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pen. Het weerhield Leechlânbewoners
Foke-lien van der Meulen en Matty
Kloosterman er niet van de hele raad
gisteravond te trakteren op chocolatjes met een fietsje erop gespoten. Of de
lekkernij er aan bijdroeg, is de vraag,
maar de raad stak in ieder geval een
stokje voor deze bezuiniging.

왘VRIJGEVIGE PLASSERS in Franeker.
Tijdens de Agrarische Dagen vorige
week is €522 ingezameld door de werkgroep Roemenië-Oosterbierum die vier
dagen lang de toiletwagen in de stad
heeft beheerd. Een bezoekje aan het toilet kostte €0,25, maar de meeste bezoekers waren royaler. Het geld wordt besteed aan de verbouwing van een dorpshuis in Tamaseni, een dorp vlakbij de
grens met Oekraı̈ne. Vandaag vertrekt
er weer een vrachtwagen met honderd
kuub hulpgoederen naar Roemenië.
왘OP DE FIETS zie je meer, wordt vaak
gezegd. In ieder geval ontging een man
uit Oegstgeest de hertenkop langs de
Lykwei in Harich onlangs niet. Een leuk
vakantiesouvenir, oordeelde hij, en hij
nam het exemplaar mee naar huis. De
verbazing bij de familie De Vries uit Oudemirdum was groot, toen zij ontdekte
dat de opgezette dierenkop was verdwenen...
…Een oproep in de Balkster Courant
dan maar. Een familielid van de ‘vinder’
uit Oegstgeest verbleef nog in de omgeving en kon opheldering verschaffen. De
hertenkop keert spoedig terug naar de
eigenaar.
왘IN HEERENVEEN zwerft een prijswinnend tientje rond. Het biljet is zaterdag
uitgegeven door een werknemer van Radio Veronica bij de Free Record Shop

Met de sluiting van het regiokantoor van CR Delta raakte Heerenveen ook het bronzen beeld van topstier Sunny Boy kwijt. De herinnering aan het boegbeeld van de
Nederlandse fokkerij verhuisde naar Arnhem en dat zit de Heerenveners nog steeds
niet lekker. Maar gelukkig, er is een opvolger gevonden...
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aan de Sieversstraat. Wie het geld in bezit heeft, maakt kans op €10.000…
…De radiozender gaf zaterdag in heel
Nederland in totaal tien biljetten van
€10 uit. Negen daarvan zijn €1000
waard, de tiende is €10.000 waard. De
prijs hangt samen met het serienummer
op het biljet. Via internet kan iedereen

zijn tientjes aanmelden.
왘DE STRIJDERS VOOR een fietspad
door het Leechlân tussen Grou en Wergea/Warten houden de moed erin, ondanks de plannen van het college van
Boarnsterhim om de aanleg van dit pad
wegens financiële problemen te schrap-

왘DUITSLAND krijgt de wereldpremière
van de uitvoering op muziek van gedichten van de Friese dichter Obe Postma.
Het Mingd Koar Grou liet tien verzen
door Frank van Nimwegen uit BaarleNassau en Jan de Jong uit Oudehaske in
koormuziek omzetten vanwege het 95jarig jubileum. Datzelfde jubileum
brengt de koorleden komend weekeinde
drie dagen naar het Duitse Butzbach.
Naast feestvieren is het de bedoeling
een gastoptreden te geven bij een concert van het plaatselijke mannenkoor.
De composities ‘Bern fan ‘e ierde’ en ‘Alde bylden winke’ worden dan voor het
eerst uitgevoerd.
왘DE AFSLUITDIJK is dit jaar het thema
van de jaarlijkse herdenking fan de Slach
by Warns, op 29 september. Burgemeester Theunis Piersma van Wûnseradiel
spreekt over de 75-jarige jarige dijk onder de titel: ‘Realiteit as fantasije?’ Verder werken het korps De Lytse Súdwesthoeke en het zangduo Dets Laif mee. En
Ida Bouwhuis draagt de ‘Ballade fan de
Ridderslach’ fan Douw Tamminga voor.

