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De Twirre,

Foarsitter Siebe Hiemstra till. 0546 - 840 484
totzondag@gmail.com

Skriuwer Auke Hoekstra 0545 - 29 2836
Barmentlo 18, 7161 KH Neede
a.hoekstra1@lijbrandt.nl

Ponghâlder Piet Visser 0546 - 825110
pietvisser52@gmail.com

Leden Grieteke van der Veer 074 - 291 8564
gpvdveer@gmail.com

Grietsje Posthumus 074 - 242 7217 
grijshengelo@gmail.com 

Joukje Eringa joukje.eringa@gmail.com

Redaksje Twirre Ali Bonhof, Reviusstraat 77, 7552 GH Hengelo
lj.bonhof@hotmail.nl

Webstek Frysk Boun om Utens: www.fryskbutenfryslan.frl



Siebe H. Hiemstra, foarsitter





Hertlike groetnisse, Piet Visser



Paulus Akkerman út: “Wat wie ’t wat”

Siebe H. Hiemstra



Eeke





Hendrik Tel

Eeke de Boer





Ali, nei flink wat gesneup
 yn âlde jiergongen fan de Twirre



Kees de Boer



Ali

Stilte  (Imke Klaver 1880 - 1967, ynstjoerd troch Hendrik Tel)

As ik yn’t fjild bin, soms allinne
en ’t sa stil is om my hinne ...
dat dy stilte hearber is...
Dan is ’t krekt oft alles lústert,
wat dy grutte stilte flústert,
fan it wrâldgeheimen is.
As ik dan sa sit allinne
mei dy stilte om my hinne
fiel ik my sa’n neatich diel.

En alle libben yn ’t bysûnder
diel fan ’t greate libbenswûnder
fan it grutte wrâldsgehiel.
Stilte flústert..... ’t koart bistean
is in kommen en in gean.
Mar yn dat koarte libben leit
in stikje fan de ivichheit.
..... It fornaemste ist,
asto dyn plakje wurdich bist.



 
It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer 
de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde 
ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk 
Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld. Mar ek oer 
de ûnderlizzende wearden, autentisiteit en 
eigensinnigens. De kolleksje fan it museum is it 
útgongspunt: it swurd fan Grutte Pier, âlde kostúms, 
boaiemskatten út de Fryske terpen, de neilittenskip 
fan Mata Hari, skilderijen fan Gerrit Benner, 
hjoeddeistige byldzjende keunst en de film De 
Overval: mei-inoar fertelle se it ferhaal fan Fryslân. 
 
iepeningstiden 
tiisdei o/m snein 11.00 - 17.00 oere 
 
besykadres 
Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Ljouwert 
 

Sjoch foar in kompleet oersjoch fan ús aktiviteiten en tentoanstellingen en foar 
ús foardielige arranzjeminten op op www.friesmuseum.nl. 

(advertinsje) 



Eeke de Boer

Jantsje Oost



Ali, út de Twirre fan maart 2002

Earrebarredûns  (Marije Roorda)

heech op peallen draaie
frijersfuotten rûntsjes op
in takketsjil as dûnsflier

widzje wjukkeliven op en del
goaie de kop even yn ’e nekke
dan lokje útslaande flerken

en klinkt de leafdesrop
klepperdeklepperdekleppper
fan reade snabels yn ’e loft

opnij begjint de fûgeldûns
heech tripkje lange skonken
tromje snabels tekens fan gelok.



Ali Bonhof

Eeke de Boer
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Bûterhoeke 3, Ljouwert   058-2343070
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