


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
ponghalderffk@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

•

•

•

•

•



It bestjoer

It bestjoer



Ali



Paulus Akkerman út: “Wat wie ’t wat”

Eeke



Eeke de Boer

Tinzen (Harmke Lolkema)

De moarnssinne skynt
yn ’t bûthúsrút
en sweltsjes fleane hastich
de skuorre yn en út
en ik lústerje nei it petear
fan twa eksters yn ’e flear

en wol hûndert protters
tsjotterje yn ’e hege beam
en ik bliuw stean
en tink
wat in drokte, al sa ier, 
mar wat makket it my blier. 



Hendrik Tel

Atze Keulen



Siebe Hiemstra

Soe in stedman dat begripe kinne?
’k Bin al tweintich jier boerinne
Myn man gong fiif jier forlyn al hinne
’k Moat faak efter de bern oanrinne. 
Hoe soe ik mei fakânsje kinne?

Myn bern binne beslist gjin minne
Mar se rinne wolris oer jin hinne
Sadwaande kin ’k net fan myn post ôfrinne
Hoe soe ik mei fakânsje kinne?

Doe ’t myn man der noch wie, foarhinne
Wie der altyd folle mear sinne. 
’t Libben kin swier wêze allinne
Hoe soe ik mei fakânsje kinne?

Oer de buorkerij moast ik wolris stinne
Moatte de kij wol yn de finne? 
Wêr moat de stront no wer hinne? 
Hoe soe ik mei fakânsje kinne?

Soe ik net mear bidde kinne
Hwer moast ik mei myn soargen hinne? 
Kristus wie foar my allinne, 
Wei falt alles om my hinne. 
Soe fakânsje my wat skele kinne?

Boerinne



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

Geduld (Reinder Posthuma)

Roerleas stil oan de wetterkant
Stiet in reager slank en prûs
Wachtet op in lekker hapke
Tiid har er by de rûs.

Oer’ en tiid is by him gjin tel
De opbringst ek net te sizzen
Wachtsje, wachtsje mei geduld
Foar ús net út te lizzen.

Dan opiens komt der in kâns
Wat swimt dêr yn it wetter? 

In griene kikkert achteleas
Foar de reager kin ’t net better.

Ien haal mei syn skerpe lâns
Sa ferdwynt in kostber miel
Mei in pear flinke halen
Troch reagers slanke kiel.

Geduld dat wurdt beleane
Wy ferjitte dat te faak
Mar kin’  fan in reager leare
Geduld is “een schone zaak”. 



Tia Walstra







Marten de Boer



 
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) 





Ut: “Lekker ite mei Reitse”

Fûgelleafde (Reinder Posthuma)

Sa noflik sit’ se dêre
yn de âld iperen beam.
Twa kaaien, smûk tegearre
as pearke yn maaitiidsdream.

D’ âld ka dy strykt syn wyfke
leaf oer har swarte kop. 
Hy pikt har fearkes kreas teplak
as wie ’t in nutedop.

Hja sjocht him oan mei fûgeltrou
en fynt him de moaiste ka. 
Ik bin dyn allerleafste frou, 
mei dy wol ’k aaien ha.

Sa widzje se tegearre
yn de krún fan d’ âlde beam. 
En tinke oan de takomst, 
in wiere fûgeldream. 



Ali Bonhof
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