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De winkel dicht, tijd voor wandelen en fietsen 

Easterwierrum - Het is mooi geweest. Tijd voor hobby's. Wandelen, fietsen, 

volleyballen en reizen. Niet meer alle dagen thuis hoeven te zijn om op de winkel te 

passen. “Deze vrouw is straks vrij”, zegt Julia van der Meer uit Easterwierrum. Op 29 

december gaat de winkel van Hedzer en Julia van der Meer aan de Doarpstrjitte 

definitief dicht. “Dan komt der in opkeaper foar it spul wat der noch oer is.” 

Door Hinne Bokma 

Beiden zijn nu zeventig en vinden dat het tijd wordt om voor zichzelf te kiezen.  “We 

hawwe altiten hiel hurd wurke”, zegt Van der Meer. 

In 1976 namen Hedzer en Julia het installatiebedrijf en de winkel over van zijn 

ouders Jan en Tryntsje van der Meer. De winkel in huishoudelijke artikelen en 

rijwielen werd in 1977 uitgebreid. Het installatiebedrijf groeide gestaag. Op een 

gegeven moment stonden er zeven mensen op de loonlijst. Het werkterrein lag in het 

gebied tussen Wommels, Sneek, Jirnsum en Leeuwarden. 

Om verder te groeien en de kinderen een kans te geven om het bedrijf over te 

nemen was nieuwbouw noodzakelijk. De blik was gericht op een nieuw 

bedrijventerrein in Easterwierrum. Omdat de aanleg van dit terrein maar steeds werd 

uitgesteld, besloot Van der Meer zijn installatiebedrijf te beëindigen. De winkel bleef 

wel open. 

“De winkel iepen betsjutte dat de frou hast alle dagen thús weze moast”, vertelt Van 

der Meer. De klandizie liep in de afgelopen jaren verder terug. Sluiting van de winkel 

was onvermijdelijk. “Wy krije no mear tiid foar ús hobby's. We meie hiel graach rinne 

en fytse.” Voor komend jaar staat de wandelvierdaagse van Alkmaar op het 

programma en een wandelevenement op Mallorca. Julia doet aan volleybal , Hedzer 

reist iedere donderdagavond naar Thialf om te schaatsen. “En wy geane wat 

reisgjen. De earste midwike is al pland." 
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