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Beste mede-dorpsbewoners 

Voor jullie ligt een speciale 

verkiezings-editie van de 

nieuwsbrief. Het bestuur van 

Plaatselijk Belang heeft aan de 

deelnemende partijen 4 vragen, 

die volgens ons van belang zijn 

voor Jubbega en Hoornsterzwaag 

zijn, gesteld. We zijn  zeer 

verheugd dat bijna alle partijen 

hierop hebben gereageerd. Op 

pagina 2, 3, 4 & 5 staan de 

antwoorden per vraag van de 

partijen. 

Vorige week maandag meldde voorzitter Jan Leistra van de Stichting 
Multifunctioneel Gebouw Jubbega dat de toekomst van MFG De Kompenije 
gevaar loopt.   

Naar aanleiding van deze mededeling is er spontaan de actiegroep  “Us 
Kompenije” opgericht. De actiegroep wil strijden voor het behoud van MFG De 
Kompenije. Er hebben zich  inmiddels al tientallen mensen bij de actiegroep 
aangemeld die aangegeven hebben dat ze bereid zijn  om  mee te denken  hoe 
er actie gevoerd kan en moet worden.   Ook jij kunt de actiegroep 
ondersteunen.  

De actiegroep wil namelijk graag in gesprek met iedereen die De Kompenije 
wil behouden, dus ook met jou. We doen dit op 15 maart aanstaande, uiteraard 
in De Kompenije, om 20:00 uur. We willen op deze avond vooral ideeën 
ophalen om daarna als actiegroep te bepalen waar we ons op gaan richten. We 
zien je daarom graag op 15 maart, maar meld je hier wel vooraf aan.  

Aanmelden kan op het mail adres uskompenije@jubbega-hoornsterzwaag.frl 
of via de facebooksite van Us Kompenije (via de onderstaande QR-code). 

Wat kun je ook doen? 

Op 22 maart wordt er door Plaatselijk Belang een open avond georganiseerd 
met als thema: De Kompenije. Kom naar deze avond toe en praat  mee.  

Het is nu aan “ús as mienskip en ús as bewenners” om onze stem te laten horen 
voor het behoud van De Kompenije! 

Hartelijke groet, Actiegroep ÚsKompenije  

Ate Eijer, Janna Eijer, Michiel de Wolff, Tine Bijstra, Willem van der Vlugt, Gert 
Wim van der Laan en Stefan Spiering 

https://www.facebook.com/UsKompenije 

Verder heeft het bestuur van Plaatselijk Belang besloten om de 

ledenvergadering van maart 2022 een maand uit te stellen naar 26 april. In 

plaats van een ledenvergadering zal een buitengewone dorpsvergadering 

gehouden worden. Deze vergadering zal verder georganiseerd worden door de 

actiegroep “ús Kompenije”, die is opgericht in verband met de huidige situatie 

omtrent De Kompenije. Hieronder meer aandacht voor de actiegroep. 

 

mailto:uskompenije@jubbega-hoornsterzwaag.frl
https://www.facebook.com/UsKompenije


 
1. Wat kan jullie partij betekenen voor de leefbaarheid in Jubbega en Hoornsterzwaag? 

PvdA: De PvdA wil de woningnood oplossen en zorgen voor betaalbare woningen in een 
fijne en bekende buurt. Zo blijft het in Jubbega en Hoornsterzwaag fijn wonen voor u 
en uw familie. We geven verantwoordelijkheid aan de dorpen en zorgen dat iedereen 
mee kan doen. We werken samen met inwoners aan plannen voor de toekomst 

VVD: De VVD maakt zich sterk voor dorpen in de gemeente Heerenveen. Met de nieuwe 
plannen voor het centrum is het de verwachting dat Jubbega een prachtige uitstraling 
en impuls zal krijgen. De VVD heeft met Maaike Terpstra een kandidaat uit Jubbega-
Hoornsterzwaag op de kandidatenlijst. Zij kan uw belangen en die van de dorpen 
behartigen. 

CDA: De zelfredzaamheid is zoals altijd groot in Jubbega en Hoornsterzwaag. Het CDA staat 
natuurlijk altijd klaar om samen met Plaatselijk Belang en inwoners oplossingen te 
zoeken om leefbaarheid en voorzieningen nog beter te maken. 

FNP: We wolle  de kommende 4 jier jierliks  1 miljoen euro ekstra beskikber stelle foar 
better en mear ûnderhâld fan lytse gemeentlike eigendommen. Sa as de trottoirs, 
hekwurken, oanwiis boerden e.s.f. sa dat alle doarpen der wer kreas út sjogge. 

Groenlinks: Jubbega en Hoornsterzwaag zijn wat GroenLinks betreft goede voorbeelden van het 
belang van de mienskip. Mensen staan met elkaar in verbinding staan en houden 
gezamenlijk de dorpen levendig en leefbaar. GroenLinks denkt graag samen met 
inwoners na over hoe deze leefbaarheid behouden kan blijven. 

GemeenteBelangen: Bewonersinitiatieven vanuit de samenleving niet tegenwerken maar juist 
ondersteunen. Ambtelijke organisatie moet meer mee gaan denken  in oplossingen. 
Bestaande wijk– en dorpsbudgetten in stand houden en liefst verhogen. Betaalbare 
glasvezel. Openbaar vervoer in stand houden. Onderhoudsnivo openbare ruimte moet 
goed zijn. Bestaande fiets- en wandelpaden goed onderhouden. Voldoende ruimte 
voor de doorontwikkeling van de agrarische sector. Winkelvoorzieningen in kern 
Jubbega in stand houden. 

D66: Yn Jobbegea en Hoarnstersweach is de mienskip hiel aktyf; mei-inoar de hannen út de 
mouwen stekke. Dit is goed te sjen oan it tal fan ferienings en aktiviteiten lykas 
volleybal, fuotbal, toaniel, korps ensafjirder. 
Wy koesterje dizze aktieve mienskip en stypje dizze graach. Meitinke oer it 
organisearen, of it lizzen fan de kontakten by de amtners. Wy lústerje graach nei wat 
nedich is om de mienskip yn Jobbegea en Hoarnstersweach aktyf te hâlden, want 
gemeente It Hearrenfean is mear as allinnich It Hearrenfean 

SP: Inwoners krijgen meer inspraak bij inrichting en onderhoud van hun dorp en krijgen 
altijd het laatste woord en niet bestuurders of projectontwikkelaars 
We houden scholen in de buurt, alles moet goed bereikbaar zijn voor fietsers, 
voetgangers en bussen door middel van veilige fiets- en voetpaden, die goed/slim 
verlicht zijn. 

ChristenUnie: De ChristenUnie wil zich optimaal inzetten voor een goede  leefbaarheid in 
Jubbega/Hoornsterzwaag waarbij we ons laten inspireren door de ideeën van de 
inwoners die zijn neergelegd in de centrumplannen. 

Heerenveen Lokaal: Allereerst vindt Heerenveen Lokaal dat de dorpen  en streek zelf heel goed weten wat 
er nodig is voor de leefbaarheid, daar luisteren en handelen wij naar.  
Daarnaast veiligheid op orde, behoud openbaar vervoer, samenwerken met 
ondernemers en verenigingen, goede thuiszorg en uitvoering WMO.  
Afmaken 1 e en ook 2e fase centrumplannen. 

Lijst 12: We leggen het initiatief neer bij die plaatsen zelf. Elk goed onderbouwd initiatief moet 
groen licht krijgen; wat betekent groen licht voor financiering vanuit de hoofdplaats. 
Of zij een deel van de financiering bij Europa weghalen is van ondergeschikt belang. 
Liever niet trouwens, want dat schept ook meer afhankelijkheid van Europa. 

 

 

 



 
2. Welk belang hecht jullie partij aan MFA De Kompenije? 

 

  

PvdA: Een MFA is het kloppend hart van een dorp en dat moet behouden blijven. Daarom 
stellen we voor juist meer gemeentelijke functies (zoals ondersteuning voor 
werkzoekenden) naar de dorpen te brengen en een plek te geven in het MFA. We 
ondersteunen het MFA met geld en mankracht om het als bruisende plek te behouden. 

VVD: Voor Jubbega-Hoornsterzwaag is MFA De Kompenije van groot belang voor de 
leefbaarheid, saamhorigheid en gezondheid van de inwoners. MFA De Kompenije is het 
hart van het dorp. 

CDA: MFA De Kompenije is een belangrijke ontmoetingsplaats en huisvesting voor veel 
voorzieningen. Een goede en gezonde exploitatie is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeente en inwoners. Het CDA is van mening dat 
gemeente en inwoners samen oplossingen moeten  aanbrengen om het MFA 
toekomstbestendig te maken. 

FNP: De Kompenije is foar de FNP it plak yn Jobbegea- Hoarnstersweach wêr’t alles by inoar 
komt.  We fine dat de gemeente Hearrenfean mei in rêdingsplan foar De Kompenije 
komme moat. 

Groenlinks: De Kompenije wordt het bruisend hart genoemd en dat is het ook. Naast sport en 
cultuur is het ook de plek waar wordt omgekeken naar andere mensen. GroenLinks 
vindt het initiatief van het dorpsiten en de Kompenije hap echt geweldig. Samen koken 
en gezond eten op tafel zetten voor een betaalbare prijs, hoe mooi is dat! 

GemeenteBelangen: MFA de Kompenije heeft een sociaal culturele functie. MFA biedt onderdak aan 
verenigingsleven en sociale cohesie. MFA is de spiegel van de samenleving van Jubbega 
en Hoornsterzwaag. MFA is een onmisbare schakel voor de leefbaarheid van Jubbega en 
Hoornsterzwaag.  In stand houden MFA kost geld. GemeenteBelangen wil dat de 
gemeente geld investeert om de MFA open te houden. 

D66: Minsken moetsje, sport, ûntwikkeling, soarch, kultuer, it binne allegearre saken dy’t yn 
De Kompenije by-inoar komme. Saken dy’t wichtich binne foar de mienskip yn 
Hoarnstersweach en Jobbegea. Saken dy ’t foar ús fan wearde binne. Wy spanne ús 
dêrom graach yn foar in lange termyn en tagelyk finansjeel helber bestean fan De 
Kompenije as mienskipsintrum fan Jobbegea en Hoarnstersweach. 

SP: Buurtcentra(MFA) vormen een belangrijk centraal punt voor sociale contacten en 
veiliheid in de buurt. De (wijk)agent, wijkverpleegkundige /GGZ en maatschappelijk 
werker zijn hier te vinden. 
De bibliotheken blijven open, toegankelijk en betaalbaar 
MFA De Kompenije is voor de inwoners en mag nooit in de financiële problemen komen 
dus steun blijft. 

ChristenUnie: De ChristenUnie vindt een ontmoetingsruimte erg belangrijk voor Jubbega e.o. en met 
de huidige MultiFunctioneleAccomodatie in Jubbega is daar in ruime mate in voorzien. 
Echter weten we dat de rendabiliteit van de accommodatie steeds meer een probleem 
is geworden hetgeen spijtig is voor zowel de beheerders als de gebruikers. Samen met 
de eigenaar zal gezocht moeten worden naar oplossingen om ruimtes verhuurd te 
krijgen en misschien zelfs geschikt te maken voor bewoning. 

Heerenveen Lokaal: De MFA De Kompenije is de belangrijkste sociale en maatschappelijke  ontmoetingsplek 
met sport, cultuur en primair onderwijs voor Jubbega en omgeving. Welke vandaag de 
dag van grotere lokale sociaal-maatschappelijke betekenis is dan ooit. Het dorp e.o. 
heeft de Kompenije nodig en dan moet je gezamenlijk optrekken voor een goede 
toekomst. Niet knijpen maar verrijken. 

Lijst 12: We denken dat MFA De Kompanije een zeer belangrijk centrum is. Op geen enkele 
manier mag aan het belang van dit gebouw getornd worden en we zullen er letterlijk 
alles aan doen om de MFA belangen te beschermen. 



 
3. Hoe staat jullie partij tegenover woningbouw in het dorp (bebouwde kom) en het buitengebied? 

PvdA: Het hebben van betaalbare woningen is een voorwaarde voor een krachtig dorp. Wij 
willen ook bij de dorpen naar aard en schaal woningen toevoegen. Het liefst binnen de 
bebouwde kom maar ook aan de randen en in het buitengebied als het landschap en of 
de natuur geen onherstelbare schade oploopt. 

VVD: Er staan plannen voor woningbouw op het voormalig schoolterrein De Feart en café De 
Âlde Slús in de steigers. De VVD juicht dit toe. Regels en procedures zouden niet 
vertragend moeten werken. Nieuwbouw van enkele woningen aan de rand van Jubbega 
zou mogelijk moeten zijn. Dit vanzelfsprekend in overleg met inwoners, Plaatselijk Belang 
en de gemeente en op basis van vraag en aanbod. 

CDA: De komende jaren moeten er veel woningen bijgebouwd worden. Het CDA wil binnen de 
bebouwde kom eerste de lege plekken opvullen, buiten de bebouwde kom ziet het CDA 
mogelijkheden in de rood voor rood regeling. (Meerdere bouwkavels door 
bestemmingsverandering), en vervanging van minder courante woningen. 

FNP: De FNP hat in eigen oanfalsprogramma:  It Frysk Startersmodel. Dit hâldt yn dat der hûzen 
beskikber komme moatte foar alle  ynwenners  mar ek foar âld Kompeneisters,  mei in 
fraach nei wenromte.  Dit kin yn  de beboude kom mar dit moat ek op  oare lokaasjes yn 
de beide doarpen mooglik makke wurde. Bouwe kin mar wol nei aard skaal en karakter. 

Groenlinks: GroenLinks wil dat bouwen binnen bebouwd gebied gebeurt en groen daarmee groen 
laten. Het gaat vooral om betaalbaar bouwen, voor de mensen voor wie de tekorten het 
grootst zijn, zoals jongeren die graag in hun dorp willen blijven wonen. Verder denken we 
in creatieve oplossingen als het splitsen van woningen en het verbouwen van leegstaande 
boerderijgebouwen. 

GemeenteBelangen: Woningbouw (geen heilige huisjes) DWZ bijna alles moeten we tegen het licht houden. In 
het dorp moet ruimte blijven voor nieuwbouwontwikkeling naar aard en schaal. Ook in 
het buitengebied ziet GemeenteBelangen ruimte om te bouwen naar aard en schaal. 
Bijvoorbeeld vrijkomende boerderijen ombouwen tot wooneenheden. Ook 
generatiewoningen of erfdelen zijn voor GemeenteBelangen opties. 

D66: Foar de leefberens yn in doarp as Jobbegea is it tige wichtich dat de jongerein yn it doarp 
wenje bliuwe kin. Dêrfoar binne wennings nedig. De lêste jierren binne dêr net folle fan 
boud. Dat moat oars. Bouwe of ferbouwe. Earst yn ‘e beboude kom, mar as it nedich is, 
ek dêrbûten. Mar bouwe hoecht net de iennichste oplossing te wêzen. Wy wolle ek 
graach sjen nei de mooglikheden fan oare wenfoarmen lykas kangaroewenten en tiny-
houses. Dêrby stjit foar ús duorsum bouwe foarop. 

SP: Zorg voor betaalbare woningen voor jongeren, zodat zij in hun eigen dorp kunnen blijven 
wonen. Dit kan zowel in de bebouwde kom als daarbuiten; We willen zorgbuurthuizen 
zodat hulpbehoefende ouderen niet apart hoeven te wonen van elkaar; Wij maken het 
duurzaam maken van huurwoningen een eis bij prestatieafspraken met verhuurders 

ChristenUnie: De Christen Unie vindt de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen belangrijk en staat 
positief tegenover woningbouw zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom maar vindt 
tegelijk dat er ruimte moet komen voor zgn kangoeroe wonen en duidelijke kaders voor 
uitbreiding van bestaande bouw in het buitengebied 

Heerenveen Lokaal: Bouw woningen  naar aard en schaal, koop en sociale huurwoningen (alle inkomens) voor 
eigen inwoners die maatschappelijk en sociaal verbonden zijn met dorp en omgeving. 
Buiten de bebouwde kom snelle bestemmingsplan wijziging van bedrijf/agrarisch naar 
wonen bij leegstaande bedrijfspanden/ boerderijen of op locaties zoals de J B Kanschool. 
Wij willen het landschap bewaren en willen dit niet volbouwen met steen, bouwen prima 
maar onder voorwaarden. 

Lijst 12: Woningbouw in de dorpen moet gericht zijn op behoud van vitaliteit van de 
gemeenschap: dus vooral de mogelijkheid scheppen voor jonge gezinnen. Een groot 
probleem daarbij zijn de prijzen op de huizenmarkt. We geloven in een versterking van de 
huurbouw en daarin met name cirkelbouw voor gemengd wonen van ouderen en 
jongeren; zodat er kleine elkaar  helpende gemeenschappen in de dorpen ontstaan. 
Daarnaast meer ruimte voor Tiny Houses. Dat kan de woningmarkt ontspannen door hun 
prijsstelling in de koopsector. 



 
 

4. Hoe staat jullie partij tegenover onderhoud en toegankelijkheid van openbare ruimtes en wegen in de beide 

dorpen? 

 

Ben je het er niet mee eens!  

Ga stemmen! 

Ben je het er mee eens ! 

Ga stemmen! 

Laat je stem horen ! 

Voor jezelf en voor je dorp! 

PvdA: De PvdA wil minder stenen en meer groen in de buurten. Betaalbare woningen zijn 
essentieel om het dorp zoals u dat kent te behouden. Daarbij krijgt de openbare ruimte 
een flinke opknapbeurt. Het centrum van Jubbega wordt binnenkort aangepakt. De 
openbare ruimte is schoon, veilig en rijk aan bomen, vogels enzovoort. 

VVD: Dit onderwerp valt direct op wanneer bijvoorbeeld het onkruid opkomt of het glad is. 
Hiervoor geldt dat er keuzes moeten worden gemaakt. Uitgangspunt van VVD is, dat het 
onderhoud en de toegankelijkheid in de basis goed moet zijn, met name de 
toegangswegen en het centrum. 

CDA: De laatste tijd is er behoorlijk  geïnvesteerd in o.a de Bij de Leijwei. Bij de 
Centrumplannen van Jubbega zijn door inwoners al veel keuzes gemaakt. Door inwoners 
en belanghebbenden bij de uitwerking van de plannen te betrekken kunnen zaken als 
toegankelijkheid ook worden opgelost. 

FNP: Sjoch hjirfoar ek it antwurd op fraach 1.  Dizze 1 miljoen euro dy’t de FNP beskikber stelle 
wol kin ek brûkt wurde foar in oanklaaien en ynrjochtsjen fan de gemeentlike wegen.  

Groenlinks: Leefbaarheid in de dorpen hangt samen met bereikbaarheid. Openbare ruimtes moeten 
voor iedereen toegankelijk zijn, inwoners helpen bij het onderhoud waar dat kan. Wegen 
moeten veilig zijn voor voetgangers en fietsers, door goede wandel -en fietspaden aan te 
leggen en de snelheid van auto’s te beperken. Een snelfietswegennetwerk moet fietsen 
nog aantrekkelijker maken. 

GemeenteBelangen: Onderhoudsnivo mag wel omhoog van de openbare ruimtes en wegen. Tevens meer 
aanleg van passeerstroken. Vooral om het passeren van auto,s en landbouwverkeer 
veiliger te maken. 

D66: Fytse op 1! Dêrom wolle wy benammen ynvestearje yn goede en feilige fytspaden. Ek yn 
en benammen tusken de doarpen. Dêrby sjoche wy ek graach nei ynnovaasje lykas in 
reflektearjend fytspaad. 

SP: Slimme straatverlichting bevordert de veiligheid, zeker op de routes waar jongeren naar 
school/sport fietsen. Op deze routes wordt bij gladheid altijd gestrooid 
Wegen moeten goed onderhouden worden, jaarlijkse controle 
Openbare ruimten zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente en mogen nooit door 
financiële tekorten verwaarloosd of gesloten worden. 

ChristenUnie: De Christen Unie vindt het belangrijk dat openbare ruimtes en wegen toegankelijk en 
veilig zijn en dat er niet moet worden beknibbeld op onderhoud. 

Heerenveen Lokaal: Het onderhoud wegen/bermen/fietspaden/voetpaden en compagnonsvaart moet naar 
een hoger niveau. Bijvoorbeeld de Ericalaan die ligt er slecht bij  en met regen is het 
helemaal slecht. Extra aandacht voor voetpaden bij ouderenwoningen. Ook missen wij 
nog steeds een veilige route met goede verlichting van en naar de sportvelden. 

Lijst 12: Daarover kunnen we kort zijn want dit valt precies onder datgene wat we bedoelen. Laat 
de plaatsen zelf plannen ontwikkelen zonder daarin gestuurd te worden door het 
gemeentehuis in Heerenveen; de plaatsen zelf beschikken over de kennis en kennen hun 
behoeftes. Uiteraard is een soepel wegennet zeer belangrijk voor de buitendorpen. We 
denken dan vooral ook aan veilige wegen in het licht van schoolgaande jeugd. Ze zijn 
kwetsbaar en tegelijk onze toekomst. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de versoepelingen konden al onze activiteiten weer starten. 

Bij de bingo op 6 februari waren bijna 30 personen aanwezig en een ieder was erg blij dat het weer 
mogelijk was. 
Ook de wekelijkse activiteiten zijn begonnen zoals samen eten en samen koffiedrinken en koersbal. 
 

In maart zijn er de volgende wekelijkse activiteiten: 

• Op dinsdag en donderdag koersbal 

• Op dinsdag 1 x per 14 dagen de breiclub 

• Op woensdag samen koffiedrinken en 1 x per maand de seniorengroep o.l.v. Piet Hulshof 

• Op vrijdag samen eten en later op de dag de afhaalmaaltijd. 

De maandelijkse activiteiten in maart zijn: 

• Zondag 6 maart bingo om 14.30 uur, zaal open om 14.00 
Kosten € 12,50 p.p. Aanmelden bij Klaske en Tjalke Jonker (462025) 

• Woensdag 9 maart doarpsiten om 18.00 uur o.l.v. Harriet Bouma 
Kosten € 7,50. Aanmelden bij De Kompenije 

• Vrijdag 4 maart om 14.00 uur Repaircafé in De Kompenije. Vrije inloop 
 
Zaterdag 12 februari was het voor Jouke en Harriët Bouma een bijzondere dag. Zij 
kregen die dag de zilveren duim, omdat zij de derde plaats gekregen in de categorie 
van individuele vrijwilligers. 
 
Jouke en Harriët hebben zich op vele terreinen als vrijwilligers ingezet en dan is ook 
mooi als dat gewaardeerd wordt. Maar het echtpaar benadrukte, dat dat nooit was 
gelukt zonder de hulp van zoveel andere vrijwilligers. Het een bemoediging voor ons 
allemaal!, zei Harriët. 
 
Wij feliciteren Jouke en Harriët van harte met deze huldiging. Het is jullie van harte 
gegund! 

Column fan Jappie: 

 

Ôfrûne moandei wie it valentijnsdei, en no moat ik sizze, ik ha d'r neat mei. 

Ik bin net sa'n romantikus, miskien komt dat wol omdat wy fan hûs út net sa kroeperich en túterich wienen, mar hân yn hân 

rinne, roazeblêdsjes op bêd, waxineljochtsjes yn'e sliepkeamer, as knus op'e bank tsjin elkoar oanhingje by ien as oare 

swymelfilm, ik moat neat fan dat kleffe gedoch ha. 

Mar no woe mem die jûns graach spaghetti as soks sawat ite, en omdat ik gjin bek sette wol op wat foar soarte fan pasta dan 

ek, soe ik brúne beanen mei spek ha. 

D'r moasten noch wat boadskippen komme, en sa skarrele ik mei myn karke troch de winkel, en kaam ik by de kuoling mei de 

súvel, en ik seach it fuort en daliks stean. 

It liefdespuddinkje fan Mona!! 

Myn hert begûn te bûnzjen, ik krige flinters yn't liif, en fan dy hartsjes yn'e eagen, in waarm gefoel fan leafde beslùpte my. 

Thús pakte ik de boadskippen út, en sette stiekem it puddinkje yn'e kuolkast, foar it earst yn fjirtich jier soenen wy in 

romanties momint belibje. 

Omdat wy fierders yn'e hûs net smoke, joech ik my moai yn'e bykeuken del mei in bakje kofje en in swier sjekje, wylst mem 

mei it iten dwaande wie. 

En wylst ik wat mei myn tillefoantsje oan it omgriemen wie, hearde ik mem yn'e keuken foeterjen en skellen, de hûn hie yn in 

ûnbewaakt momint it gehakt foar de spaghetti fan it oanrjocht snaait en opfretten. 

Ik moast d'r bot om laitsje, mar dat hie better west fan net, want no krige ik fan leksum. 

Ik hie better oppasse moaten, en siet altyd mar mei de harses yn'e tillefoan, en mear fan dat soarte ferwyten. 

No hienen jieren ferlyn hjir de pannen op it dak rammele, mei in soad geraas, en sneuvele diggelguod, mar as jo al sa lang by 

elkoar binne dan dogge jo dat net mear, jo kinne dan rúzje meitsje sûnder wat te sizzen. 

D'r is in soarte fan berêsting oer jo kaam as it ware. 

Mar it waarme gefoel en de flinters yn't liif wie ik kwyt. 

En it liefdespuddinkje?, no die ha ik  yn'e kliko nukt. 

Ik bin net sa'n romantikus. 

 
 

 


