Gedurfd

initiatief

gehalte

hoogwaardig
Burgemeester

GROUW

Deze

plaat

is

een

gedurfd

hoogwaardig gehalte
Burgemeester Kornelis Vrijling

durfd initiatief van
halte

Idaarderadeel zei dat gistermiddag
in
middag in het gemeentehuis
Grouw Hij sprak deze woorden nadat
dat hij van de heer Bareld de Vries
voorzitter van het Sint Piter-comitØ
’e
langspeelplaat Om
nieuwe
de

ling van

aide

Sint Piter

kreeg

Vrijling

LPOm’e

Grouwster

kreeg

Op de plaat die in Grouw te koop is
staan Sint Piterliederen gezongen door
leiding
het Grouwster Mingd Koar onder
van der Meer en de
ding van Harm
Medewerking
schoolkinderen uit Grouw
king werd verleend door de brassband
en het
Apollo (dirigent Jan de Haan
combo Kees Bijlstra De 14-jarige Cor
Taekema is de solist in het lied Yn’e
tsjustere joun

van

aide

eerste
Piter’

Sint

De plechtige overhandiging van de
eerste Grouwster LP werd bijgewoond
door tientallen genodigden en belangstellenden
Vries sprak
heer De
De
stellenden
burgemeester Vrij ling iedereen
nadat
als eerste
welkom had geheten
Hij
beschouwde de nieuwe grammofoonplaat
stik
in
plaat als het resultaat van
geastlik wurk en in stik mei elkoar
en maakte
oparbeidzjen yn sa’n doarp
om een
van de gelegenheid gebruik
aanval te doen op het subsidiebeleid
van
aanzien
ten
provincie
de
van
Fries-culturele zaken
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De heer Bareld de Vries voorzitter
van het Sint PietercomitØ en burgemeester
gemeester Kornelis Vrijling bewonderden
derden samen het eerste exemplaar
Pieter-memoryvan het speciale Sint
mory- Kinstou Sint Piter wol

jild komt
It
HU zei onder meer
ik it
wolris in protte op plakken hwer
goune nei
leaver net ba As der 113
giet fyn ik dat
de Noorder Compagnie
dat wy bjir
in stik jild En dan fyn ik
yn
Fryslan
rjocht na
it
op
knap
stipelearjen fan Frysk work Wolle wy
Friezen dan mien ik
hwat mei 500
dat
dingen sa’t dy
Grou oangien
yn
somtiden mei knap risseltaet
binne
dan fyn ik dochs dat wy dertsjinoer ek
hwat fleksibeler wnrde moatte en derop

ynheakje
I

De heer Eeltsje IJsselstein die zei op
treden als woordvoerder
van Sint
Pieter kwam met een verrassing Hij
bood burgemeester Vrijling een speciaal
Sint Pieter-memoryspel aan
Het spel
zal met het Sint Pieterfeest in Grouw
worden uitgereikt aan alle kleuters in
het dorp
te

