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DE. 0VEND 

Len uutgifte van de verieninge "Stelling- arver 
Schrieversronte" . Fen blad veur iederiene die 
wat veur et Stellingttiwarfs -molt, en kontaktblad 
veur de Stellingwarver Schri eversronte . 
Hit n. _ ' j gie s , prao i e s , verhaelen ; riempie s . 
De Ovend verschient 4+ x in 't jaor. 
"ed.: 1ienk Bloemhoff,  , Doverweg 15a, Ni' jberlcoop , 

till. 05163-371 
Ad. Johan. Veens tr_ a, Binderwveg 3, Ni.' jhol tpae , 

till. 05610-8252 
Veur de PTT bin de adressen zó ; Bovenweg 15a, 
Ni j eberkoop en Binnenweg 3, Ni j ehol tpade . 
--------------------------------------------------- 

Vo j' graeg dat dit blad ok bi' j -JOW over de heerd 
komt? Dat ka~n ! 
Dat kan z6 
Geef je even op bi' j de administraosie en maek 
even een tientien over, le bin dan lid van de 
Schrieversronte, en ie kriegen De Ovend toe-
stuurd! 

Z6 ku j' et tientien overmaeken a 
Per baank c. no. 29.93.07.711. 
Per air.o o girono . 831513, van de "Coop. Voor-
s chotbank W.A. Oldeberkoop", t o ao v. "Stelling-
warver Schrieversronte" 



D E OVEND 

le jgv fl00 1 	 sept0 1972 

MEENSKEN 

Daor bin we dan! Daor is 'We OvendtT! De ni'jste 
stunt van een groepien meensken, dat him doende 
hoolt mit et Stellingwarfs, en we.meugen toch 
ok wel hi-el veurzichtig zeggen: mit de cultuur 
in de Stellingwarven0 
Toch ok weer niet z6 mar een "stunt". Et was al 
een hide tied dudelijk,  dat witj mit een eigen 
kontaktblattien kommen mossen., as wi'j temeensen 
ok an et •sehrieven van et Stellingwarfs. wat 
meer andacht besteden willen. En dat willen wi 1 j, 
bi'j slot vai. zaeke. Gelokkig bin d'r now ok 
kraanten., die an et Stellingwarfs veule meer 
andacht geven as wel es west is. En: wi'j 
wolien ok afgries•lik graeg de kontakten die as 
wi'j al hadden, vaaste holen, en wi'j wollen 
graeg een protte ni'je kontakten leggen0 
Dat zodoende! 

Ti 1 j hadden zo docht, dat d'r ok onder de 
meensken die as hier .vrogger woond hebben, mar 
now een aende naor buten uut heur wark vunnen 
hebben, en. vanzels onder de meensken in Stellingwarf 
zels, wel wat belangstelling. veur w.ezen zal. 
In dit blattien zal et niet allienig over et 
Stellingwarfs gaon, mar we willen hier oknow en 
dan es. een verhael, een riempien, en een praotien 
mit die-en-die in kwiet. Wi'.j weren aenlik van 
doe om d'r een blattien van te mae.ken, waor as 
de meensken zels, en b.v. et verieningsleven funk 
an heur trekken koinmen kunnen. Bat: as d'r goenend 
binnen,: die wat op pe.pierk''iiet willen, die kun dat 
naor de redaktie sturen0 De Stuurgroep van de 
Sch.rjeversronte zal ok veur copy zorgen. Mar d'r 
wodt op rekend, dat de lezers oons hiel wat toe-
sturen0 Bitjkotten,  mar laeter ok! As wi'j wat niet 
in Be Ovend kwiet kunnen, dan willen wi'j ok wel 
dingen deursturen naor de redakties van inkelde 
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kraanten, die g.raeg stokkies in et St ell ingwarfs 
hebben willen0 
"De Ove.ndt' gaot cut blad hie ten.Wi'j willenmit 
dit blad de: boel niet allienig hiete hole n, mar 
disse ovend moet hier en daor ok es wat vuur in 
brengen. 

Meensken, wi'j hopen dat dit blattien een bult 
bi 'j jim opwaarmen en opni j en vuriger bi' j jim 
leven laoten zal En kick now mar es, wat as 
wieder in disse ovend bakt is! 

Stuurgroep Stellingwarfs. 

TiE NIET DONGT, DIE NIET PONGT000 0 000000 

Is een hekende uutdrokking. 1i'j van de Stelling-
warver Schrieversronte kun oons zo veurstellen, 
dat dat een waor woord is, veural veur de- boere-
staand. A.J' an It. :schrievën willen in een blad 
wat dan ok nog riegelmaotig op e' wereld komt, 
ligt dat liekewel toch een hiel klein betien eers.. 
d' --r rnoe'n centen tegen:an, om de boel op poten 
te kriegen. Ben hlatti'en kan niet veur niks uut 
de grond kommen, een blattien van de Schrieversronte 
ok niet. Trouwens de post dot tegenwoordigok niks 
veur niks, krek lieke ruin as vrogger. 1i 'j kun 
hie-pen of piepen, mar zonder centeraosie kun witj 
"Dc Ovend" vanzels niet waarm holen. Jim mossen 
aenl.±k wat branige geven in dc vorm van geld. Hoe 
aj' lid wociden kunnen van de Stellingwarver 
Schrieversronte, en hOe aj et jaorlikse tientien 
kwi e t wo dd en kunnen , s t ao t t e 1 e z en nao s t bi z 0 1 
As we z6mit mekere, trouwens ok deur ere aktivi-
teiten, wat centen bi'j mekere scharrelen kunnen, 
dan kan-dit blad douk rnisschien hielemaol drokt 
wodden, in plaets van stencild. Dan kan oons blat-
tien misschien wat gruuien, wat groter wodden. In 
66nsgeval duswi.eniet pongt, die niet dongt! 

1iEENSKEN WOR LID ViU DE STELLINGWARVER SCHRIEVERS-
RONTE !!! 
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AS 'T 	DAG REGENT 

"Tat een weer", zegt Lange Garnet 
En hi j stapt de winkel in 
flBah!t! zegt Koene, die him naokomt, 
"Bah! Wat is dat weer toch mm!" 
tHarre! i-fanie!ll zuôht een vrouwgien, 
En ze kikt heur nylons nao 
"Tjong! 11  zegt Matten, "wat bin 'k bliede, 
Da'k hier even dreuge stao!" 
"Oe, die regen llat een wereld!U 
KI ae gt Merinus Gruunt e bo e r. 
"' t Piakt me wis al deur de jasse I" 
Zanikt Sietse Kiepevoer 
"Wat ëén bujjë! Wat een bujje!" 
Zegt de oolde kastelin. 
(En de druppen uut zien pette 
Lekken op een sulcertrein 	• ) 
"Fi'j toch!Fi'j toch!" kla.egt een juffer 
Nit een paorse parreplu. 
En ze bibbert en ze babbert, 
En ze zgt iei tien keerg "Hu!" 
U$ Siefert me al inde schoenen!" 
Zucht de docht en van Kl a o s Vi8.  
(Wat in dIt laand, op sandaolen, 
'Lrouwens niet zoe 'n wonder is ! 	) 

En de winkelman, die inp ak t, 
Geft et ooldé antwoord weer 
't Is wat! 't IS at 	It Is wat !" •zegt ie, 
Zeuvenhónderdvuuftien keer! 

Jouk. 
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PRAOTiIIDDAG IN 1OLVEGEO 

Negen twintig april '72, twie ure, I•iavo, 1olvege 
De Griffioen hangt buten in de regen te wapperen0 
Van heinde en veer komnenStellingwarve.rs in hat 
en nieren an zetten0 Van der •eulen uut Rotterdam, 
Larnkje Hof uut Berkoop, Vrouw l3ergveld uut 
Oosterwoolde, Jouk uut Hoogezand, nuum mar.  op, 
Vuuftig mit mekere, op 'e kop of. Een kantine vol., 
en een lekker bakkien koffie van Vrouw 1Toudstra0 
JannesNijholt hiet iederiene welkom en vertelt 
wat d'r zoal mit et Stellingwarfs te redden west 
het, deur de ieuwen heine, n over de opleving 
van de laeste tied. H±'J tekent een taofel mit 
drie poten op et bod: de taol0 in dit geval de 
Steliingwarver tael0 Be drie poten stellen veur: 
praoten, schrieven, lezen0 Be "praotpote is •aorig 
anvreten deur Nederlaans en Fries. Bat et Fries 
veural in Oost-Stallingwarfnogal wat pr.ot wodt 
komt veural uut de tied van dc vervening0 Be 
industrialisaosie het d'r toe mit hulpen, dat et 
Nederlaans nogal wat invloed la-eeg hier en daore0 
Die pote moet weer beter wodden, vient .Jannes 
Nijholt! En de poten van schrieven en lezen moe In 

neudig groter en starker wodden; dislange bin ze 
wat et Stell±ngwarfs anbelangt mar kwaolik bruukt 
lederiene is et d'r over iens: d'r moet veur 
zorgd wodden, dat dc jeugdweer belangstel.ling 
krigt veur de eigen tae ! Veerder wordt .d'r 
luusterd nao' een klaankbeeld overstreektaelen, 
mit de stemme van dr. Jo Daan van et Ins tituut 
Dialektologie van de Kon0 .Akademie van! eten- 
schappe n in Amsterdam, en van dr. 	Ent j e s, van 
et Nedersalçsich Instituut van de Rieksuniversiteit 
van Gruuningen0 Belangriekste geluden: dc streek-
tad IS niks minder as de "verkeerstael", et A1g0 
Nederlaans (Vrouw Daan); "et verlies van de streek-
tael betekent een culturele vervlakking" (Entjes) 
De ondergetekende vertelt over de Bergveld- spell ing 
Dan wodt d'r praot over hoe we de boel wieder 
opzetten moeten0 Yant, dat dtr wat gebeuren moet 

_14_ 



daor is elk van  overtuugd. Dat d'r woddeii warkgroepen 
insteld0 Die groepies hebben allegere iene in de 
Stuurgroep Stellingwarfs0 Die Stuurgroep moet de 
aktivite±ten cot5rdineren0 Ze zullen riegelmaotig 
bi'j inekere kommen. Ln disse Stuurgroep zitten now: 
Ge.rda.v0d0 Veen, Jan Betten, Pieter Jonker 9  
Harm Houtman, Jäñnes Nijholt, Johan Veenstra, Anne 
de Vries,- Henk Bloemhoff0 1) i±t ere rneensken die 
heur opgeven kunnen, zulien ze de volgende dingen 
van de grond perbéren tekriegen eenofdieling 
redaktie, ofd, ;oordeboek, ofd0 publiciteit, ofd0 
archief, ofd0 kabaret, ofd0 teniel, ofd.0 verkope/ 
centeraosle/administraosie An et. aende.. van de 
n±ddag wodt ofpraot, dat de meensken die as d'r 
binnen d'r op len of ere rnenier.e bi t j betrokken 
blieven moeten0 lederiene is cl 9 r veur, om veur de 
aktiviteiten om et Steil±ngwarfs in leven te holen, 
en nog veule levendiger te macken  vo t -en dao Ilk 
even een tientien daele te leggen0 Dat de Stelling-
]arver Schrieversronte is op 'e werëld kommen, en 
aile meensken die d'r die rniddag binnen bin ii 
len keer lid. Laoten we d'r mit mekere veur zorgen, 
dat disse, schrieversronte• een lang leven kr.igt ! 

Ni'jberkoop 	 ilenk Bloenhoff0 

i) Pieter Jonker is half september spietig genoeg 
om gezondhiedsredenen weer uut de Stuurgroep stapt0 

HEN ONDEZUTJK NOR DE STELLINGTAIVER STRHEKTAEL 

In de beide Friese gentLenten Oost.- en I'Teststelling-
warf is een groep grotendiels jonge meensken in 
aktie kommen veur de Stellingwarver stre.ektael, die 
de laeste decennia slim in de verdrokking kommen is. 
Deur inimigratie van Fries en Nederlaans praotende 
meensken in et Stellingwarver laand, is de pote, 
waor as de Stellingwarver streektael op staot, hoe 
langer hoe irakker wodden0 Di t dot.  van.zel S et 
dudelikst blieken in de grotere plal&en Wolvege 
en Oosterwoolde, waor in de jaoren nao de oorlog 
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nog al wat ni 1 je: indus tne es ti gingen komrnen 
birinen 
Beni lid naor de 'situatie van morgen",•hebben ze 
es keken, hoe et bi'j.cle Stellingwarver Jeugd 
staot mit et bruken van de streektaei0 Ze hebben ô 
'e eupenbaore mavoschoele. in 11.1.1olvegao een. onderzuuk 
daon.naor et taelgebruuk van 12-17 jaorigen in 
Tolvegao en-de dorpen daor bi'j omrne. Et onderzuuk 
omvatte een goeie 200 man 170 vraog.eliesten 
gullen veur Wolvegao, 36 veur de butendorpen0 

olvegao 	170 
95 praOten Stellingwarfs in huus 	(5 6%) 
75 praoten wat aanders 	 (44%) 
Van die 75 30 Fries  

45 Nederiaans 	 (26%) 

But endorpen 
30 praoten Stellingwarfs in huus  

6 praoten wat aanders  
Van die 6 5 Fries 	 (13) 

1 .Nederlaans 	 ( 3%) 
Op de invulliestewOdde It jongvolk ok vraogd, of 
ze d'±' wat in zaggen, dat d'r meensken heur schrap 
zetten veur et behoold van de Stellingwarver 
streektael, ja of nee, 

112 (54%)  an.twoordde mit Uja, 94 (46%) mit "nee'. 
Interessant weren de toelichtings, die d'r bi'j 
da 	ja' of "nee" op.pepier zet wodden0 Een kieine 
bloemlezing - 

JA, want 
I t Stellingw'rfs is al aan het uitsterven0 
It Stellingwerfs we rd laler altijd gesproken0 
t Stelliñgwèrfs heeft netzo veel recht van 

bestàan als elke andere streektaal. 
It Stellingwerfsis een mooi dialect. 
It Stellingwerfshoort bij de streek0 
Je moet er trots op zijn, dat je S tell ingwerfs 
spreekt0 
't Stëllingwerfs is een herinnering aan vrOeger, 
it Stellingwerfs behouden, maar zorg dat je 
Nederlands kent 
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NEE, want 
It Stellingwerfs is lane, praat Nèdenlands! 
't Is vergeefse moeite, t  3telliiigwerfs gaat er 
toch uit0 

Akt±e voor het Stellingwerfs? Dat is moeilijk-. 
heden zoeken0 
I t Stellingwerfs? Interesseert me geen barst. 
I t Steliingwerfs is onzinnig gebrabbel. 
Stellingwerf hoort bij Friesland, nou praat 
dan Fries 
It Stellingwerfs? 't Is eon rottaal0 
I t Stellingwerfs is een lelijke haast onbe- 
schofte taal. 
It Stelling..rerfs? Eon spraakgebrek! 

iolvegao 
	

J. !--.1. Nijhoit0 

OVERZICHT VAN DE AKTIVITEITEN VAN DE STUIJRGROEP 

Op 29 april gong de Steilingwarver Schricvers-
ronto it aende.. Veur die tied was dl--- in de 
Liwwadder Kraantc al eon rubniek op gang kom-
men Uut do Pultrum van de_Stellingwarren"0 
Disse rubriek is now cm do veertien daegoi e 
lezer in et wekeliks hi'jvoegsel "Sneon on 
Suin" )  dat zaoterdags ve:schient De 
"StelIingwa-f" en de "Ni 'je Oosstelli:cg. 
warvor" schreven i0v0ni 	 jlen de St. ellinZ- 
warrer i.ono-- zubriek "Op 'e Schostienmaantol ii  

ok al in et Stellingwarfs Do "SteIi±ngwarf" et 
now ±ncic.enteelstokkies in do kraante.. In ieie 
var. Cut jaor is Cue "Ni'jeOoststellingwarver" 
zo ongernurken weg mit cen 17EXELIKSE ruLbriek be-
gon.nen.. Disso rubriek luuserd raor do naeme 
"TJutde Ste llingarverhoeke" en wodt e en pro t to 
lezen0 De redaktie van de Nije Ooststelling-
warver krigt now Ok riegelmaotig stokkies van 
buten de Stuurgroep toestuurd, dat d'r begint 
wat los -be kon-imen. Ok hier en daor in de dörps-
blaeden komrnen d'r ni'je schrievers in et 
Stellingwarfs los0 De Stuurgroep perbeert these 
meensken zo-veul as It kan to benieken, or--,- veural 
Ok op de praotmiddag van 22 april anneumen 
Bergveld-spelling bruken to laoten.. 
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De haandleiding mit disse spelling wodt now en 
dan naor meensken. toestuurd! 

In juni begonnen we een anloop te nemen veur 
et kabaret0 Teksten en lietias wodden schreven 
deur Harm I-Ioutman 9  Johan Veenstra, Jan Betten 
en J-Ienk Bloemhoff0 De laeste dric zullon o: mit 
speulen/zingen in et kabaretDrogramme, dat veur 
disse typisch Stellingwarver gelegenhied o-.--der 
de naemeo. "Harbargo spul do wereld in gaon zal 
Van de Schri ever sronte dot Gerda van der Veen ok 
mit. Van but- en oonze verieninge doen mit 
Minke de Vries (Ni'jehoorn) 1iebe fastelein 
(aLse), Tiny kooprnan (Berkoo), Hans Gorter 
(Oosterwoolde)0 egie J.t10 Nijho!t Organisaosie 
J. Betten PremiZ__Lre4. b±j de verieningeVolks- 
onderwies 	20 jannewaorie, Oosterwolde 

IDe. hoer Nijholt het, in de zornrnervekaansie een 
Nederlaans stok 'Doilc Mina's van Vrouw Hoekstra-
Kloosterhuis in at Stellingwarfs on2rnezet0 De 
tenielverieninge :e flaor_Krah" it Wolvege 
ol Cut graeg op te  plaken brengen, dat ze bin 

now onder regie van Vrouw L. Slagr drok an :t 
rippeteren0 Okdaor kun do J.eden van de Schrieverz 
ronte dommiet (27 okt0 JDr'acht 9  IT oivge) veur flikS 
henne, en ie kun nag iene mitnemen ok Et bewies 
daj' lid hinnen wel even mitnemen, want icderiene 
zal iederiene nog wel niet kennen daenk 

Op 3 nov. komt disse ploeg in Oosterwoolde bij 
De Zon0 Dat organiseren de Jongerein en dc 
Schrieversronte dan mit ? beidend0 e bin van doe] 
d!r  ok nog een stolzkien meziek bjj  te haelen0 

Van do zorcmer is ok et haandschrift van eon uut 
te geven 	 klaorkommen0 Et lig op 1 t 
heden bi!j  Cue drokker, en ot zal zo over aander 
halve maond klaor kommen0 

Et wodt een uutgifte van oonze verieninge0 Et 
gaot omdebi'j f06,-- kosten en ±0 kun et now al 
bitj oonze adm±nistraosie bestellen0 Dat boekien 
moet jeder vanzels hebben! Aj' et bestellen willen 
ku j? et bi'jsleuten formulier even opsturen! 
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Et boekien hiet "Eenhaandvolspeulgoed", is orndebi 
i3O blz0 dikke, het ()en otnslagtekening van Fred Zoer, 
de "Keunstvarver" uit Wolvege. D'r kornmen verhaclen 
en riernpies in, van alles wat0 Den prachtig mool 
en slim leesber boekien0 'ilt j hoeven dit donkt oons 
niet Ions wieder an to r1kkemederen0 Dc naeme Jouk 
hOOlt al in, daj' glen miskocp doen zulien, Is t 
niet zo? 'Tees dr bi'j, want Sunderklaoszal_douk 
wel een hideparti'j ofnemen! 

Li juni kwam et letterkunclig hiseboekien 
.Over de grens/Oercie grins", eon ho-produktie .ran 
et Frieze .iiteraire tiedschrift Alternatyf en et 
Grunninge' Mao.adblad op ? e wereld. 0 Ze hadcien ok can 
aoeke veur oons, (:!at cr ston ok Stellingwarve.- 
wark lIi Van Vrouw Hof-De Boer, .Touk, J010Nijho2_t 
en II Bloemhofl' • Veural in cle Liwarcer i'.ante 
kreeg dill; boekien nog al wat belaizgste!ling0 N. had 
et daor verempoid al over et "Ste!lingwerfs revef!"! 

Op briiii often enfeesten is d'r ok optrcden ii  
verhaeleen!ie -tos, clisse zommor. In jeugdsoos 
Harambe in ppels che hebben we ok rrit moe 'en van 
buten de Steijiuiwarver Sohrieversronte.. tu:Le 
3clIingwa2v3r aovenden organiseert Eercl.er wa' 
ciaor aL s optreden mit de ploeg an "Op 	Soho- 
tienmaante"., 

Gm -.Veer eon p 	&mrneinetStellinwarfs te 
kriogen veurdeRono, bin hier en daor kontkten 
legd mit personen en instaansies Eon pro tte bin we 
vanzels nog niet opschcute:0 Disse kontakten wodden 
op t lieden nog uuthreid0 D'r vaait iiog riet veuie 
over te z_-egg,-n0 

De cur-us Stel1±nwarfs is veur d.c vekaansie be.-
gonnen Drie middaegen in Tolvege in de eupenhao:'e 
mayo. Nao de vekaansie gongen we wieder in Ooster 
woolde in e veurlichtingscentrum van do gam±ente0 
i'j moetn haost annemen, dat de ineersten de Berg-

veld-spelling van neture al kennen, want tien cud-
nemers was thslange wel et hoogste 
Jammer dat d'r niet meer weren, want hier en daor i 
de dirpsblaeden wodt toch nog wel es reer iiiit 
kriebelties, bogies en zo wat henne warkt0 



D!r  is jaor:n streden over een spelling. Dr weren 
en hoop meensken die zeden dat ze gien St.12_ingwarfs 

3chreven 9  omdat d'r ja gien spelling was. 13,Ti is 
ii'j d'r, en now moe?n  we him bruken, ok, is de 
niening van de Stuurgroep0 I'iit de meensken die dt r  
ieren is de Stuurgroep slim hliede0 Et blieken deur-
etters te wezen, en d'r bin goenend bi'j, die now 
ii aorig wat stokkies veur kraanten en dorps1aeden 
3chreven hebben! Ti'j bin aenhik wel van doel op de 
Len of ere meniere mit et geven van. Stehlingwarver 
es cleur te gaon, over niet al te lange tied. Dan ok 
veer veur nitje meensken. Dc meensken die d'r now 
ieren, kun nao de laeste schriefmiddag van 26 sept0 
ieur al aorig mit et schrieven van de sigen tael 
edden0 

Dc Stehhingwarver Schrieversronte is now ok ver-
;egenwoordigd in de Fryske Kultuerried (seictie 
.1teratuii)0 Veerder wordt d'r warkt an een bind 
Leties veur schoelekiender0 Omciat we een be t4 

'iekehik veule huj op e vörke hebben op 't heden, 
toet dat even in de kaaste liggën bhieven, veurlopig0 
.1 bin de neerste hieties al klaor! 

Op 15 se-pt" kwam de woordeboekgroep bi'j mekeer 
--;L-'j Jan ¶Tiebena in runningen0 Daor weren de hern 
ouwer (Hoogezand), liveman (Ermnen) Oosterhof(P€ize) 
n ondergetekene0 DrH0 Entjes van et. Nedersaksiscth 
nstituut was d'r ok orri cons wat goeie raod te 
even. 'Ln- i t laest van oktober zal disse groep weer 
j!J inekere koririen0 Be woordeboekgroep wul giaeg 
ateriaal (woordverzaernelings rieges i.vitdrokki.gs  
a zok-zowat) dat goenend van de lezers zeis mis- 
hien bij mekeer geerd aebben bruken0 Aj'm et 

;iiet.w±hlen, stuur et dan even naor de redaktie0 Of 
 foto- jt m  et g'aeg holen.wihlcn, we kun d'r ok ee 

pie  van maeken, dan kriej'm et weeromme0 Zo kan de 
)OrdeboekgrOep ok een betien hulpen wodden, en wodt 
ur wark zo you edig mougelik! 

Hoe moet de Stelhingwarver Schr±eversronte 
rken, hoe moet die dri'jen, hoe moet hi'j bestuurd 

,dden0 Daor mossen we vanzels intied ok an wark.en0 
hebben es wat gedaachten op pepier zet0 
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weren niet van doel. dat hielemaol scharp init 
te pluzen, juridi sch verantwoord op te zetten, .0111 

zo te zeggen 0  Nee, et mos een soort steun wodden, 
oonze principes en organisaosie as basis op 
pepier0 Veur neensken die al lid binnen, is dit 
"veurlopig riegelment" in de Ovend stopt4 Lees es, 
bekiek es Stuur jim opmarkings, jim kritiek! 
i'j vienn et mooi as d'r wat post is, ok over 

cut versi ag of. over dit riegelment ! Tot zoveer 
et verslag over et wark van Stuurgroep en 
Schrieversront e 

Henk Bloemhoff. 

OP Iü. AOMVI SITE 

Een verhael van Johan Veenstra. 

Bl'j Haarm en Roelfien hadden ze d'r weer iene 
bi'je I -IL-1 Was welgeteld de zeuvende0 Now, de buurt 
het dr wat over ofpraot.. Zeuven kiender! En 't 
zol mit zeuven wel niet opholen ok. En as t now 
nog ao.rige kiender waren, mar. ze grulden ja op 
veu.r gaig en rad0 Veural de ooldste twie jongen, 
daor had de buurt al hiel wat gedonder mit had. 
Ze zatten vol ka.ttekwaod0 Mispunten waren et. 
Now ja, hoe zol etok aers, d'r wodde hour thuus 
ok niks bi 'jhrocht Now lag It nog niet zo arg 
an Roelfien0 '-oelf-.;en was wel een goed wiefien, 
mar ze kon et niet zo goed rneer an. Dat Iscuj i  ok 
wel begriepen, zeuven kiender en z'j zat erde 
hide dag mar mit. Haarm gong naor. etwark.op .e 
fabriek, die had er cc hiele dag glen ornmekieken 
naor.0  En as hi 'j om half ze ss e thuus kwam, dan 
stonnen de eerpels en de sloffen klaor en hi'j 
kon op zien dooie gemak de kraante lezen gaon. 
Op een middag zol doomnie mit zien vrouw even 
langskommen om et ni'je poppien es to bekieken 
en om de deup, die bi'jkotten wezen.zol, es mit 
de oolden te.bepraoten, dat ze eenbetien van It 

len en It ere ofwussen. Roelfien was d'r 
zenuwachtig van. 



Een doornnie kiiej' niet alie daegen over de vloer0 
Ze was de hiele rnorgen al an 't wrieven en poetsen 
west. Zehadden mar eenrmoedig husien, mar et 
zol schone wezen as doomnie kwam0 
Zo zatten Haarm en Roelfien om kwat veur twie klaor 
veu.rde v± site Haarm in 't beste.pak.mit een 
sega-re in It heufd en Roelfien in heur beste jurk0 
In de-  këuken ston de boel ok klaor. Et dienbiad mit 
de theemusse en-een pot thee d'r,  onder, de koppies 
en paanties en t  zundagse tromrnegienmit koekies 
En om twie ure precies fietsten doomnie en mevrouw 
et pattien op nao.r. 't kleine husien toe. 
"Jim holen Jim gemak heur", dreigde Haarm veur de 
laeste keer tegen de kiender, en hij kwm over-
aende om naor de deure te gaen om de gàastén d'r 
in te laoten0 Even laeter kwam hitj mit doomnie en 
mevrouw de kaenier in. I)oomnie en zien vrouw zeden 
Roelfien dag en doe kwarnrnen de kiender an bocl0 Ze 
gavven doomnie en mevrouw allemaole een haand en 
zeden fesoenlik "Dag doomnie, dag mevrouw!" 

Jim bin aorige kiender heur" , zee doomnie, on 
hltj en de vrouw gongen op dc stoélen zitten die 
reur héur klaor zet waren0 "Zb kiender en now naor 
buten, he-ar", zée Haarm tegen et jongvolk, "et is 
3Oi weer, gao mar gauw buten speulen0 As grote 

meensken wat te bepraoten hebben, heuren Jim d'r 
rile t hi' J te we zen!" 

En zo gongen de kiender de deure uut, bliede dat 
et haanties geven veurbi'j was. Lie ooldste twie 
lachten een be-tien, krek al hadden ze wat in 't zir 
"Opsche ten" zëe de iene, "we hebben niet zo veul 
tied". En ze leupen hadde naor et schuurtien waor 
ze wat van onder een omkeerde bloempot haelden0 
"Geef mar op, ik doe 't wel",zee de ooldste."Blief 
Ic hier mar staon", en hi'j vleug vot mit et iene 
of It ore oncler zien blouse naor de keuken0 Even 
laeter kwath ië et huus weer uut • "Ze hebben niks 
murken, kom op, we gaon d' r vandetir, naor die eks te 
nusten die we gister zien hebben". En et twietal 
gong d 'r fluit end e vandeur 0 In de huus kaemer wodde 
intie d wat prao t over ko egie s en Ical fie s en over et 
mooie weer van de laeste tied0 	now", zee doomni 
"moeten we et es over do de-,-,-p hebben''0Jim bin d'r 
viogge bi'j". 

12- 



"Now ',zee Haarm,"de vrouw en ik,we hadden zo docht dat 
v.76 d'r mar niet te lunge mit waachten mosser. Op 'e 
zelde da' is de vrouw ok j aorig, dat zodoende 
begriepen jow" 
"1k vien et een best plan", zee dooninie, ''Idan is 
et een dubbel de'. fees tdag veur jim"0 
"Zo" zee }-Jaarm, "en now mos doomnie mar es een 
goeie segare van mi'j opstikken"0 "NOW, dat siao 
1k niet of", zee doornnie0 
"En 1k zal Jim es gauw cen koppien thee inschin 
ken", zee Roelfjen en ze sloft? naor de keuken0 
Even laeter was ze d'r weer mit et hiele theeblad 
vol. Ze zette de koppies op 'e taofel en vreug 
of iederiene suker on melk bruukte en doe schonk 
ze de thee in de koppies0 "Jim lussen d'r zeker 
wel een koekien bi'j is 't niet?" vreug ze. 
"Et is wel niet goed veur de liJn", zee de vrouw 
van de doomnie, "mar 	laoten we et d'r ir.r op 
waogen!" 
oelfien pakte et trornmegien van 't blad, hul et 

nevrouw veur, dee 'tdeksel d'r of en 
'n dikke grune kikker sprong uut et deusien, 
bijede dat le d'r eindelik uut mocht0 It 'Jas 
zoe'n ciikke mit van die bolle ogen, jim kennen. 
ze vaast wel0 
It iag.trouwens eeiyonder hieten, dat de ruten 
alet knapt binnen van 't raozen van de vrouw van 
ie doomnie 0 

ange bin doonnie en de vrouw die niet rneer 
cieven0 Doomnie rnOS nog mit de preek an de gang 
ee ha-'j, en:ivievrouw had ok nog een hiele protte. 

;e doen! 

\.genda Stell±njwurver Schrieversronte 

22 sept. Eerste ripp eti sie "Harbarges pul ", 
Boekhorst 10, Oosterwoolde, 8 urea 

30 sept0 Verg.. Stuurgroep, Binderweg 3, 
Ni'jholtpae, 10 ure. 

0 okt. Jan Betten, HCB1O lezing en veurdrachten 
Plate .vrouwen,Langedielce ,Dörp shuus. 

7 okt. 	riel:.Dolle Mina's,Keunst naor Kracht, 
Drcht , W61yipgg & ure 

0 okt. Vergeerderingoordetcgroep. Over 1ak 
en tied kriej'm nog bericht. 	- 13 



3 no v. Tenielaovend bl'3 De Zon, 8 ure, Keunst 
naor Kracht mit 't Doll e i4ina's",':opzet rrri,t 

• de Jongerein Oosterwoolde0 
23 nov0 Lezing H. Bl veur de Vrouwenverieninge 

• Hervormde Karke van Else.0 
??dec.??Praotmiddag, algem±ene• ledenbitjlenkomst?? 
De Stuurgroep komt meerstal op zaoterdagmorgen cm 
de veerti.en daegen bi'j mekere0 

KRUIiiELTI ES 

• "De Oolde Pook' is'nog niet uutverkoc t0 Ti'j ver 
aachten l.iekewel, dat nao Sunderklaos alle 

boekies de deureuut wezen zullen! Z6 kujt  dit 
boekien mit verhaelen en riempies van H.J. Berg-
veld.kriegent even een briefkaortien sturen naor 
CR0, gemientehuus Oosterwoolde! Dit boekien van-
88 b1z0 kost f07,50! 

• Dezelde Culturele Raod Oosts tell ingwarf hoolt van 
21 okt.' t/m 3 nov0 in de Eupenbaore Biebeitheek 
in Oosterwoolde een tentoonstelling veur keunste-
naors uut 'Oost-Stellingwärf0 In' december komt 
1r0 J0 Cnossen i.rir Et Vene mit een lezing over ao 

ttDe  tijd van de vervening in Friesland". 
De Zon, Oosterwoolde, 

O Twie van oonze 1 eden bin van It zommer trouwd 
14it inekeer nog wel0 Saakje Harnstra van De Rzzerd 
en Karst A. Berkenbosch uu.tBerkoop0 
Oonze fielsetaosies! 

o Ic kun cons ok helpen! By.0 deur stokki.es  te 
schrieven en cons toe te sturen! 01 00 0 	Ic heb- 
ben een idee ! Eel oons of schrief cons! 

0 Glen gezeur over de spelling! Allemaol volgens 
et stencil mit de Bergveld-spelling schrieven! 

O Et omsiag van. "iDe Oven(!. " ±s.:mnaekt dei0ir lene van 
oonzé le.c1 en, Sietske )3lo6mhoff. ••• 

- lLr  - 



Iviienheer H. Boelmans, Verzorgingsflat Hoog-
.deelsum, Ku±jpersweg 6/32, Renkum, zocht sagen,00l-
de volksverhaelen b--'I'-'j rnekere. IIq.Tie helpt him? 
'Wie schrift him es? 

Copy veur de volgende "Ovend" veur 15 december 
ins turen. 

Maek ere meensken bliede, deur ze van et bestaon 
van de Schrieversronte te verte.11en. 
000 En maek oons bliede deur ze lid te maeken! 

En wat zee iCiaosien Griffioen •-oonze rnascotte-
van dit alles? "Now, we hebben ok wel weer 
lang genoeg zitten te prao ten! Bedaankt veur 
de koffie en tot kiek es! Goeie heur!" 

- 15 - 





- Veur et Stellingwarfs an It wark! 

Mit mekere bin we stark! - 




