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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 Paul Hoogendoorn 074 - 277 7121
pj.hoogendoorn@planet.nl

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

Grietsje Posthumus 074 - 242 7217 
grijshengelo@gmail.com 

Remke van Marle 0541 - 51 4781
remke44@gmail.com

Joukje Eringa joukje.eringa@gmail.com

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



Ali Bonhof

Eeke



Grieteke van der Veer

Simmer  (Frâns Holwerda)
Jou my de simmer, net
om de waarmte fan it terras
de koelte yn de kelder
it ljocht op de pleinen
it skaad ûnder de beammen

de strieljende sinne fan de dei
de heldere stjerren fan de nacht
de swittende liven. Mar
om dy iene koele hân.
Jou my de simmer!





Ali

Siebe H. Hiemstra





Eeke de Boer







Paulus Akkerman út: “Wat wie ’t wat”

Annemarie Bergfeld: 200 Plekken die je
echt gezien moet hebben in Friesland”



Boarne: Omrop Fryslân



 
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) 



Opstjoerd troch Atze en Maaike Keulen

It Doarp

Thús haw ik noch in aansichtkaart, mei tsjerk’en toer oan ’t plein fan
Raerd, in stik fan d’âlde pastorij; in streekje huzen, grut en lyts, op
strjitt’in famke op de fyts, en yn de bocht der wennen wy.

Dit doarp, it wie ús lytse wrâld, in moaie miks fan jong en âld, mei
rûnom stikken lân en wetter; ’t skoalhûs fan ús wie al frij âld, en win-
ters hiene we ’t glûpend kald, it gas kaam jierren letter.

En jûns draafd’ ik myn fêste rûte: it Kleaster en de Buorren om. Ik wie
sabeare molkerider, en kaam mei bussen fol werom.

We hiene doe noch gjin TV, gjin iPhone, tablet of pc, we boarten ’t
leafste bûtendoar. By ’t maitiid ljeppe oer in sleat, en winters ride op
d’Aldfeart, alhiel allinn’ of mei elkoar.

It park, in hiel aparte wrâld, mei poarte en beammen, ieuwenâld, in
grêft en singel deromhinne; hiel faak ek keatse op ’t skoalplein, mar
oan dat alles kaam in ein, myn “twadde fase” soe begjinne.

Fan moarns betiid nei Snits ta fytse. Ek dizze jierren fleagen om. We
ha dêrnei it doarp ferlitten, mar komme hjoed ien dei werom.



Oernommen út: “Het grote zónder pakjes en zakjes kookboek”



Ali Bonhof, mei tank oan Eeke de Boer
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Bûterhoeke 3, Ljouwert   058-2343070
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