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Oekebakke boem is in printeboek mei 34 rymkes oer in
dei út it libben fan in lyts famke dat fierder net by namme
neamd wurdt.
De melodieuze gedichtsjes binne skreaun yn de ik-foarm,
dus it famke fertelt sels.
Yn it earste gedicht begjint de dei, en mei se fan ’t bêd.
Yn it lêste gedicht is de dei om en moat se wer koese.
Dêrtuskenyn yt se, rydt se sabeare yn in auto, giet se nei it
pjutteboartersplak, boartet se ûnder oare mei in slakje, in
mûntsje en har fytske, en moat se op de ‘stoute trep’ sitte.
De foarmjouwing fan de gedichten is uterst sober holden.
De letters binne skreefleas. De gedichten ha gjin titel. Der
wurde gjin haadletters brûkt en allinnich lêstekens as dat
foar de dúdlikheid nedich is.
Soms wurdt in tema yn meardere opienfolgjende
gedichten útwurke.
De helte fan de yllustraasjes fan Marijke Klompmaker is
swart-wyt, de oare helte is ynkleure.
Tekst, ôfbylding en foarmjouwing foarmje in prachtige
ienheid.
Hoewol’t in pjut de haadrol spilet, is it boek troch de
talichheid en werkenberheid ek tige gaadlik foar beukers.

Wurkblêd 1 Kleurplaat 7
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Wurkblêd 4 Slak en spin foar kraleplanke 10

Skriuwer Lida Dykstra hat har foar de ûnderwerpen yn it
boek soms ynspirearje litten troch har eigen jeugd. As pjut
iet Dykstra brij út in board mei in poes derop, en har âldere
broer bûn soms al har boartersguod mei tsjiltsjes yn in
lange sleep achter har trijetsjiller oan, krekt as yn it boek.
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De titel Oekebakke boem koe se út har jeugd, om’t har mem
dat sei as se har oppakte en delsette. De term stiet gewoan
yn it Frysk wurdboek, mar wurdt tsjintwurdich stavere as
‘Ûkebakke boem’.
It boek is yn 2006 ek yn it Nederlânsk útkommen
by útjouwerij Gottmer, Haarlem, ûnder de namme
Rollebollebom, yn in oersetting fan Dykstra sels.
ISBN. 978 90 2574 156 3.

TEMA’S YN IT BOEK
Fan ’t bêd en op bêd, ite, boartsje, húsdieren, nei de
supermerk, nei it pjutteboartersplak, ferklaaie, natuer,
waskje, it waar, op it potsje, lilk wurde, straf krije, nei de
winkel en ferdwale.

YNTERAKTYF FOARLÊZE
It boek is tige gaadlik om foar te lêzen oan bern fan 3 oant
en mei 5 jier (groep 0 o/m 2). In tip is om dat yn fjouwer
stappen te dwaan.

1. TARIEDE
Lês earst sels it rymkeboek in pear kear. Lit de tekst
ynwurkje en nim de tiid om de printen te besjen. Tink
alfêst nei oer de wurden dy’t miskien útlein wurde moatte
(foarbylden: smak, kûm, klibber, slobber, fret, hinkelblok,
pipenakje (= de stâle fan in âlderwetske piip, mar wurdt hjir
brûkt as fantasywurd), dobbe (= kûle), snobje (= snoepe).

2. YNTRODUKSJE
Lit it boek oan de bern sjen. De foarkant, mar ek de
achterkant. Wat sjogge se? Kinne se betinke wêr’t dit boek
oer giet? Jou de bern folop romte om te reagearjen.
Blêdzje it boek troch, en lit de bern alfêst wat plaatsjes dy’t
se werkenne lûdop beneame.

3. Foarlêze en fertelle
De rymkes yn Oekebakke boem hoege perfoarst net
allegear achterinoar foarlêzen te wurden. Dat is ek net
gebrûklik by poëzy. Kies leaver ien, twa of trije rymkes
per kear om foar te lêzen, oandacht oan te besteegjen en
rêstich mei fierder te wurkjen. Oan it begjin fan de dei ien
rymke foarlêze en besprekke, is ek in hiel goed idee.
Lês in gedicht rêstich en melodieus foar. Kear it boek ek
hieltyd om, sadat de bern de printen goed besjen kinne,
of lit se sjen op it digiboerd. (Dat lêste mei yn ferbân mei
copyright allinnich foar eigen gebrûk).
Wiis nei ôfrin dingen op it plaatsje oan. ‘Sjogge jim de
hoanne op de toer? En de dowen op it dak? Watfoar
boartersguod hat it famke allegear?’

4. WERHELJE
In gedichtsje nûget út om it twa kear, of sels trije kear
achterinoar foar te lêzen. Meitsje it foarlêzen ekstra
ynteraktyf troch de bern de twadde kear te freegjen om
de tekst lûdop op te sizzen of it lêste wurd dat rimet op de
foarige sin te rieden en út te sprekken.

OAN DE SLACH MEI IT BOEK

It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
= groep,
= twatallen,
= yndividueel, 10 = tiid dy’t noadich is
De piktogrammen betsjutte:
foar de opdracht.
min

PRATE – petearfragen
10
min

• It famke hat yn it boek gjin namme. Hoe soene wy har neame kinne?
• Wat drinkt of yt it famke yn it boek? (brij, appelsop, appel, koek, skomke, spekje, kola,
patat, hin).
• Wat is lekker iten? Wat is sûn iten?
• Oer watfoar iten soesto wolris in gedichtsje lêze wolle?
• Watfoar boartersguod sjochst yn it boek?
• Watfoar bisten kinst yn it boek fine? (poes, fûgel, fisk, oaljefant, panter, sjimpansee,
hûn, do, slak).
• Wat fynst derfan dat it famke en har mem yn de winkel in oaljefant, in panter en in
sjimpansee keapje? Kin dat echt?
• Yn it boek ha bern ferklaaiersklean oan. Hasto dy wolris ferklaaid? As wat? Ast alles
kieze mochtst, as wat soest dy dan ferklaaie wolle?
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• Watfoar spultsjes wurde yn it boek dien? (sabeare autoride, wippe, hinkelje, op de
rekstôk, fan de glydsbaan glide, mei in slakje boartsje, ferklaaie as slakje, fytse, mei in
wynmûntsje, kompjûterspultsje en blokkedoaze boartsje).
• It famke wurdt smoarch. Bisto wolris smoarch? Fynst dat moai of slim? Wat dochst
ast smoarch bist? En as dyn klean smoarch binne?
• It reint yn it boek, dus it famke kin net bûten boartsje. Boartesto leaver bûten of yn
’e hûs? Wat boartest it leafst ast bûten bist? Wat boartest it leafst ast yn ’e hûs bist?
• Giest wolris mei mem of mei in oar mei nei de winkel? Fynst dat moai? Watfoar
winkels komst it leafst? Binne der ôfspraken makke? Wat meist wol dwaan yn in
winkel, en wat net?

TAAL – de rymkoffer
20
min

‘klibber yn it hier/ klibber op ’e flier.’
Bepraat mei de learlingen earst wat rymjen is. Kinne
de bern betinke hokker wurd rimet op in foarich
wurd? Nei in bytsje oefenjen sil dat grif slagje.
Ekstra helpmiddel foar rymjen: Meitsje in ‘rymkoffer’
dêr’t hieltyd twa foarwerpen yn sitte wêrfan’t de
nammen opinoar rymje. Doch yn de rymkoffer
bygelyks: in pop(ke) en in kop(ke), in boek en in
koek, in sok en in rok, in trein en in (boartersguod)
ein, in kaam en in (boartersguod)laam, in tas en in
jas (poppejaske), in tange en in slange, in sjaal en in
kraal, in spiker en in (fierre)kiker. (Fansels binne der
folle mear rymfoarwerpen mooglik dêr’t de learkrêft
foar kieze kin.) Freegje de bern om de foarwerpen út de koffer te heljen en op de flier
fan it lokaal út te stallen. Lit ien learling in foarwerp pakke. Wit er hoe’t it hjit? Kinne de
bern in foarwerp fine wêrfan’t de namme dêrop rimet?
Fariant: doch tusken de oare trije foarwerpen dy’t (noch) nearne op rymje. (Bygelyks in
plestik blom, in pinne, in swurd). Dat binne de ‘ienlingen’. Lit de bern de trije ienlingen
opspoare. Fertel dat it wat sneu is foar dy ienlingen, om’t se gjin rymmaatsje ha. Kinne
de bern soms wurden betinke dy’t op harren rymje? (bygelyks trom of stom, begjinne
of sinne, burd of sturt).

TAAL – ferskes opsizze
10
min

‘ik sjong myn eigen ferske/ fan plassy-snotte-kak’
Om’t de rymkes fan Lida Dykstra melodieus binne, kinne de learlingen se maklik
ûnthâlde en hiel gau mei opsizze en út ’e holle leare.
Sykje in gaadlik rymke út (eventueel oanslutend by in tema dêr’tst as learkrêft
oan wurkest) en lês it stadich lûdop foar. Nûgje de bern út om de twadde kear de
rymwurden te rieden en út te sprekken, en it de tredde kear hielendal mei te praten.
Ast it sels út ’e holle kenst, kinst it boek dellizze en troch gebearten ekstra oanwizingen
jaan.
Werhelling soarget der fansels foar dat it rymke echt sitten bliuwt. Dus werhelje it
opsizzen mei de groep de oare deis nochris, en letter út en troch wer.
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TAAL – sels in rymsin betinke
15
min

‘in blêd is in gebakje/ foar in slakje’
Hiel wat bern yn groep 1 en 2 binne al by steat om sels rymwurden te betinken.
Oefenje mei de bern ris om sels gedichtsjes te meitsjen, troch in earste sin te jaan.
Foarbyld fan sa’n earste sin:
(bygelyks: op syn snútsje)
It knyntsje woe in tútsje 
(yn ’e sinne,
It famke woe rinne
en mei in spultsje begjinne, earne hinne, en in medalje winne)
(op ’e trekker)
Jan ried lekker 
(sok, rok, hok, mok)
Ik ha in klok en in 
(yn ’e boskjes fûn,
Ik ha in hûn 
oan pake jûn, fêstbûn, syn kop is rûn)
(in flaai, kraai, haai, taaitaai)
Ik sjoch in aai en 
Kinne de bern sels ek al in hiel rymke betinke? Superknap! In tuskenstap kin wêze om
earst twa rymwurden te betinken, en dan pas oan sinnen te begjinnen (en dat rimet!).

TAAL – flústerspultsje
20
min

De bern meie yn in rigele stean gean. It earste bern mei (mei help fan de learkrêft) yn
it boek in ding opsykje (Bygelyks bedsje, oaljefant, sjimpansee, hoanne, glydsbaan,
stuoltsje), of de learkrêft begjint. Net lûdop fertelle watfoar ding útsocht is fansels, dat
is geheim. It keazen wurd flústeret it bern yn it ear fan it twadde bern. Dy mei it wurd
dat er ferstien hat wer hiel sêft yn it ear fan it tredde bern flústerje, en sa fierder, de
hiele rigele del.
It lêste bern mei fertelle hokker wurd er heard hat.
It kin net oars of dat is in hiel oar wurd as wêr’t it spultsje mei begûn is. It earste bern
mei fertelle wat dat wurd wie.

KLEURJE – kleurplaat
15
min

Op wurkblêd 1 stiet in kleurplaat dy’t yllustrator
Marijke Klompmaker tekene hat.

TEKENJE – kattemasker
20
min

‘mei in snorke en in sêfte sturt bin ik in katsje’
Op wurkblêd 2 stiet in kattemasker. Dat kin op tin karton kopiearre
wurde. Dêrnei kinne de bern it útprippe/útknippe en kleurje as se har
ek ferklaaie wolle as in katsje, krekt as it famke yn it boek.

NIFELJE – boartsje mei in doaze
30
min

‘Myn auto sei fan krak’
Op twa plakken yn it boek boartet it famke mei in grutte doaze. Se sit deryn en boartet
dat it in auto is. Fierderop hat se in doaze op ’e rêch, en boartet se dat se in slakje is.
Freegje de bern allegear in grutte doaze mei nei skoalle te nimmen. Set op de doaze de
namme fan it bern, foar as se him hâlde wolle. En dan... oan de slach! Kinst tinke oan:
• Bou mei-inoar mei de doazen in ‘doalhôf’ dêr’t de bern trochhinne rinne kinne.
(boarterslokaal)
• Freegje stipe fan wat folwoeksenen dy’t mei in papiermes of stanleymes omgean
kinne en helje de doazen útinoar om in kastiel, fort of racebaan te bouwen.
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• In doaze dy’t hiel bliuwt, kin de basis foarmje foar in telefyzje, kompjûter, sylskip,
auto, slakkehûs op ’ e rêch of alles wat de bern mar betinke kinne. Fansels meie se
sels oan de slach mei ferve of filtstiften om de bousels te fersieren.

NIFELJE – frisselje in fisk
30
min

‘fûgeltsje wol fleane, fiskje yn ’e kûm’
Op wurkblêd 3 stiet in model foar in fisk. Kopiearje him
foar alle bern op tin karton, en freegje de bern de foarm
út te knippen/prippen en ek de horizontale banen los te
knippen/prippen. Troch der frisselstroken yn ferskillende
kleuren trochhinne te flechtsjen, kinne de bern allegear har
eigen wûnderfisk meitsje.

BEWEGE – bewegingsspultsjes
15
min

By in oantal rymkes út it boek binne moaie beweginkjes te betinken, dy’t de
foarlêswille noch grutter meitsje.
Dat binne bygelyks:
1. ‘wroem, wroem/ oan ’e kant/ myn auto giet hiel hurd’ ensfh.
	Nûgje de bern, nei’t it rymke ien kear foarlêzen is, út om krekt te dwaan oft se yn in
auto sitte te stjoeren. Se bliuwe op harren stoel sitten. Doch sels de bewegingen foar.
	By de earste en twadde strofe mei de hannen stjoere, by de tredde strofe hiel skean
hingjen gean, by de fjirde strofe de bern op ’e flier springe/falle litte, of de hannen
omheechstekke litte en hiel lûd ‘krak!’ meiroppe litte.
2. ‘wip hin/ wip hin/ sjoch ris hoe’t ik wippe kin’
	By de earste strofe nei foaren, achteren, foaren, achteren bûge, by de twadde strofe
op en del springe, by de tredde strofe ûnderstboppe hingje en de grûn oantikje.
3. ‘Mei in snaffel/ en twa wjukken/ bin ik in hin’
	Earste strofe: ‘lûk’ mei de hân in snaffel út it gesicht, en doch de earmen op en
del. Twadde strofe: foarmje mei twa earmen in x, tredde strofe: streakje sabeare
snorhierren en ‘wiis in sturt oan’. Fjirde strofe: allegear op ’e flier lizzen gean.
4. ‘ik sjong myn eigen ferske’
	Fertel oan de bern (grappich, gearspannerich)
dat der no in hiel, híél fiis ferske komt, en datst
it dêrom mar flústerjend foarlêze silst. Meitsje
der in grappige ‘show’ fol oerdriuwing fan by
elk ‘fiis’ wurd, en sis oan ’e ein: ‘Ooo, wat in fiis
ferske, no, dat moatte wy mar noait wer lêze,
wat fine jim?’
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BEWEGE – hinkelje
30
min

‘hop hop hinkelblok/ springe by it spullehok’
Lekker nei bûten (of yn it boarterslokaal). Miskien is der by jim al in hinkelblok op it
skoalplein oanbrocht mei pleinstikkers, of skildere. Tekenje mei de bern oars ien fan
stoepkryt neffens dizze foarm:
Hoe giet it spultsje ek alwer?
De bern meie om beurten in stientsje of hinkelpûdsje
yn it goede fak (earste omgong fak 1, twadde omgong
fak 2, ensfh.) goaie en as dat slagget, ien kear it blok
oer hinkelje. (Fak 1 op ien foet, 2 en 3 yn spriedsprong
mei beide fuotten, ensfh.) It fakje mei harren stientsje
deryn moatte se op de hinnewei oerslaan. Wa’t op de
lyntsjes komt, of it net goed docht, moat de folgjende
beurt wer op itselde sifer goaie. Wa’t goed hinne
en wer hinkelet (draaie op 10, op de weromreis it
stientsje oppakke en wer de stientegel oerslaan), mei
de folgjende beurt in sifer fierder goaie.
Wa’t it earst mei de hinkelpûde op nûmer 10 hinne en
wer hinkele hat, hat wûn.

FINE MOTORYK – kraleplanke
20
min

Op wurkblêd 4 steane in foarbyld fan in slak en in spin, om nei te lizzen op de
kraleplanke.

NATUER – slakkerace
30
min

‘witst wol dat ik hiel hurd rin?/ sille wy dwaan wa’t it hurdste kin?’
Sykje, op in dei dat it net al te drûch is, bûten mei de groep húskeslakken. Doch se hiel
foarsichtich yn in bak mei grien.
Besjoch de slakken foarsichtich mei de bern. Hoe sjogge se derút? (ferskil yn grutte,
húskes binne ferskillend fan kleur, slakken kinne har weromlûke yn de húskes, eagen op
stâlen).
Hâld dan in slakkerace. Meitsje mei tûkjes of stoepkryt trije (net te lange) banen op in
glêde ûndergrûn bûten. Lis by de finish wat lekkere bledsjes del. Slakken binne bygelyks
sljocht op slaad. Set de slakken neistinoar. Klear foar de start... Los!
Nei ôfrin de húskeslakken fansels it slaad fuorje en wer delsette op in feilich, fochtich
plakje.
Der bestiet ek in aardich dobbelspultsje dat Slakkenrace hjit.
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WURKBLÊD 1 – OEKEBAKKE BOEM
KLEURPLAAT

@Marijke Klompmaker
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WURKBLÊD 2 – OEKEBAKKE BOEM
KATTEMASKER
Kopiearje it masker op karton en knip of prip it út. Moai kleurje en ilestykjes oanknoopje.
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WURKBLÊD 3 - OEKEBAKKE BOEM
Frisselje in fisk
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WURKBLÊD 4 – OEKEBAKKE BOEM
Slak en spin foar kraleplanke
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OER

LIDA DYKSTRA

Lida Dykstra

Lida Dykstra (*1961, It Hearrenfean) skriuwt berneboeken
yn it Frysk en yn it Nederlânsk, en set sels har wurk fan de
iene nei de oare taal oer. Neist printeboeken en boeken
foar begjinnende lêzers, skriuwt sy ek foar âldere jeugd.
By dy boeken (Wolken fan Wol, Spegelspreuk, Wenje yn in
skilderij) lit sy har graach ynspirearje troch (keunst)skiednis,
har eardere fakgebiet. Lida hat û.o. twa kear de Simke
Kloostermanpriis wûn. Fan 2015 ôf is sy Skoalskriuwer.
Yn 2020, 2021 en 2022 is se Berneboeke-ambassadeur fan
Fryslân. Foar mear ynformaasje: www.lidadijkstra.nl
Oare printeboeken fan Lida Dykstra:
Mûske myn famke, Bornmeer, 2003
Tsien lytse hekskes, Bornmeer, 2005
Skattich, Bornmeer, 2006
Ik bin in optocht, Bornmeer, 2007
Ik wol gjin broerke, Bornmeer, 2008
Knipperke, Afûk, 2012
Pykje Fjouwer, Afûk, 2016
Sipke syn Alvestêdetocht, Afûk (twatalich), 2018
Dweiltrochwiet, Afûk, 2018
Sipke sil sile, Afûk (twatalich), 2019
Sipke fynt in ljipaai, Afûk (twatalich), 2020
Sipke op it keatsfjild, Afûk (twatalich), 2021

SEIS FRAGEN FOAR LIDA DYKSTRA
1. Hoe binne jo oan de ideeën kommen foar
Oekebakke boem?
Yn Oekebakke boem sitte in soad dingen ferwurke dy’t
ik sels as bern belibbe ha. Ik woe bygelyks moarns altyd
graach fan ’t bêd om oan de nije dei te begjinnen doe’t ik
hiel lyts wie. Myn âlders fûnen dat yn it wykein net altyd
like geweldich. Ik wol trouwens noch altyd moarns wol
graach fan ’t bêd om te sjen wat de nije dei my bringt.
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2. Fine jo it leuker om foar jonge of foar wat âldere bern
te skriuwen?
De ôfwikseling fyn ik krekt sa moai. De iene kear skriuw ik
in yngewikkeld boek oer it Alde Egypte, de oare kear wer in
pjutteboek mei rymkes. Dêrtroch ferfeelt myn wurk noait.
3. Wêrom binne net alle plaatsjes yn Oekebakke boem
yn kleur?
Dat wie in beslissing fan de útjouwer. It boek kostet
dêrtroch krekt wat minder yn de boekwinkel. It grappige
is datst it eins net iens fernimst ast it boek lêst, om’t de
tekeningen sa leuk binne.
4. Ha jo ek in leaflingsbist?
Doe’t ús dochter lyts wie, hiene wy in wyt knyntsje. En
omdat Alice yn Wûnderlân ek achter in wite knyn oandraaft,
en dêrtroch yn in geweldich fantasy-aventoer telâne komt,
wat my as skriuwer fansels o sa oansprekt, is dat miskien
wol myn moaiste bist.
5. Komt der ek wer in nij rymkeboek fan jo út?
Myn Gouden Boekjes oer Sipke Pipermûs, mei yllustraasjes
fan Harmen van Straaten, foarmje sa stadichoan al in
moaie searje. Der komme yn ’e takomst noch mear Sipkeboekjes út. De ferhalen binne op rym, yn it Frysk én yn it
Nederlânsk yn itselde boek.
6. Wêr boarten jo as bern it leafste mei?
Ik wie gek op boeken, op lispuzels en ek op tekenjen. Echt
tekenpapier hie ik net. Ik krige thús altyd de âlde, lege
sluven (= enveloppen) dêr’t post yn sitten hie. Dêr tekene en
skildere ik achterop.
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MARIJKE KLOMPMAKER

Marijke Klompmaker

Yllustrator Marijke Klompmaker (*1964, Bûtenpost) hat
nei de PA de Kunstacademie Minerva yn Grins folge. Yn dy
stêd wennet se ek, en hat se har atelier. Se hat tsientallen
printeboeken en lêsboeken foar bern yllustrearre. Ek in
pear fan har twillingsuster Nynke, dy’t skriuwster is. Se
hat ek tekenfilmkes foar de telefyzje makke. Se wurket
boppedat foar tydskriften, hat in suksesfolle bloch en jout
tekenkursussen.
Klompmaker wurket mei papier, inket, akryl- of
plakkaatferve, mar ek digitaal.
Yn 2021 wûn se in Zilveren Penseel foar har yllustraasjes yn
it boek Alles wat was fan Stine Jensen.
Foar mear ynformaasje: www.marijkeklompmaker.com

SEIS FRAGEN FOAR MARIJKE KLOMPMAKER

4. Wat soene jo sels noch leare wolle?
Ik soe noch wol leare wolle om tekeningen te animearjen.
Dat de persoanen op in tekening in bytsje bewege. Dat liket
my noch echt leuk!
5. Foar hokker leeftiid tekenje jo it leafst?
Ik tekenje it leafst foar bern fan 3 oant 6 jier. Dêr kin ik in
protte fantasy by brûke, en dat fyn ik it aldermoaiste.
6. As ik better wurde wol yn tekenjen, wêr moat ik dan
begjinne? Ha jo tips?
Der is mar ien manier om better te wurden: it in hiele protte
dwaan. Oefenje, oefenje, en nochris oefenje. Wat ek helpt:
neitekenje. Earst in moaie tekening fan in oar neitekenje en
it dan sels besykje.

1. Fûnen jo tekenjen altyd al moai om te dwaan, ek doe’t
jo lyts wiene?
Ja, ik ha altyd in protte tekene. Ik wit noch dat ik in skilderij
makke as beuker, en dat ús mem dat ynliste en ophong. Dêr
wie ik hiel grutsk op, fansels. Mei myn twillingsus Nynke
makke ik faak ferhaaltsjes. Wy skreaunen se earst, tekenen
derby en lieten it dan oan inoar lêze.
2. Helje of hellen jo sus en jo wolris grapkes út omdat jim
safolle opinoar liken? Hoe dan?
Eins net echt. We waarden wol in protte trochinoar helle,
en fûnen dat faak net sa slim, mar soms ek net sa leuk.
Omdat ik in ôfbrutsen tosk hie, moast ik soms myn mûle
iependwaan foar in omke of tante, sadat dy wist wa’t ik
wie: Nynke of Marijke. Ik doarde dêr neat fan te sizzen, mar
fielde my wol krekt in hynder!
3. Wat is jo leaflingsbist?
Hûnen. Dy hienen wy eartiids thús altyd. No wenje ik yn ’e
stêd, en dan fyn ik it silich foar in hûn as dy altyd mar yn ’e
hûs wêze moat en soms útlitten wurdt. Ik hâld it measte fan
grutte hûnen.

LESBRIEF Oekebakke boem, Lida Dykstra – troch Lida Dykstra
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