagmorgen komt er steevast 
een wandelgroepje langs om er 
koffi e te drinken. Ook na afl oop 
van kerkdiensten is het café open. 
Het is immers een eeuwenoude 
Roomse gewoonte om na de mis 
een borreltje te drinken in het 
naastgelegen café. Van oorsprong 
was het café in Reahûs dan ook 

eigendom van de kerk. Daarom 
was pastoor Van der Weide ook 
bereid de verbouwde kroeg in 
te zegenen. ,,Omwille fan de 
histoarje.”

Draachfl ak 
Inwoners van Reahûs zijn blij dat 
er in het dorp nog een café is. 
,,Wy kinne rekkenje op in protte 
draachfl ak yn it doarp. ,,It is ek 
belangryk foar de leefberens yn it 
doarp”, aldus Liset. Naast de kerk, 
school en kroeg is er nog camping 
De Finne. ,,Binnenkort hebben we 
weer horeca-overleg”, grapt Mark.
Mark is in Café de Ree in zijn 
element. ,,Ik geniet, ik vind het 
prachtig om mensen te kunnen 
bedienen en om ze een mooie 
avond te bezorgen”, zo geeft hij 
aan. ,,Het is mijn droom en Liset 
wist dat ik dit graag wilde.”

Liset de Ree en Mark Storteboom aan de bar van hun eigen café De dorpskroeg is eind negentiende eeuw tegelijk met de Sint Martinuskerk en pastorie gebouwd.

Tweederde van geld voor nieuw klooster is binnen
Jorwert - Stifting Nijkleaster heeft 
inmiddels tweederde van het 
geld binnen dat nodig is om een 
nieuw klooster te bouwen op de 
locatie Westerhûs tussen Hilaard 
en Jorwert. Van de 4,7 miljoen 
euro die nodig is, is er nu 3,2 
miljoen gedekt, zo maakte voor-
zitter Henk Kroes afgelopen zon-
dag 28 oktober bekend tijdens 
de Jaardag van Nijkleaster. Ook 
werd daar bekend gemaakt dat 
de Protestantse Gemeenten Wes-
terwert, Mantgum én Nijkleaster 
nog nauwer gaan samenwerken.

De pioniersplek Nijkleaster 
in Jorwert is één van de eerste 
pioniersplekken binnen de Pro-
testantse Kerk in Nederland. 
Nijkleaster, opgericht in 2012, 
heeft zich voorspoedig ontwikkeld 
en grote bekendheid gekregen in 
kerkelijk Fryslân en protestants 
Nederland. 

Vlak buiten Jorwert is een unieke 
locatie beschikbaar gekomen in 
de monumentale boerderij Wes-
terhûs, die op de plek staat van 
een middeleeuws klooster met 
diezelfde naam. Met het uitbren-
gen van het BID-boek in oktober 
2017 is de fondswerving van start 
gegaan en zijn er zijn er volgens 
Kroes fl inke stappen gemaakt. 
,,Maar die laatste stap is nog ont-
zettend belangrijk. We hopen op 
ongeveer 600.000 euro van fond-
sen en 900.000  euro van kerken 
in Fryslân en daarbuiten.’’ In april 
van volgend jaar moet duidelijk 
zijn of Nijkleaster de stap kan zet-
ten tot aankoop, restauratie en 
nieuwbouw van Westerhûs. 

Fusie
Scriba Jeltje Koopman van de Pro-
testantse Gemeente Westerwert 
(Jellum, Weidum, Jorwert Bears) 
maakte tijdens de Jaardag bekend 

dat de Protestantse Gemeen-
ten van Westerwert en Mantgum 
aansturen op een fusie. ,,De Pro-
testantse Gemeente Mantgum 
is ook geraakt door het elan van 
Nijkleaster. We willen gaan voor 
een volledige fusie, inclusief Nij-
kleaster. We willen samen werken 
aan de kerk van de toekomst. Hoe 
Nijkleaster bij deze fusie wordt 
ingeschakeld wordt door een taak-
groep uitgezocht. Wij hopen een 
parel te zijn in het kerkelijke spi-
rituele landschap.’’


