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E2 
Veul Heil en Zegen in 

Nieuwjaar 
Dag van de Vrede 

zaterdag 	zondag 

1 	2 
januari 	januari 

maandag dinsdag 

3 
januari 	januari 

~~9 
Een aander botter an 't gat smeren 

en ze/s dreug brood eten. 



Hebben jim et dr goed van neumen disse eerste dag? Of heb-
ben jim teveule euliekoeken eten? Liggen ze al wat zwaor op 
'e maege? 
Daenk d'r omme, de lesten moe'n ok op... Moeder het ze niet 
veur niks bakt... Zo gaot et ok mit oonze Schrieversronte, die 
bestaot ok al weer zowat drieëntwintig jaor! Niet veur niks 
dus! 
Soms hangt ze wel wat in 't gat, mar toch hè'n, toch toffelt ze 
dan ok weer dapper veerder. 
Oonze Schrieversronte is niet zo maar wat, née, et is een cul-
turele instelling, die wi mit z'n allen perberen om overende 
te holen... 
Oonze moeder gong oons veur in woord en daod! 
Laoten we dat niet vergeten..! 

PEGGY KLINKT-IAEMER 

't Stellingwarfs (1) 

In et gebied Stellingwarf praoten de meensken vanoolds een eigen streek-
tael, et Stellingwarfs. Dat liekt veural op et Overiessels en Drents en Het 
dan ok Nedersaksisch. Et laand Stellingwarf was tussen 1300 en 1500 
onofhaankelik, mar wodde deur et Duutse hof in 1501 bij Frieslaand 
onderbrocht. 
Stellingwarf is dus vanooids niet Friestaelig. Vandaege-de-dag bestaot 
Stellingwarf uut twie gemienten: Oost- en West- Stellingwarf. Van onge-
veer 1970 of kreeg de tael meer bekendheid. Dat kwam veural deurdat dr 
doe een orgenisaosie van schrievers, zangers, dichters en aandere veur-
staanders van et bruken van et Stellingwarfs ontston: de "Stellingwarver-
Schrieversronte". De vieterde benaemens et schrieven in et Stellingwarfs 
ommeraek an. Meer as zestig Stellingwarfstaelige uutgfften in boekvorm 
kwammen dr uut, dr ontstonnen rebrieken in de streekkraanten, lang-
speulplaeten verschenen en vieftien jaor laank wodden dr, veural deur 
vrijwilligers, woorden en uutdrokkings bij mekeer gadderd veur een Stel-
lingwarfs woordeboek. 
Et eerste diel zal over niet al te lange tied verschienen. 

dr. Henk Bloemhoff, oold-veurzitter 
van de Stellingwarver Schrievers-
ronte, now schriever van et 
Stellingwarfs woordeboek. 



t'/t dat 't 1' 

L.K. 01.01 
	

Driekoningen (r.k.) 
Zon op 08.36, zon onder 16.29 

	
Epifanie (prot.) 

woensdag 
	

donderdag 

5 
	

[e 
januari 
	

januari 

vrijdag zaterdag 

7 
januari 	januari 

Je moeten de katte nooit op 't spek bienen. 

2~ 



De hering op Ameland 

Op et straand van Ameland was vroeger zovule hering, daj' de 
vis soms gewoon mit de hanen wel opscheppen konnen. 
Dr wodde doe op et eilaand ok een protte geld verdiend. Et 
maekte de inwoners op een duur wel wat kriebelig en zorge-
loos. Ze vunnen die hiele bende bering mar vervelend en ze 
perbeerden op alleraande menieren om die besies kwiet te 
raeken. De beste meniere was nog om de vis mit rieties te 
geselen. Dat was vanzels hielendal verkeerd, want de hering 
gong vot en kwam ok mar niet weeromme. 
Et veroorzaekte een hoop aarmoede op et eilaand. 
En tegenworrig wodt d'r deur de viskers soms nog wel bering 
vongen mit de striemen op 't lief... 

Uut: Frieslaand's Volksleven. 
Uutgaove: Interboek, Leeuwarden. 

Oolde schoele 
'k Bin weer kierid in doolde schoele 
'k Zit weer in de baank veuran. 
't Is as staot de wereld stille, 
'k Heb d'r duzend dromen van. 

'k Zie et plein, de ekkel bomen 
mit et grote eksternust, 
boven in het veeste puntien, 
gienend die zo hoge dust. 

'k Roek de oolde kolekachel, 
'k Pruuf de smaek van zuuthoolt weer 
En ik zol graeg knikk'ren willen, 
mar ik heb gten knikkers meer 

Bruun verrookt, de schoeleplaete 
jaoren laank op 't zelde stee, 
ligt et zeilschip, zwaor belaeden, 
op 'e ree van Bantam ree. 

En ik zing die oolde vassies, 
hiel de schoele vol geluud. 
En de stemme van dejuffer, 
die klinkt boven alles uut. 

Stemmen uut een kienderwereld 
lange leden en veurbijj. 
Mar mien dromen he'k nog over 
en die bin alliend van mij. 

Johan Veenstra 



zondag 	maandag 

9 	10 
januari 	januari 

Hij is an de eerste leugen niet haasten. 

N.M. 00.11 
Zon op 08.32, zon onder 16.39 

dinsdag 	woensdag 

11 12 
januari 	januari 

~~9 

Ik zal je vetmesten mit haeverdoppen. 



Haiku's 

0k de dongbulte 
speult nut in et sprokien van 
d'ongerepte snij. 

De kraekende snij 
bij elke stap; ik lope 
niet allienig meer 

Uut Jan van Overtjonger, Zonder zille. 

Snij, 
et ienzeme spoor, 
dat mij stapvoets volgt 
op mien iewige tocht 
naor de horizon. 

Uut: Jan van Overtjonger, Zonder zille. 

Snijman 

Een hiele oolde snijman ston 
bij een hotel op et balkon. 

Een keunstener mit vostverlet 
die hadde him daorhenne zet. 

Hij ston daor now al zeuven weken, 
want hij wol een rekortien breken. 

"Nog Zestien daegen!" docht hij toek, 
'Van kom ik in et "Guiness - boek!" 

En hij dee alles wat een man 
an zien konditie bouwen kan. 

Niet dat hij enkeld koolde leed, 
mar hij was ok al op dieet. 

Wanneer de kelner veur him beug 
en him naor zien verlangen vreug, 
dan zee de snijman alke dag: 
"Breng mij mar ies mit haegelslag!" 

Jouk 



donderdag 	vrijdag 

13 14 
januari 	januari 

't Is beter van de stad as van 't laand, 

1~ 

zaterdag 	zondag 

15 16 
januari 	januari 

Daor liggen de moezen dood veur de kaaste. 

2~ 



Aachter de vaort, in Ooster-
wolde, woont tegere mit 
heur man, disse schaets Ster. 
Ze genieten daor van heur 
oolde dag. Al bin ze nog 
flink, et snelste is dr een 
betien of. 
Dat het grif aanders west, 

want tegere was dit echtpeer betoefte körfballers bi D.J.O. 
mar butendat was Antje iene van de snelste vrouwluden van 
et kottebaeneschaetsen in Nederland. 
Mit heur lange slag moet ze in 1933 mit wedstriedrieden uut 
aende zet wezen. In 38 wodde ze kampioen van Overiesel en 
in de winter van 1939- 1940 op drie achterien- volgende dae-
gen kampioen van Friesland, Drenthe en Groningen, mit as 
topper in 1941 et kampioenschap Nederlaand. 

Greensgeval... 

Een Steilingwarver kiepe 
wol over ien naacht ies, 
op redens naor De Kniepe, 
mar hij verston gien Fries. 

De Kuunder lag nog eupen, 
daor was wat ries bij zet. 
En dattien Friezen reupen: 
"Oh kypke, dat kin NET!" 

Et kleine kiepien dochte: 
"Et kan dus KREK - gien nood!" 
Hoe as ët dat bekochte? 
Netuurlik: nut de dood... 

We hun d'r omme goelen, 
mar wéët waor et an ligt: 
stel op 'e Friese schoeien 
et Stellingwarfs verplicht! Uut: Greensgeval van Jouk 

mit tekenings van Hj. van Veen. 



hangt, ko, 

Begin van de Bidweek 
voor de eenheid 

maandag 
	

dinsdag 

17 18 
januari 	januari 

Aeken en Keulen bin niet in iene dag bouwd. 

H.K.H. Prinses Margriet (1943) 
E. K. 21.28 

Zon op 08.26, zon onder 16.54 

woensdag 
	

donderdag 

19 20 
januari 
	

januari 



Snij 

Snij komt speulend angewriemeld 
op de aosem van de wiend, 
weeft een rag van witte draoden 
bouwt een wereld veur een kiend. 

Snij komt stoevend daelefladderd 
stowt de vlokken veur him uut, 
brokt tot gleensterige schobben 
maeht een liesien om mien ruut. 

Snij komt doonzig hennehuppeld, 
legt zien weefwark o zofien 
over een griesgrauwe wereld 
as een bruidsjurk van satien. 

Now leit alles ondersteuven 
op de aosem van de wiend, 
wonderschone witte weelde, 
toverwereld veur een kind. 

Peggy Klinkhaemer 

Les 

Et keurige, kleurige, fleurige klied 
van de winter, ligt wieduut te straolen. 
De hemel is hoge! De horizon bried! 
En et dundoek bewimpelt de paolen! 

De klinkende blinkende slag van et staol 
OP de iesvloer flitst over de vlakte! 
Dat loflied van machtige meters metaol, 
dat spot mit benauwdhied en zwakte! 

Daor staon en daorgaon en daor slaon ze uut stee: 
De rieders - in staol rechte streken! 
Zo sierlik as zeilschippen over de zee, 
om oolde prestaosies te breken! 

Wat hroeni in de rogge, de hanen op 't gat; 
et geweld lat him amper besturen! 
De zunne schöt straolen, de iesvloer is glad! 
Toe Roegbaord, toe laot et wat duren! 

Uut: Een haandvol speulgoed, van Jouk. 



egens lop _ 

vrijdag 	zaterdag 

21 22 
januari 	januari 

.̂t 

Hij het 't altied wunnen en nooit verspeuld. 

zondag 	maandag 

23 24 
januari 	januari 



Regen 

Verdriet lopt bij de ruten daele, 
traonen tikken op te  veensterbaanhe. 
Et waachten is op 'e 
buusdoek van de zunne. 

Winter 

De winter hangt wottels van ies 
an de raand van et dak. 
Dommiet lopt de zunne 
et waeter over de tonge. 

Bote Stellingwerf 

Snij 

Et hadde snijd en op Blesbrogge 
lag oolde Berend op te rogge. 

Wat was die man verschrikktlik  woest, 
hij zwaaide mit een grote voest 
en reup: 'Die snij, dat is het kwaod! 
Die breng ik veur de Hoge Raod!" 

De snij die zee gien woord weeromme, 
mar doch te: "Ie bin wel een domme! 
Die Hoge Raod warkt zo geduldig, 
as 't meimaond wodt, bin ik onschuldig..!" 

Jouk 



op'ekop 

Zon op 08.17, zon onder 17.07 

dinsdag 	woensdag 

25 26 
januari 	januari 

^r 
Wie 't langste leeft, het de hiele boel. 

V. M. 14.24 

donderdag 	vrijdag 

27 28 
januari 	januari 



Jongesriederije 1925 

Een iesmuss' 
en een pilobroek 
melkbussen slichtvol drinken. 
De baene gleenstert 
tot de hoek 
en heur de iezers klinken! 

Een snotneus' 
en een bonte doek 
twie die mekaer belzaampen. 
In 't tentien van 
de pilobroek 
staon koppen vol te daampen.. 

Een touwgien 
an et hakkeleer 
zo kun ie nog wel schaetsen... 
Aanst klinkt opni'j 
et statschot weer: 
"Kom jonges, op jim plaetsen!" 

Peggy Klinkhaemer 

Et huzien van berouw 

In Leeuwarden an de grachtswal ston vroeger een huus, dat et huzien van 
berouw nuumd wodde. 
Waorom as dat zo nuumd wodde, leut Kim op twie menieren vertellen. 
De iene zee: "De man die et bouwen leut, was mit een hiele hoop geld uut 
Oost-Indië kommen, mar ondertied dat hij mit 't huus an 't timmeren 
was, gong zien geld d'r allemaole an op. 
Doe speet et him hiel arg, dat hij 't daele zetten laoten hadde..." 
Een aander vertelde dat de man mit de bouwmeester ofspreuken hadde, 
dat hij veur elke stien die bruukt wodden zol, een bepaold bedrag an geld 
kriegen zol. De timmerman rnaekte daorom de raemen mar hiel klein, om 
mar zo vule meugelik stienen neudig te hebben. 
Mar de eigener van et huus kreeg wel spiet, dat hij zoe'n halfwieze of-
spraoke mit de bouwmeester maekt hadde... 
De staatsman Allard Pieter van Jongstal, zeer bekend in de vaderlaandse 
geschiedenis, bouwde d'r in 1640 een prachtig huus vlakbij, waor hij een 
groot gedielte van zien vermeugen an besteedde. 
Daoromme wodde dat huus ok wel deur et volk "Et huus van berouw" 
nuumd... 

Uut: Frieslands Volksleven. 
Een uutgave van Interboek Leeuwarden. 
De uutgeverije M. Th. van Seijen. 



de körfsc 

Septuagesima 

zaterdag 	zondag 

29 30 
januari 	januari 

Wie zien gat braandt moet op 'e blaoren zitten. 

2~ 

H.M. Koningin Beatrix (1938) 

maandag 
	

dinsdag 

31 
	

1 
januari 
	

februari 



Onderwegens 

Onderwegens naor Zwolle 
op 'e autosnelweg 
kwam ik mezels tegen. 
Mien aandere ik 
zonder de ballast 
van dejaoren deur 
En wat stelde et 
een schaemel betien veur: 
veertig jaor wezen, 
groot wezen, 
volwassen wezen. 
In et spiegelglas 
was de benauwdens 
de hiele tied te lezen 
en ik zag 
wie as ik aenlik was: 
een groot, bang kiend, 
verdweeld van thuus, 
dat naor zien mem toe zol 
in 't ziekenhuus. 

Johan Veenstra 

De Wooidkiaank 

trommels en trompetten 
speulen op 'e straot 

broeken jassen petten 
liekes in de maot 

harmenie van geluden 
harmenie van gezichten 

harmenie van noordwoolde 
de Wooldklaank 

Klaas Knillis Hofstra 
(van: J.A. Bakker-kelinder 1985) 



n gat in 1 

Maria Lichtmis (r.k.) 
	

L.K. 09.07 

woensdag 
	

donderdag 

2 
	

3 
februari 
	

februari 

vrijdag 	zaterdag 

5 
februari 	februari 

.̂r 
Wie over de hond komt, komt over de stat. 



Oold recept van de Chefkok 

Potstroo 

Ingrediënten: 1 Ltr. melk of soepe, 
180 gram boekweitgrutten, 
200 gram gerookt spek, 
klein betien zoolt 
Stroop naor smack... 

Warkwieze: 
Breng de melk of soepe an de kook, dan de grutten dr bi 
doen. De potstroobrij moet ongeveer een kertier koken en 
moet stevig wodden. 
Et spek in dobbelstienties snieden, uutbakken en in een 
pannegien waarm holen. 	 - 
As de potstroo klaor is, een possien op je bod scheppen en 
dr in de midden een koelegien in maeken. 
Dat koelegien vol scheppen mit spekvet, spekkies en 
stroop. 
Eet smaekelik. 

Chefkok Johan Boersma, Soolstede 

Oold brood 

Een kwaoie klaant klaegde in de bakkerswinkel, dat ze de 
veurige dag stokoold brood kregen hadde. 
De bakker nam dat niet en reup op hoge toon: "Mevrouw, ik 
bakke al meer as vuuftien jaor brood!" 
"0 ja?" zee ze, "mar dan ha' toch niet zo lange waachten 
moeten mit verkopen!" 

(Uut de dadde haand) 



' him een 

rIL 

Zon op 08.00, zon onder 17.27 

	

zondag 
	

maandag 

[e 
	7 

	

februari 	februari 

Et vuufde rad an de waegen wezen. 

1~ 

	

dinsdag 
	

woensdag 

februari 
	

februari 



Vremd weerglas 

Een prachtig lint in alle kleuren van de regenboge, leut persies 
zien hok weer as 't was. 
Dr was een gebruuksanwiezing bij: 

Buten 't raem ophangen! 
Iedere morgen raodplegen. 
As 't nat is, regent et. 
As 't stief is, vriest et. 
As 't wit is, sni'jt et. 
As 't beweegt, wijt et. 
As 't verschiet, schient de zunne. 
As 't vot is.., is 't steulen... 

Uut de dadde haand. 

Mitvaler 

Op een lopien perbeerde Piet de trein nog te haelen. 
Et was drok op 't perron, de trein was an de laete kaant, dat 
was Piet zien gelok. Doe hij d'r bijna was, gleed aachter him 
een dikke vrouw van zowat een vuuftigjaor, uut op 'e gladde 
tegels. Deur de vaort die ze hadde, scheuf ze tot vlak bij zien 
schoenen. 
Mar veur dat Piet helpen kon, was ze al weer overeinde krab-
beld. Ze was gauw weer kalm, knipoogde tegen Piet en zee: 
"Liggen d'r wel vaeker mooie vrouwluden veurjow voeten?" 

Uut de dadde haand. 



o- 
rcomt die '1 

n vangen 

N.M. 15.31 

donderdag 	vrijdag 

10 	11 
februari 	februari 

Zon op 07.47, zon onder 17.40 

zaterdag 	zondag 

12 13 
februari 	februari 



Dieren helpen in de winter 

Dr bin een peer dieren die aj' in de winter helpen kunnen. 
Daorvan bin de voegels toch wel de bekendsten en die wod-
den dan ok haost deur iederiene hulpen. De meensken kopen 
of maeken een voegelhusien mit lange draoden mit aepeneu-
ten. 0k won d'r vetbollen kocht. Mar aj' om je toe kieken, 
kuj' nog meer dieren zien die hulpe neudig hebben. Woon ie 
bij een viever (zoas ikke) dan zie enten. Die kun niet op et ies 
zwemmen. Dus maek ie dan een wak. En ie kun ze dreug 
brood geven. Woon ie bij een bos dan kuj' voer op een eupen 
plak strujjen. Dat wodt ok wel vaeke deur een boswaachter 
daon. Zo ziej' mar de win- 
ter het ok veur- en nao-  
dielen. 	 0 

Annelies v.d. Berg, Gen- 	 ir 
tiaan 48, 8471 WG Wol- 	 ' 
vege. 	 o 	

0 

Van een dikke snijvlokke 

Hij was in de wol kens geboren 
Tussen Tuundorp en Wol vegao 
Now lag ie naost Hoeveger toren 
In de modder en dochte nao 

Et was een verstaandige vlokke 
En hij zag nog een leste kaans 
Hij leup op zien Witte sokken 
De weg uut naor Kontermaans 

Bovenop mos ie even rusten 
En hij keek de wereld rond 
De steernties die him kusten 
Waren d'iënigen die d'r van wusten 
Dat die dikke vlokke daor ston! 

Hij klom op de stienen mure 
En keek naor de hoge locht 
Mar morgens om zeuven ure 
Doe et dag wodde is ie vlocht 

Hij deuk koppienonder in 't waeter.. 
Mar de hoogte was te groot..! 
Ze vunnen him drie daegen laeter 
Bij leken - Hij was al dood..! 	 Jouk 



Valentijnsdag 
	 Vastenavond 

Rosen montag 

maandag 
	

dinsdag 

14 15 
februari 	februari 

.̂t 

Ie kun van een kikkert gien veren plokken. 

Aswoensdag (r.k.) 

woensdag 
	

donderdag 

16 17 
februari 
	

februari 

Hij kiekt as een boer mit koesepiene. 



De Nederlaans Hervormde Karke In Wolvege, 
de "Kerk op de Hoogte" 

is een goed onderhullen gebouwen dateert van omstreeks 1646. 
Disse karke het twie buterdeuren en een anbouw uut laetere 
tied. 
Bij iene van de buterdeuren moej' een trappien op en of. Et is 
wel stijlvol! Boven de deure an de Zuudkaante is een blaauwe 
stien inmesseld en daor staot op: 

"Als Titanjulium den vierden dach ontweide 
Ontfonckte deze kerk door ijver in Gods Geest 

Ons Grietman: Dirck van Baerdt 
de eerste steen hier leide, 

tot nadenck van zijn hand, 
"Maer Christe Eere meest." 

Et woord Grietman is sinds 1795 verdwenen. De "Kerk op de 
Hoogte" staot nog recht overaende en is nog hieltied in 
gebruuk. 
Je kun him vienen an de van Baerdt straote. 

Opmarker 

Honderd vuuftig keer zee de man: 
"Ie konnen wel es geliek hebben," 
mar de honderdienenvuuftigste keer 
zee hij: "Mar now lieg ie..!" 

Et staot me veur, 
dat disse van opa is. 



:limt, kan 

ut de boc 

H.K.H. Prinses Christina (1947) 
E.K. 18.48 

vrijdag 	zaterdag 

18 19 
februari 	februari 

Zon op 07.33, zon onder 17.53 

zondag 	maandag 

20 21 
februari 
	

februari 



Geese, Geese, goesegat 
die boven op 'e sjeese zat... 
Hup, zee de sjeese 
en vot was Geese... 

Disse is van opoe. 

(0n) Kruud 

daorgruuit et... 
zomaar een toefien grôs 

tussen de tegels 
van de stoepe 

en even staot de straote 
vol peerdebloenien en 

madeliefjes 

krek as vroeger 
doe 't hier nog weilaand was 

Dapper toefien grös! 

1-larmen Houtman 



februari 
	

februari 

De kestanjes uut 't v 

dinsdag 	woensdag 

22 23 

donderdag 	vrijdag 

24 25 
februari 	februari 

Mit 't waeter veur de dokter gaon moeten. 



Zo... Feberwaori 

Ik zag waeter dat op gruunlaand lag te blinken 
sni'jwitte gaanzen in vergaedering. 
Ik zag de zunne in 't westen daelezinken 
totdat hij staodig bloedrood onderging... 

'k Zag 't oolde peerd bij 't hekke test ementen. 
De blaauwe reiger vliegen, fraank en vrij. 
En bij de sloot, die volgruuid was mit benten 
zwat bonte pinken op een lange rij... 

Blaauwe Zochten kleurend nut wat flinters 
van roze mit gries, een prachtig parrelnuoer 
boven et laandschop van de polderboer.. 

Misschien vaalt morgen de doonzige snij 
verwonderde vlokken, zo rul en zo rij. 
Zo prachtig, zo sfeervol, zo winters. 

(Sonnet) 
	

Peggy Klinkhaemer 

Hulde 

Hulde an de bussewipper! 
'k Wol die man een lintien toe... 
't Gefrommel mit de botterbriefies, 
't Gestommel mit die bussen.. .Poeh! 

Spekglad was die mellukwaegen, 
de vielen zakten in de drek. 
Hij duupte him de leerzens over, 
in de buse zat 't pakkien shag. 

Mit zien heufd vol nomrnerplaeties 
en zien aarms rond "Frieslaands Roem" 
wrotte hij bij naacht en ontied 
zien eigen ledemaoten kroem. .1 

Peggy Klinkhaemer 



st dat 't) 

sj.i 

V. M. 02.16 
	

Zon op 07.18, zon onder 18.06 

zaterdag 	zondag 

26 27 
februari 	februari 

Een woord hebben as een wor,nedokter. 

maandag 
	dinsdag 

28 
	

i 
februari 
	maart 



Stellingwarfs volkslied 
(tekst: I-LJ. Bergveld, mez.: H. Bokelman) 

In tt Stellingwarfse laandschop 
mit greide, bouw en struuh, 
mit wallegies en heide, 
mit overoold gebruuk, 
mit essen en mit rnaoden, 
mit vaorten, sluus an sluus, 
in 't laand van Lend' en Tjonger 
daor vulen wij oons thuus. 

Wij bin gien echte Friezen, 
mar oh gien Drenten meer 
Mar in oons dörp of buurtschop, 
daor helpen wij mekee 
En waor wij oh belanen, 
d'r blift een starke baand 
nut oons geboorteplakkien 
oons Stellingwarver laand. 

Regen 

Een vieze Feberwaoridag 
Mit regen en mit wiend 
Een blue die op straote lag 
Verleuren deur een kiend... 

De druppen an et raerrikezien 
De geulties over 't glas 
De musken in et tunegien 
Dat wiek' en modd'rig was! 

De plassen in de zaachte baarm 
Et vrouwvolk nat en vies 
Mit zwaore tassen an de aarrn 
Wat was de wereld gries! 

De bode in zien regenpak: 
"ja goeie! Wat een weer!" 
Gien meenske die him tegensprak 
En hieltied deur mar weer... 

Een koolde natte regendag 
Mit storm en hadde wiend 
Een blue die te smulten lag 
Een blue mit een tegenslag 
Verleure deur een kiend... 	Jouk 



n bod vet 

rii 

Poerimfeest (isr.) 

woensdag 

2 
maart  

donderdag 

maart 

Weredgebedsdag 
L.K. 17.54 

vrijdag 	zaterdag 

4 5 
maart 	maart 

Wie 's naachs viskt, moet daes netten dreugen. 



Vroeger 

Vroeger, veilig geborgen in mijn 
moeders schoot. 

Groeien, groeien, ik werd groot. 
Het werd steeds krapper 

daar in mijn moeders buik 
en op een dag: Ik nam de duik. 
Tuimelde, tuimelde, om en om, 

ik voelde me dizzy, ik weet 
niet waarom. 

Opeens, geruk aan mijn hoofd 
en mijn heerlijke zweefbui 

werd gedoofd. 

(over: de geboorte) 
Ingrid Roeland 

Vremd gevuul 

Een man die vroeger altied warknemer West was, hadde now 
sund een posien een eigen zaeke. 
Dr wodde him vanzelfs vraogd hoe him dat now voldee... 

zee de man. 'Wel goed aenlik, mar ik hebbe wel aided 
et gevuul dat ik now bij mizels in dienst binne..!' 

Uut de dadde haand. 



'r aepen ,i 

[Ii 
	 40 1 

maart 	maart 

zen nomm 

Zon op 07.03, zon onder 18.19 

zondag 	maandag 

6 
	

7 
maart 
	

maart 

Internationale Vrouwendag 
	

Biddag voor het gewas 
en de arbeid (prot.) 

dinsdag 	woensdag 



Bliede wezen 

Bliede wezen 
is dat lachen om een bak? 

Bliede wezen 
is dat mit gemak 
dure dingen haelen 
en betaelen? 

Bliede wezen 
is dat lekker eten, 

Of een boel geleerde dingen weten? 

Bliede wezen, 
dat is elke morgen: 
fleurig opstaon; 
naorje waark gaon 
zonder zorgen; 
en in kleine dingen 
grote Wonderen lezen... 

't Snijk1okkien 

Naost 't gladde zwatte pad, 
in 't rommelige beukeblad, 
gebeurde wat... 

Gieniene die d'r arg in had, 
dat tussen 't knisterige blad 
hiel stiekum wat te gruuien zat... 

Mar now 't zien knoppies 
eupenslat, 
ropt alleman: "Wat mooi is dat!' 

Peggy Klinkhaemer 

Jouk 



't kaantie, 

rISiL 

donderdag 	vrijdag 

10 	11 
maart 	maart 

N. M. 08.06 	 Zon op 06.47, zon onder 18.32 

zaterdag 	zondag 

12 13 
maart 	maart 

Hij is niet op zien aachterheufd valen. 

2~ 



Wonder 

De iene zicht een wonder 
in een zaandkorrel. 
De aander zicht niks 
in een bulte zaand... 

B. Stellingwerf 

Gedaachten 

Een kalf en zat op Riesberkaampe 
te lezen bij een eulielaampe. 

En in Zaandhuzen lag een veerze 
te lezen bij een gooidse keerse. 

Doe kwam d'r nog een oolde koe; 
die zee gewoon minachtend: "Boel 
Daenk ie dat ik an lezen doe?" 

Zo wisselen ze in geslaachten 
dus in de riegel van gedaachten. 

Jouk 



lijm een si 

maandag 
	

dinsdag 

14 15 
maart 	maart 

Je weten nooit, hoe een koe een haeze vangt. 

woensdag donderdag 

16 17 
maart 	maart 



Fris 

D'r was es een ploeger in Raarnsdonh 
die wel zeuventien uur veur de wiend stonk! 

Hij zuchtte verdrietig: 
"Ik had toch veul liever, 

cla'h now bij Marie een pot bier dronk." 

N.N. 

Woorden 

Een jonge vrouw, keurig in de kleren, gong in de boekeofde-
ling naor de verkoopster toe en zee: "Ik hebbe gister een 
woordeboek van jow kocht, mar ik wol 't mar weer ruilen." 
"Waoromme dan? Wat mekeert d'r an?" schrok de verkoop-
ster. 
"Och,' zee de vrouw. "Misschien mekeert d'r wel niet zo vule 
an, maar die woorden die d'r in staon, zal ik toch nooit bru-
ken!" 

Uut de dadde haand. 



kt him eer,  

rLi1 

'ioele spek 

H. Jozef (r.k.) 
E. K. 03.35 

vrijdag 	zaterdag 

18 19 
maart 	maart 

Begin van de lente 21.25 M.E.T. 
Zon op 06.31, zon onder 18.44 

zondag 	maandag 

20 21 
maart 
	

maart 



't Waachtende bouwgien 
Ik hebbe weer een vol kstuun, 
wat bin 'k daor bliede mit... 
Ik hebbe 'm vleden weke 
hielendal al ommespit! 

Wat za'k now es verbouwen, 
ik hebbe Wouda al, 
a'k die geloven meuge 
daenk ik dat 't vaaste lokken zal. 

Ik gelove da'k spinaozie 
en ok wat bieten zij'... 
Ik doe gien stokke bonen, 
daor moe'k mit de ledder bij. 

't Is nog mar Feberwaorie 
en ja nog lang gien tied, 
mar an April toe waachten 
kan'k mit rnien bouwgien niet... 

Now dag heur, 'k gao naor huus toe, 
mar op 'e kachel an... 
Kiek daor die locht es drieven, 
daor komt een goeie stinkert an.. 

Peggy 

0k lastig 

Een man was veur een routineonderzuuk es weer even bi de 
dokter. 
Op 'e vraoge of bil  sund de veurige keer ok nog muuilikhe-
den had hadde, mos die man eerst es een posien naodenken. 
"Ja!" zee hij, 'now aj' 't zeggen, ja, een peer weken leden kreeg 
ik zomar een lekke baand..." 

Uut de dadde haand. 



lakke zoo' 

maart 
	maart 

e maoten 

Z.H. Prins Pieter-Christiaan (1972) 

dinsdag 	woensdag 

22 23 
maart 
	

maart 

Maria Boodschap (r.k.) 
V.M. 20.45 

donderdag 	vrijdag 

24 25 



Wetensweerdig 

Zitten d'r wiend veren an de locht, 
dan is d'r vaaste storm in antocht! 

Een kring om de rnaone, brengt regen... 
Een kring om de zunne, daor kun vrouw en 
kiender niet tegen (goden ze!). 

Bij barometerval en wisselvalligheid: 
"Aeolus" stormweer veurbereidt... 

Is de zoemeraovend mistig, 
dan is 't morgen meerstal mooi weer! 

Een krimperd is een stinkerd, 
mar roemt de wiend, dan schient 
de zunne veur elk kiend... 

Een mistige morgen brengt meerstal 
een mooie dag... 

En 's winters het mist vost in de kist! 

(Bij mekere lezen) 

Braand 

Op een aovend ston dr een jonge mit een gelokkige lach op 
zien gezichte in de veerte te kieken. 
D'r kwam een meneer bi him langes en die zee: 'Ie bin een 
fijne vent, ie daenken niet drekt an voetballen of rotzooi 
schoppen, ie weten te genieten van een, prachtige zunsonder-
gaank... 
"Dat is gien zunsondergaank," zee de jonge, "dat is oonze 
schoele die prachtig in de fik staot. . 

Uut de dadde haand. 



in de bus 

maart 
	

maart 

2anke mis„ 

rjEI 

Palmzondag 
Begin zomertijd 

Zon op 07.14, zon onder 19.56 

zaterdag 	zondag 

26 27 
maart 
	

maart 

MA m 

maandag 
	

dinsdag 

28 29 



Boekfragment 

Gaasten 
Moeder staot bi de hoeke van 't huus. "Now, now, daor 
weren jim dan al!" "Ja heur, we bin viogge anstapt, we zeggen 
dan bin we wat op 'e tied, een dag is ok zomar omme en 't is 
nogal een hiele loop van Bovenveengao naor de Hoeve." 
Grootmoeder het het gooiden ooriezer mit de floddermusse 
op, waor heur pientere koppien vrindelik onderweg kikt. Ze 
dreegt baandschoenen die mit een knopien sluten, zwatte 
kousen, een zwatte jurk mit plooigies en schuine overslag en 
ze het et mooie gooiden slottien omme. Bij grootvader staot 
de schieve zwatte pette wat hoge op zien prachtige grieze 
haorbos. Hij is ok in 't zwat, mar hij het et witte frontien 
veur, mit de platte strik. De schoenen bin zwat, instappers, 
mit op 'e kaante hieiestiek. 
Ze bin d'r, wat een feest! 

Uut de bundel: "Sprokkels en Spraankels" 
van Peggy Klinkhaemer. 
0k een uutgave van "De Steliingwarver 
Schrieversronte." 

Misschien vandaege 

Jezus, die bi) t waeter langes leup 
en Simon en Andreas reup 
om zomar zonder praoten 
heur netten te verlaoten... 

Misschien komt Die hier vandaege veurbi 
en ropt hit) oons, zeg jow of mij, 
om alles op te geven 
en Him trouw nao te leven. 

Hij die de straote langes kwam 
en tolleners op ziede nam, 
wil ok in oonze woning wezen 
en oonze duust're boeken lezen. 

Want Christus, die deur de wereld gaot, 
wie zien naeme niet op 't spandoek staot, 
die sprekt votdrekt et hatte an 
en vragt wat rnaektenjow daorvan? 

Misschien komt Hij vandaege veurbij. 
Komt Hij veurjow of komt veur mij... 
Hij kan en wil oons altied geven 
de riekdom van et eeuwig leven! 

Peggy Klinkhaemer 



'en op 't, 

Witte Donderdag 

woensdag 
	

donderdag 

30 31 
maart 	maart 

D'r gien hoge musse van op hebben. 

2~ 

Goede Vrijdag 	 Pésach (isr.) 

vrijdag 	zaterdag 

1 	2 
april 	april 



Kiend 
Soms wok nog dak et kiend was, 
etjoongien mit de autoped, 
et oolde boe rehuus, 
de verhaelen van Klaosien 
de koenen op 'e stal 
iekmulders in de wal, 
op 'e schoot bij mem en veilig thuus. 

Etjoongien mit de krullen 
dat doodgewoon gelokkig leek, 
lachende naor laeter keek. 
Mar laeter, zegt een dichter, 
het stiekum gister west. 
En wij en wikkerdewik 
staot et joongien van doe 
in de wereld van now. 

Zwiemelig op 'e bienen 
perbeert hij groot te wezen. 
Himzels niet te verliezen 
en stiekumpies de hieltied toch 
een betien kiend te blieven. 
Mar hij  moet zo vaeke kiezen 
en kiezen dat dot zeer, 
dat markt hij keer op keer. 

Soms wo'k nog dak et kiend was 
mar groete nao groete 
wodt et kiend een vremde. 
Et oolde boerehuus staot leeg, 
de autoped is schroot, 
de iekmulders bin dood, 
Klaosien is al lange uutverteld... 	 Johan Veenstra 

As 't iene dag regent... 

"Wat een weer," zegt Lange Garriet en hi'j stapt de winkel in. 
"Bah!" zegt Koene, die him naokomt. 

"Bah! wat is dat weer toch min!" 
"Harre! Harre!" zucht een vrouwgien en 

ze kikt heur nylons nao... 
"Tjong!" zegt Matten, "wat bin 'k bliede, 

da'k hier even dreuge stao!" 

"0e, die regen! Wat een wereld!" 
klaegt Merinus Gruunteboer 

"t Plakt me wis al deur dejasse!" 
zanikt Sietse Kiepevoei 

"Wat een buuije! Wat een buuije!" 
zegt de oolde kastelein. 

En de druppen uut zien pette 
lekken op een sukertrein... 

(vervolg, zie volgende blaadje) 



s een stot 

Pasen 
Pésach (isr.) 
	

Tweede Paasdag 
LK. 04.56 Zon op 06.58, zon onder20.08 

zondag 
	

maandag 

3 
	

51 
april 
	

april 

dinsdag woensdag 

5 
april 	april 

De schaopen op 't dreuge hebben. 

1~ 



(vervolg) 

"Fij toch! Fij toch!" klaegt de juffer 
mit de paorse paraplu. 

En ze bibbert en ze babbert 
en ze zegt wel tien heer "Hu!" 

"t Siefert me al in de schoenen!" 
zucht de dochter van Klaos Vis, 

"wat in dit laand, op sandaolen, 
trouwens niet zoe'n wonder is..!" 

En de winkelman, die inpakt, 
Geft et oolde antwoord weer: 

"t Is wat! 't Is wat! 't Is wat!" 
zegt ie, zeuvenhonderdvuuftien heer! 

Et is weer zoveer... 

Et is weer zoveer dat de schoonmaak begint, 
Want et veurjaor ligt schuchterties buten. 
En dat is de tied, die de vrouwluden zint: 
Dan nemen ze rappe besluten! 

De stoelen d'r uut en et vloerklied d'r uut, 
En de kiender d'r uut en... de mannen! 
En overal heur ie dat bliede geluud! 
En overal broezen de plannen! 

En overal hangen de lienden weer zwaor 
En overal roek ie de geuren. 
Want dit is et veurjaor, de tied van etjaor, 
Dat et iens en veurgoed moet gebeuren! 

Nao zwoegen en zwieten is 't eindelik klaor, 
Et leven liekt stokken veurnaemer 
Mar drie daegen laeter, gaot zonder bezwaor 
De stofzoeger weer deur de kaemer.! 

Jouk 

Jouk 



bberdebo, 

Pésach (isr.) 

donderdag 	vrijdag 

7 	8 
april 	april 

Pésach (isr.) 	 Z.H. Prins Floris (1975) 
Zon op 06.42, zon onder 20.20 

zaterdag 	zondag 

9 10 
april 	april 

Twie roggen uut ien vaarken snieden willen. 



Zaterdag 

Luid klonk de blijde jongenslach 
"Het is vandaag weer Zaterdag" 
Hij hoefde nu niet naar de school 
Dit werd een dag van pret en jool 
Hij floot er schel naar Fik, z'n hond 
En die gehoorzaamde terstond 
Want hij begreep dat fluitje wel 
"Er is weer tijd voor sport en spel" 
Zo gingen beiden zij aan zij 
Op weg naar 't open stukje hei. 
En uit mijn harte steeg de bee 
"0 Lieve Heer ga met ze mee." 

Roelie 

't Winkeltien 

Zeg, kom es in mien winkeltien, 
ik gao now uutverkopen: 

Twie kleppers mit een rinkeltien, 
daor kun ie mooi op lopen! 

Zeg, kom es in mien winkeltien, 
et kost jow haost gien centen. 

'k Heb heersen mit een pinkeltien 
en ok nog mooie prenten... 

Zeg, kom es in mien winkeltien, 
ie kun d'r ok wat drinken. 

't Is ranja mit een tinkeltien, 
za'kjow een glassien schinken? 

Peggy Klinkhaemer 



l mitje a4 

N.M. 02.19 

maandag 
	

dinsdag 

	

11 	12 

	

april 	april 

woensdag donderdag 

13 14 
april 	april 



HoevegesterS dörpslied 

Hoevegesters dörpslied (vervolg) 



niet omm 

een krent 

vrijdag 	zaterdag 

15 16 
april 	april 

Z.H. Prins Maurits (1968) 
Zon op 06.26, zon onder 20.32 

zondag 	maandag 

17 18 
april 	april 



Boekfragment 

A'k trouwens an de schoele daenke, dan roek ik de nuvere 
locht weer die in 't lekaal hong. 
Ik zie de leesplaankies veur me en de rooie deusies mit de let-
tertjes die dr bil  heurden. Ik heure de hadde stemme van de 
juffer nog, die j' op 'e straote zels heuren konnen. Ik zie de 
meidoornhede naost et schoeleplein, daor as altied zoe'n 
kroonties en spinnewebben inzatten en ik zie oons nog veur 
de klasse lieties staon te zingen. Dat mos van de juffer, omdat 
wil beidend zo knap zingen konnen. 
Mooier as de ere kiender bliekber. 
De vassies bin'k vergeten. 
In brokstokken kommen al die gedaachten op me of. 
Ik reure in de koffie en kieke naor de vrouw tegen me over. 

Uut: De boot naor Valhôll." 
Bundel verhaelen van Johan Veenstra. 

Lendevallei 

Bij de vergeten poele, 
waor ik nao roezigejaoren 
een schoffien schoele, 
trilt et leven mit een ritme 
iewig veur de netuur orneerd, 
is niks nog van slag raekt 
of slim in de tieze, 
bij de vergeten poele 
bin'k in de stilte en vrede 
van et oolde honk 
weerommekeerd. 

Uut: "On4erwegens" 
bundel gedichten van 
Jan van Overtjonger. 



ok botter 

E. K. 04.35 

dinsdag 	woensdag 

19 20 
april 	april 

donderdag 	vrijdag 

21 22 
april 	april 

«k 

lene van de stoel praoten en d'r zels op zitten gaon. 

2~ 



Boekfragment: 

Grote wolkens kommen andrieven. Et wodt donkerder. Dan begint et te 
regenen. In iene keer gôt et. In een oogwink staon d'r poelen an de kaant 
van het weggien deur de polder. De buuie maekt d'r grote peerdeogen op. 
Even zet de postbode de auto an de kaant van de weg daele en waacht vuuf 
menuten of de buuie misschien overdrift. Mar et regent lieke hadde deur. 
Et klettert op et dak van et autogien. Dr zit haegel in de buuie. 
De rutewisser kun et ritme van de regen mar kwaolik bijholen. De man 
start de auto weer. Veurzichtig riedt hij wieder. 
Zoe'n driehonderd meter veur him uut liekt et lochtiger. Een klein wonder! 
Even wiederop riedt hij de buuie uut. De straotstienen bin d'r zomar 
korkdreuge. Hij kikt over et laand naost him. 
Een gries regengedien trekt de greens tussen nat en dreuge, dwas over 't 
laand naor 't stoomgemael toe. In de vaort die bij et kronkeldiekien langes 
naor et gemael toe lopt, drieven drie zwannen. 
Veerderop duukt een fuut op 'e kop in 't waeter. 
Een visker zit, mit de rogge naor de buuie toe, an de kaant van de vaort 
een boltien op te peuzelen, een thermosfiesse staot naost him in 't grös. 

Uut: "De boot naor Valhôlt.' 
Bundel verhaelen van 
Johan Veenstra. 

S.M. 

Ik bin vrijwat 
masochistisch insteld 

ik körfballe 
ik schrieve stellingwarfs 

meer hoek daenkelik 
niet te zeggen 

Klaas Knillis Hofstra 
(uut: De Ovend 17-2-64) 



april 
	

april 

r de voeten weg mi7en. 

«t 

'n moes s/ 

Roepingenzondag (r k.) 

Zon op 06.11 , zon onder 20.45 

zaterdag 	zondag 

23 24 

V. M. 21.45 

maandag dinsdag 

25 
april april 



Muziek 

Een kiepe die kaehelt 
van bliedschop om 't ei 
een ekster die schattert 
hoera, 't is weer Mei. 

Een geite die mekkert: 
"Waor blift toch mien baos?" 
Een n-taegien, dat giebelt 
en sjaanst mit heur Klaos. 

Dat bin van die dingen, 
et liekt wel muziek, 
die simpele dingen 
die maeken oons nek! 

R.J. Oosterhof 

Haiku 

Veul bloemen bluuien 
uutbundig mar ongezien 
bij stille paeden langes. 



0* 
'eren stao 

0* 
laete as n 

Z.K.H. Prins Willem-Alexander (1967) 

woensdag 
	

donderdag 

27 28 
april 
	

april 

Koninginnedag 
H.K.H. Prinses Juliana (1909) 

Mr. Pieter van Vollenhoven (1939) 

vrijdag 	zaterdag 

29 30 
april 	april 



Haiku 

Ik bin zo bange 
om een Haiku te maehen 
dat wodt ja toch niks... 

Haiku 

Gooi niet in 't vuur 
om in de aske te zuken 
wa'j graeg huilen hadden. 



roopkwas 

Dag van de Arbeid 
	

L. K. 16.33 
Zon op 05.57, zon onder 20.57 

zondag 
	

maandag 

1 
mei mei 

Dodenherdenking 

dinsdag 

3 
woensdag 

mei mei 

Kleine potties hebben vaeke grote oren. 



Haiku 

Zundagrnorgen in 
de stad: de echo kuiert 
rustig mit oons rnit. 

De grieze veerte 
locht straolend op: de nevel 
is zunne wodden. 



Bevrijdingsdag 
Dag van Europa 

donderdag 	vrijdag 

5 	6 
mei 	mei 

"Alles mit maote," zee de snieder 
en hij sleug zien vrouw mit de ellestok. 

Moederdag 
Zon op 05.44, zon onder 21.08 

zaterdag zondag 

7 
mei mei 

«k 
As 't brij regent, leit mien bod altied eers omme. 



Vergeten karlzhof, 
de stienen rusten zaacht' en 
Naem'loos onder 't mos. 

Vioelties, verdwaeld 
in de prille snij, bluuien 
geler en blauwer 



0* 
•:i 't kaant 

ot 

wallegie 

N.M. 19.08 
Zonsverduistering 19.12 

maandag 
	

dinsdag 

9 	10 
mei 	 mei 

Begin van de IJsheiligen 
	

Hemelvaartsdag 

woensdag 
	

donderdag 

11 12 
mei 	 mei 



Waegenspoorwaeter, 
in stilte bevreu ren tot 
boni-ies: wit en teer 

Uut de bundel: "Zonder Zille" 
van Jan van Overtjonger. 

Onkruud 

Doe'k an 't wieden gong, 
bluuiden kruud en onkruud 
zo vredig deurmekaander, 
da'k iniens et verschil 
niet meer zag en ontdekte, 
dat oons tunegien mooier mit 
as zonder onkruud was! 

Uut de bundel: 
"Zonder Zille" 
van Jan van Overtjonger. 



vend as e 

le stringer 

Einde van de IJsheiligen 

vrijdag 	zaterdag 

13 14 
mei 	mei 

Zon op 05.32, zon onder 21.19 

zondag 	maandag 

15 16 
mei 
	

mei 



Oold vassien bij 't fluities maeken 

Sap sap piepe, 
wanneer bin ie riepe? 
as de voegels eier leggen. 
Kwattel op 'e mouwe, 
viva vouwe... 

Hippe, wil ie d'r nog niet of? 
kop, kop an 't bloeden. 
Bloed, bloed varken 
ried d'r op naor Marken, 
ried d'r op naor Ossenziel. 
Ossenziel in braand... 

Wie het dat now daon? 
Twie loze hinnepieken... 
Waor bin die dan bleven? 
Naor 't Oosten, naor 't Westen, 
Naor alle kri'jenesten... 

Hippe wil ie d'r nog niet of? 
Dan slao ikjow de kop d'r of.' 	H. van W. 

Waor bin de schippen? 

Mien "Hoop' beveert de wereldzeeën, 
de "Verwaachting" leit op een 
ienmanswarf in Lemsterlaand. 

Peggy Klinkhaemer 



ot 

ne een la 

«k 

gel d'r in 

E.K. 14.49 

dinsdag 	woensdag 

17 18 
mei 	mei 

donderdag 	vrijdag 

19   20 
mei 	mei 



Haiku 

Mien ornefietst 
onder een driegend wolkendek 
deur stille straoten. 

Sambikus nigra 

Olderwetse vleer 
stieve stokkepolle 
van de boerestreek, 
gien bloemekraante 
zet jow ooit te pronk, 
en toch: 
de locht vanjow 
geelwitte scharms 
gaot alle roekersgoed 
te boven, 
gien heester bargt 
in zien toeken een niarg 
zo zaacht' en wit 
asjow!  

Daorornme he'kjow, 
oolde proppeschieter, 
groots in oonze veurtuun 
plaant, 
spel ik, as d'r vraogend 
een stadse neuze 
injow rieke bluuisels 
verdwient, 
mit stille wille 
jow zundagse naeme: 
Sanibicus nigra! 

Uut: 'Onderwegens", 
bundel gedichten van 
Jan van Overtjonger. 



ult 

Pinksteren 
Wekenfeest (isr.) 

Zon op 05.23, zon onder 21.30 

zaterdag 
	

zondag 

21 22 
mei 	 mei 

't Peerd aachter de waegen spannen. 

Tweede Pinksterdag 
Wekenf eest (isr.) 

maandag 
	

dinsdag 

23 24 
mei 
	

mei 



De naeme 

Ik kwam over 't laand, 
ik kwam over 't zaand... 
Daor kwam mij een hontien integen. 

Ik vreug him hoe zien naeme was, 
mar die was hij vergeten... 

Ik heb 'tjow now al drie maol zegd. 
Mar nog zul ie 't niet weten! 

Nog mar even daenken... 
Hoe was de naerne dan.. 

Gister en vandaege 

Gister 
aachter de beukelaene een laandhuus 
schitterend in de zoemerzunne 
mit poorten 
wiedewaegen eupen 
knusse vallegies 
veur glaanzende raemen. 

Vandaege 
een smetteloze hal 
en 
Wit betegelde gangen 
mit een hiele riegel 
sleuten deuren... 

Anrekt an Peggy Klinkhaemer. 



Gien naegels om 't ga 

V. M. 05.39 
Maansverduistering 05.30 

woensdag 
	

donderdag 

25 26 
mei 
	

mei 

vrijdag 	zaterdag 

27 28 
mei 	mei 

Riemen en dichten, 
je zollen 't gat d'r veur oplichten. 



Kapstok 

D'r leit een skaad over de wereld 
mit oorlog hier en rampen daor... 
En vrouw 'Gelok' die wil mar scheiden 
'k Wol d'r niet an, mar 't bliekt wel waor! 

D'r leit een skaad over de wereld, 
dat lees ik in et ochtendblad. 
Inbraak, roof en vuuftien moorden 
en daenk d'r om, 't is buten glad. 

D'r leit een skaad over de wereld, 
't Is mistig hier en veer rondom. 
Ik bin werempeld wat neerslachtig, 
ik wol dat ik es lachen kon. 

D'r leit een skaad over de wereld, 
et liekt mar duuster, zogezegd... 
Mar oonze Piet wil inspraak hebben 
misschien komt alles dan terecht... 

Haans brengt mij een liefjonk hontien 
'Wat lief hè mam, kiek toch es goed...' 
An dizze kapstok lieve meens ken 
hang ik nodrekt mien zunnehoed... 

Peggy 

Eerappels 

Een echtpaar was es mit vekaansie in lerlaand. Op een keer, 
doe ze een hiel aende reden hadden, stopten ze in een dörp 
om wat te eten. 
"Wij hebben schaopvleis of runderpastei mit aten en eerap-
pels,' zee de serveerster. De vrouw hadde gien zin an petat en 
vreug dus: "Wat veur eerappels?" 
"Now," zee de serveerster, "dat weet ik niet krek, mar ik zal 't 
vraogen." 
Ze draefde weeromme naor de keuken en bleef een hiele pose 
vot. 
Eindelik kwam ze weer anstappen. 
"De kok wust et ok niet.., mar ik bin et toch geweer wodden," 
lachte ze bliede. 
"Et bin Rooie Starrs!" 

Uut de dadde haand. 



ommedoi 

mei 
	

juni 

et op zien bekkien valen. 

Trinitatis (prot.) 
Zon op 05.15, zon onder 21.39 

zondag 
	

maandag 

29 30 
mei 
	

mei 

L.K. 06.03 

dinsdag 
	woensdag 

31 
	

1 



Aangst 

As çen duusCre aangst 
deur me henne spoekt, 
dan drij ik evenpies 
et heden de rogge toe, 
dan bin 'k weer et hiend, 
dat deur et kleurde 
glas-in-lood de wereld 
in verwondering bekiekt, 
dat wegdroomt in sprohies 
mitfeeën, klompies goold 
en nieenshen die nog lange 
en gelokhig leven. 

Uut de bundel: 
Zonder Zille 

van Jan van Overtjonger. 

Veurjaorstekens 

Een brekend locht 
mit vlochten gaanzen 
op weg naor huus, 
et vaele laand raekt 
uut de soeze: 
Veurzichtig gruun 
en roerigg voegels. 
In stille sloden ligt 
de winter te versmulten. 

Uut de bundel:' 
'1Zonder Zille' 
van Jan van Overtjonger. 



Meert is 

donderdag 	vrijdag 

	

2 	3 

	

juni 	 juni 

Hi7 lopt niet in zeuven sloden tegelieke. 

Zon op 05.09, zon onder 21.47 

zaterdag 	zondag 

4 5 
juni 	 juni 



'k Zol nog graeg es... 
luusteren naor 't getinkel 

van 't waeter 
in de regenbak 

en slaopen in de beddestee 
onder 't schuine 

pannendak 

bij mien moeder poppespeulen 
zomar 

op 'e keukenvloer 

of mien eerste breihouse 
• broddelen 

op een averechtse toer 

dromen op et kachelzeiltien 
veur de verlochtte 

micaruut 

waor de keuperen koffieketel 
lietiesjeuzelt 
uut zien tuut 

an een dreuge koste 
sabben 

in je waarme kienderhaand 

naost mien vader's 
klompen stappen 

deur et grune akkerlaand 	
Peggy Klinkhaemer 

De laeste dag 

't Aende van de schoelejaoren. 
Goeie weensken en raod van meester 
We vuulden oons groot, 
zeden dat we bliede weren! 
Mar doe 'k 't plein ofleup 
wo'k graeg weeromme keren. 

Uut de serie: 
'Be schoele van Nijberkoop" 
Van: Zwaantje Kuiters-Keizer. 



	

LIJ 
	

7 

	

juni 
	

juni 

rW 
Elke moter verhipt 't w 

maandag 
	

dinsdag 

N.M. 10.27 

woensdag 

[1] 

juni 

donderdag 

juni 

Hij schöt op as een moes in een maelzak. 



Lezen en schrieven 

Bij winterdag 
boeken mit naor huus! 
Gruusaordig lezen! 
Een droom... 
A'k groot was 
Zo'k boeken schrieven... 
'k Bleef onder de maote, 
schrieven zol dromen blieven. 

Zwaantje Kuiters-Keizer 

Correspondeensie, inlichtings, admlab.: 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 
Bongheer 1, 8431 GT Oosterwoolde. 

Verhuusd 

Angaept deur de ere kiender 
ston ze tegen de mure. 
Rossig, bliek en maeger, 
't kleine zussien stief bij de haand. 
Rooie! wodde d'r reupen. 
Ik zag de traonen 
die over heur nieispruten leupen. 

Uut de serie: 
De schoele van Niberkoop 
Van: Zwaantje Kuiters-Keizer. 



	

vrijdag 
	zaterdag 

	

10 	11 
juni 	juni 

Uutvanhuzen en stark ies moe 'n niet te lange duren. 

Zon op 05.05, zon onder 21.53 

zondag 	maandag 

12 13 
juni 	juni 

"Elk een pupe, " zee de vrouw 
en doe nam ze de hiele broek. 



De grote jongen 

't Voegeltien was al dood. 
Mar ze houwden nog omme 
op 'e bloederige veerties, 
zatten de niaegies d'r mit nao. 
Raosen, joelen, wat een wille! 
Die aovend luste ik gien brood. 

Zwaantje Kuiters-Zwier. 
Eerder publiceerd in "de ovend"; 
in dit blad verschienen bijdregen op et terrein 
van de Stellingwarver schrieverije. 
Ie kun lidlab. wodden veur f. 17,50 in 't jaor. 

Schoeleplein 

Onder de liendebomen 
de baank vol niaegies. 
Een spullegien: 
Ruters te peerde! 
Hoevule man? 
Meester klapt in de hanen. 
Spullegien uut, schoele gaot an. 

Uut de serie: 
De Schoele van Nijberkoop 
Van: Zwaantje Ruiters-Keizer. 



dinsdag 	woensdag 

14 15 
juni 	 juni 

"Votgooien is 't leste, " zee de turf 
en doe belaand'ie in de kachel. 

0  M--- WJIK 

E. K. 21.56 
	

Z.H. Prins Bernardo (1977) 

donderdag 	vrijdag 

16 17 
juni 	 juni 

"Gang is alles, " zee de slakke 
en doe kreup hij op een podde. 

2~ 



De schoele 

't Ston in de kraante: 
de gevel blift staon. 

Aachter die gevel 
leerde ik schrieven, 
lezen, aap noot mies 
vocht ik mit sommen 
die nooit uut kommen wollen. 

De gevel blift staon... 
De schoele is vot. 

Uut de serie: De schoele van Nijberkoop, 
eerder publiceerd in: 'de ovend" 
Zwaantje Kuiters-Zwier. 

De schoele van Nijberkoop 

van Zwaantje Kuiters-Keizer. 

Zesse, soms zeer gevulige gedichies in een serie over heur 
schoele, het ze eupenbaor maekt in et huusorgaan van de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 
Op dizze kelinder kuj' dit wark van oonze dichteres weer 
weeromme vienen. 
Mit heur permissie mochten wi hier gebruuk van maeken. 
Bedaanktl 



juni 	 juni 

n grotere 

Vaderdag 
Zon op 05.05, zon onder 21.56 

zaterdag 	zondag 

18 19 
juni 	 juni 

"Laot de winter mar kommen," zee de man, 
"k hebbe twie turven en een hooltien." 

Begin van de zomer 16.43 M.E.Z.T. 

maandag 
	

dinsdag 

20 21 



Geese, Geese Goezegat, 
die boven op de sjeese zat: 
"Hup," zee Geese, 
en weg was de sjeese! 
Doe ik dit vroeger es tegen 
mien meester vertelde op 
schoele zee hij: 
"Ie konnen wel es geliek hebben." 
Mar doe ik doe zee dat et echt 
wel waor was, want dat ik et wel 
twaelf keer zien en heurd hadde, 
zee de meester: 
"Mar now lieg ie, Roelofje!" 

In verwaachting 

De moeder die heur poppien verwent. 
Een peutertien naor schoele brengt 
Een jonge die examen doet 
en wet dat hij d'r kommen moet 
De laandnian die zien koren zijt 
Een buurman die et grösveld mijt 
Een zieke die bezuuk ontvangt 
mar toch wel slim naor huus verlangt 
Verwaachting is in elk die leeft 
Wat 't leven meer dimensie geeft. 

Peggy Klinkhaemer 



(es as Sa1 

V.M. 13.32 

woensdag 
	

donderdag 

22 23 
juni 
	

juni 

Sint-Jansdag 

vrijdag 
	zaterdag 

24 25 
juni 	juni 

Hij het een dubbeld vel veur de kop. 

2~ 



't Stellingwarfs (II) 

De Stellingwarver schrievers, zoe'n twintig aktieven in getal, 
hebben et dislange aorig veur mekaander kregen om an de 
vraoge naor verschillende soorten schrieverije te voldoen, 
benaemens veur de ooldere lezers. Gelokkig wodt dr de leste 
jaoren nogal wat Ieesmateriaol in et Stellingwarfs maekt veur 
kiender; dat gebeurt in et kader van et vak hiemkunde. Dat 
vak wodt op haost alle basisschoelen geven, et Stellingwarfs 
het dr een plak in kregen. 
lene van de Stellingwarver schrievers is Peggy Klinkhaemer, 
de saemenstelster van disse kalender. Heur eerste Stelling-
warfs schreef ze al in 1975 in de Stellingwarver rebriek van de 
Liwwadder kraante. 
0k dit wark teunt weer mooi de zeggingskracht van et Stel-
lingwarfs. En et lat zien daj' mit een betien verbeling hiel wat 
meugelikheden hebben om vulen te Iaoten dat et bruken van 
de streektael een eigen biezundere weerde het. 

dr. Henk Bloemhoff 
oold veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, 
now schriever van het Stellingwarfs woordeboek. 

Weelde 

Et vaak je de hieltied meer op, in wat veur weelde as we hier 
eins leven. Veural aj' es rond keken hebben in et Oostblok. 
We staon dr toch kwaolik bi stille dawe kiezen kunnen uut 
vier marken koffie en nijjsgierig binnen hoe et vuufde smaekt. 
Dat dr wel zes soorten sjem staan en oonze smack dr aenlik 
niet bij is. 
In dit laand bestaan winkels van oorbellen, van kaarten, van 
shampoo en ziepe... 
En we klaegen al as dr twieje veur oons staan bi de kassa..! 

Harmen Houtman 



en kent m 

juni 
	

juni 

t jonk bû 

Zon op 05.07, zon onder 21.57 

zondag 	maandag 

26 27 
juni 
	

juni 

Z.K.H. Prins Bernhard (1911) 

dinsdag 	woensdag 

28 29 



Het milieu 

Kleurig zijn de bloemen, 
groen is het gras, 
zo is het zoals het tot nu toe 
altijd nog was. 
Maar wie moet over 
misschien tweehonderd jaar 
de mensen vertellen hoe 
fijn dit zal zijn. 
Wie zou geloven 
dat die bruine sprietjes 
groen behoorden te zijn... 

Ingrid Roeland 

Sukerzakkien 

We leven in een tied, dat iederiene streeft naor naemsbekendheid. 
Reklamemaekers verdienen dr een aorig broggien an. 0k nog mit goed 
beleg dr op! 
t Is ommes millioenenwark daor bil  die tillevisie. Dat doet me daenken 
an de Stellingwarven. 't Gemientebestuur wil graeg meer wark veur de 
meensken, dus zol d'r nog wat meer industrie bil  kunnen. Hoe moet dat 
dan? 
Now, meer reklame maeken veur oonze omgeving... Zeggen dat et d'r zo 
mooi is en zo gezond!! Een prachtig plak veur wark, mar ok veur recreao-
sie. We hebben mooie bossen en moerassen. Dat moet netuurlik wel, eers 
heur ie d'r niet bij. As d'r vraogd wodt, waor liggen de Stellingwarven, 
dan moej niet zeggen: "Tussen 't Vene en Stienwiek. Dat is fout. We moen 
oonze concurenten toch niet anbevelen? N&, we moen visie hebben! 
Goedkoop en toch wereldwied reklame maeken! 
De oplossing is d'r. We drinken toch graeg koffie mit suker? Now, een 
sukerzakkien geft geweldige meugelikheden. We gaon now Europees 
daenken. 
Grote belangrieke plakken moe'n op et sukerzakkien vermeld wodden. 
B.v.: Moskou, Paries, Londen, en dan de Stellingwarven! Amsterdam mag 
d'r ok nog wel bil,  mar die hoeft niet veurop. 
De Stellingwarven trekken de grote broek an... 

Japik oet Tsjonger 



L. K. 21.32 

donderdag 	vrijdag 

30 	1 
juni 	 juli 

Zeuventien keer mis, mar de achttiende dee 't. 
De anhoolder wint. 

Zon op 05.11, zon onder 21.55 

zaterdag 	zondag 

2 	3 
juli 	 juli 

=i 

't Is aided vet in aandermans schottel. 



Keboolterpraotien 

dr ston een heboolter 
in 't lende-laand 
die beston uut louter 
ostende-zaand 

en de wiend was West 
zong de horizon 
mar hij zong niet best 
want hij zong in bonn 

en een doeve lag 
in een koekoehsnust 
en wat die die dag 
van de wereld wust 

mar boven de wereld 
was de locht 
en de dauw die perelt 
op elke bocht 

Wordt vervolgd. 

er ston een keboolter 
in 't lende-laand 
en die ston daor louter 
mit een goold vol haand 

't was kwat over elf 
zee de bakkiesman 

nee, ik snappe d'r zels 
oh gien riegel van! 

Uut: 'Wille op 'e brille". 
Bundel van Jouk. 



maandag 
	

dinsdag 

Ei 1 
	

5 
juli 	 juli 

Bij~< 
As de zunne schient en 't regent, 

hebben de kiepen kermis. 

1~ 

Z. H. Prins Nicolâs (1979) 

woensdag 
	

donderdag 

[e 
	ri 

juli 	 juli 

>3b< 

Elke dag een draodtien 
is een hemdsmouwe in een jaor. 



Stellingwarvers 

As Stellingwarvers vormen wij 
hielemaole een eigen volk 

Waor wij ok gaon of kommen 
wij hoeven nooit een tolk 

A'j bi'jrnekere binnen 
wisse, 't klikt gewoon altied... 

De Stellingwarven bin bekend 
dat wet men wied en zied! 

Hendrik van Roelfje 

Boekziek 

Een appel uut de Weperpoolder 
lag op een grote romrnelzoolder 

Daor nam hij elke dag steevaaste 
een boekien uut de boekehaaste. 

Soms leesde hij haost de hiele dag 
Dan zee zien tante, as ze 't zag: 

"Mienjong, ie rnoe'n niet d'hieltied lezen 
want dan kuj' zomar boekziek wezen!" 

Uut de bundel: Wille op 'e Brille" 
van Jouk. 



al de last 

N.M. 23.38 

vrijdag 	zaterdag 

8 	9 
juli 	 juli 

Zon op 05.17, zon onder 21.51 

zondag 	maandag 

10 11 
juli 	 juli 

Onweer op kaele bomen 
wol wel es koolde op kommen. 

2~ 



Veroordield 

"Jansen, ie kriegen tien jaor gevangenisstraf. 
Heb ie nog wat te zeggen?" 
"Ja, edelachtbare, daor wil ik op antwoorden 
dat jow wel hiel makkelik mit de tied van een 
aander ommespringen." 

Tiny Dragt 

Deurzeuren 

"Mien vrouw kan zo deurzeuren over 't zelde onderwarp." 
"Och, die van mij het niet iens een onderwarp neudig." 

Tiny Dragt 



ngt vost ip 

dinsdag 	woensdag 

12 13 
juli 	 juli 

donderdag 	vrijdag 

14 15 
juli 	 juli 

Een ramende oele op 't dak het koolde bienen. 

2~ 



"Alle mensen zijn hier gelijk," zei de directeur 
tegen de sollicitanten, "maar de lonen niet." 

Atze Bosch 

Zoemeraovendduw 

Uut de sloden nest 
ragfiene witte rook: 
de zoemeraovencldauw. 

As een vinger wiest 
de lange iele strook' 
naor donker hemelblauw. 

Veerder, veerder gaot 
al gliedend over 't laand 
een tere zulv'ren baand. 

Zonder bewegen staot 
ginder bij 't pad een peerd, 
dat dromend veur hini steert, 

een sihouet in aovend rood: 
et dörp leit bodemloos, as dood. 

A. Tanja 



E.K. 03.12 	 Zon op 05.26, zon onder 21.44 

zaterdag 	zondag 

16 17 
juli 	 juli 

=i 
De haeze dikkin 't haor 

is veur een strenge winter klaor. 

Begin van de hondsdagen 

maandag 
	

dinsdag 

18 19 
juli 
	

juli 

Een dreuge haast: Gien haever in de gaast. 

1~ 



Onthoolden 

Doe ik jonk was, foeterde mien moeder vaeke: 

"Ie kun onthoolden van twaelf ure tot de middag!' 

Now ik zeuven kruusies op 'e rogge 

hebbe, gaot et weer dezelde kaant uut... 

A. Tanja 

(fragment) 

In de Tjongerschaans 

In '87 lag ik in een grote zael veur 't raem mit een hiel stel aandere 
beddeliggers. 
Veur de "Tjongerschaans" was 't een gewone dag, veur miJ niet! 'k 
Hadde een nie linker heupe kregen! Mar omdat et spreekwoord zegt: 
"Op ien bien is 't muuiluk te gaon," timmerde mien dokter in '88 d'r an 
de rechterkaant ok een nije heupe in. Doe ston ik weer recht! 
Et is daor krek een goed lopende smederi'je! Wie daenkt dat et zo 
niet gaot, het et mis, want zo gaot et wel degelik. Of 't muuilik was? 
Niet zo arg, want ik kreeg daor een hoop lichaemelike en geestelike 
steun! Of ik piene hadde? Née, 't is misschien vremd, mar mit de 
minne heupe was ok de piene vot. Ik vuulde mij enkeld wat ont-
haand, of feitelik ontbiend. Mar ok dat wodt al gauw beter! Wi 
hebben daor viijwat oflacht! Overdag was 't drok, mit uut- en 
antrekken, eten en bezuuk! 's Naachts hadde ik een spannend boek 
te lezen, want van slaopen kwam niet vule. D'r laggen ok snorkers 
op bedde, die kon ik wel wat doen! Mar ja, ok daor geldt leven en 
laoten leven. 'k Mos naor de fisiotherapie. Kon ik dat wel? Netuur-
lik kon ik dat, huppekee... tussen de stokken! 

Peggy Klinkhaemer 



woensdag 
	

donderdag 

20 21 
juli 
	

juli 

Snij op 't laand: Brood in de haand. 

1~ 

V.M. 22.15 

vrijdag 	zaterdag 

22 23 
juli 	 juli 

Was 't haast in 't vlochtgat van de bijen, 
in de winter is 't vriezen en snijen. 

2~ 



Geluud 

An een bekende netuurkundige wodde es vraogd wat now 
persies de snelheid van et geluud was. 
Hij antwoordde: "Dat ligt d'r an wat veur geluud et is en veur-
al waorveur et bestemd is." 
Hij legde dat veerder uut en zee: 
"Kiek, de klaank van oonze etensgong verplaetst him zeker 
mit de snelhied van een kilometer per seconde, mar as ik 's 
morgens roepe om uut bedde te kommen, het dat geluud 
zeker drie kertier neudig om bi twie of drie trappen langes 
omhogens te stiegen. 't Geluud het dan al zoveule van zien 
kracht verleuren, dat et deur de rest niet iens meer heurd 
wodt... 

Jan de Roos 

Hoop 

Deur d'eeuwen henne 
geft hoop an een nieens 
niet altied vervulling 
van zien weens... 
Mar wie uuthieht 
naor wat waacht 
kriegt nije hoop 
en nije kraacht! 

A. Tanja 



ile: Geld 

Verwoesting van de Tempel (isr.) 
Zon op 05.39, zon onder 21.35 

zondag 	maandag 

24 25 
juli 
	

juli 

dinsdag 	woensdag 

26 27 
juli 
	

juli 

Poddestoelen vangen een protte snij.  

MI--~ WWK 



Scheremestomp 

Zingspullegien op t schoeleplein 
van de Hoeve, omstreeks 1925 

Lange lange riegel 
Twintig in de spiegel 
Dattig in de ommegaank 
Veertig is de riegel laank... 

Peggy Klinkhaemer 

Op slot 

A'J willen dat buurman over jow zwiegt, 
hang him gien geheim an zien neuze... 
Dan is d'rgien haans dat hij over jow liegt, 
stop toch jow verhael in een goed sleuten deuze. 
Daor blij et ja goed beweerd 
en is oh buurman zien ere speerd! 

Disse goeie raad is welwillend anrekt deur 
de Friese dichter A. Tanja. 

Bewarkt en ommezet deur Peggy Klinkhaemer. 



donderdag 	vrijdag 

28 29 
juli 	 juli 

Bij 't winter vot op 'e scheuvels, 
zoemers gien honger en euvels. 

1~ 

L. K. 14.41 
	

Zon op 05.50, zon onder 21.24 

zaterdag 	zondag 

30 31 
juli 	 juli 

• Onweert 't naachts in de haast 
misschien wodt de winter zaacht. 



Veurkeur 

Heit is wiezer rriit de Ford 
as rnitJappien, 
want de Ford is de eerste 
enjappien de tiende. 

Bote Stellingwerf 
(Uut: "de Ovend") 

Vremde 

Now d'r een juffer 
in de heresalon staot 
liekt et wel 
as het haor van heit 
hadder gruuit as vroeger 

Bote Stellingwerf 
(Uut: "de Ovend") 



pepiere 

Dhr. Jörge GuiHermo (1946) 

maandag 

1 
augustus 

dinsdag 

augustus 

woensdag 
	

donderdag 

3 
	

51 
augustus 	augustus 

De appel vaalt niet zo veer van de boom. 

2~ 



Vrede 

Wie de twiede wereldoorlog 
as onderduker mitmaekt het 

en in mennig boswal 
zien naachtelike stappen zet het, 

bliede rnit et veule gruun 
dat in Z. 0. Frieslaand nog beston, 
wat d' onderduker veur de rassia's 

een betien huden kon, 
die beseft pas goed wat eigen heerd is 

en 't gelok van vrede weerd is... 

A. Menger 

Een vroege morgen 

Plotsklaps was in de held're locht 
een roezen, as een stil gerocht 
van voegeiflerken, boven bouw en vrotters... 
Elkiene keek, was hiel benijd 
naor 't saernenspul van diltulzend bliede protters. 

(Oorspronkelik friese teks welwillend 
beschikbaar gesteld door Age Tanja.) 

Peggy Klinkhaemer 



H.K.H. Prinses Irene (1939) 

vrijdag 	zaterdag 

5 
	

C: 
augustus 	augustus 

w 
As 't niet kan zo as 't moet, 

dan moet 't mar zo as't kan. 

N.M. 10.45 
Zon op 06.01, zon onder 21.12 

zondag maandag 

7 
augustus 	augustus 

i< 
Vliegevangen gaot beter mit stroop as mit eek. 

1994 



Klompe 

Ik bin een doodgewone klornpe, 
ja misschien wel een hiele lompe. 

Now snap ie zeker wel walk doe, 
a'k in de buurt bin van een schoe. 

Ik geve 'm stiekum en knap stief 
een peuter in zien onderlief! 

En kikt hij dan nog slim gemien, 
dan Iao'k 'ni rap niien hakken zien! 

Uut: "Wille op 'e brille." 
Bundel van Jouk. 

Rot-katte 

ik bin een rotte 
leve in et duuster 
an de buterkaante 

van et leven 

ik bin een katte 
leve in de schiemer 
an de ziedhaante 

van et leven 

ik bin een rneenske 
leve in et locht 
in et midden 
van et leven 

ik bin... 
ik 

Klaas Knillis' I-fofstra 



stro op kw 

dinsdag 	woensdag 

9 	10 
augustus 	augustus 

donderdag 
	vrijdag 

11 12 
augustus 	augustus 

Oons kent oons, mar 't oolde peerd kent alleman. 



Spiekerbroek 

Sommige spiekerbroeken, die we 
tegenworrig in de winkel hangen zien. 
lieken persies op de oolde waarkbroek 
van mien vader, die neudig an de voddezak toe was. 

Opmarker 

Limerick 

Een hertoginne an de Dordogne 
snuupte graeg knoflook en prompt kreeg ze bonje 
mit 1-leer Gemaal, 
die vun dat banaal 
en gaf heur een bubbelbad Eau de Cologne. 

Jan de Roos 



E. K. 07.58 
Zon op 06.12, zon onder 20.58 

zaterdag 	zondag 

13 14 
augustus 	augustus 

Hier begriep ik nog minder van 
as de bolle van de noordsteern. 

Maria Hemelvaart (r.k.) 

maandag 
	

dinsdag 

15 16 
augustus 	augustus 

De wereld is roeg, wie him niet redden kan is sloeg. 



Een morgen in Augustus 

't Is nevel nog en effen gries. 
'k Heur vere klokken luden 
et waeter rinfelt eventjes 
deur zoemerwind uut 't zuden... 

Dan kleurt de locht naor glaanzend blauw 
mitfiadden ziepsopschoemen 
en 't oolde peerd gaot an de sjouw 
naor 't laand vol bonte bloemen. 

De naojaorsweide maeht hirn op, 
zet al zien hnoppies eupen... 
De sloothaant leit wat daele trapt 
deur beesten die daor leupen. 

Now speult de wiend een kleppermars 
in d' hoge pompelieren... 
Augustusmaond is in zien sas 
uutbundig feest an 't vieren! 

Peggy Klinkhaemer 

Barbiers-embleem 

Tegenworrig ziej' ze niet vule meer, mar eertieds pronkte an 
elke barbierszaeke een beschilderde paol. Meensken konden 
dus daor an zien waor ze heur knippen en scheren laten kon-
nen. Hij diende dus as uuthangbord. Hiel vroeger hadde 
dizze paol nog meer betekenis. Hij dudede naemelik ok an, 
dat de barbier ok zien diensten anbeud as chirurgijn. Hij  
behaandelde wonden en deed operaosies, waor aj' niet veur 
bi de reguliere dokter terechte konnen. Dat wark was onder 
eren et ofzaegen van ledemaoten en dan vaeke zels zonder 
verdoving. Hooguut kreeg de zieke van teveuren een stevige 
borrel toediend. Om van veren goed kenber te wezen hadde 
de barbier de paol wit schilderd mit in de lengte een peer 
rooie baenen slingerend d'r ommetoe. Die rooie baenen mos-
sen bebloed verbaand veurstellen. Men kon dus van veren 
zien hokke diensten daor verliend wodden. 

Jan de Roos 



n vangen 

4i1J 

Einde van de hondsdagen 

woensdag 
	

donderdag 

17 18 
augustus 	augustus 

li< 

Een katte kan wel spinnen, 
mar ze kan nog niet breiden. 

vrijdag 
	zaterdag 

ik 20 
augustus 
	augustus 



De rooie klompies 

Mien moeder is oppasmoeder van de kleine Sanne, et is zoe'n lief ding. 
Ze lopt as een haeze deur 't huus, ze moet alles bekieken en beetpakken. 
De knoppe van de radio, een bloempot in de veensterbaank, alles wodt 
onderzocht. En dan het et kiend vanzels ruumte neudig. "We gaon vot," 
zegt mien moeder dan. De iene keer es mit de auto naor pake en beppe, 
een aandere keer een aentien fietsen. Mar dizze keer wat aanders! 
Oonze Sanne het vandaege klompen van heur moeder mitkregen. 
Rooie klompies... vuurrooie klompies, mit an de ziedkaante heur naeme: 
"Sanne". Dus vandaege zal d'r mar een kiekien op 'e boerkeiije neumen 
wodden. 
Onderwegens op 'e fiets zicht ze van alles en ze nuumt ok al de naeme van 
sommige beesten. 
Mar op 'e boerkeri'je is 't echt, zo dichte bij die grote koenen, et wodt 
Sanne haost te bar. 
Zoe'n grote koekop vlak naostje, n&, daor wil Sanne toch niks van weten. 
Die klompies bin d'r toch niet veur niks. Een peer tellen laeter lopt Sanne 
over 't hiem, op 'e rooie klompies, want die klotsen toch zo prachtig! 
Daor gaon ze dan, de vuurrooie klompies, mit op 'e ziedkaanten: "Sanne". 

Dieuwertje 

Limerick 

Een aangelijnd reugien uut Dieren, 
die wol es een teeJien versieren. 
Deur liefd' overrnaand 
sprong hij uut de baand, 
Sund doe mag hij nooit meer spazieren. 

Jan de Roos 



V. M. 08.46 
Zon op 06.24, zon onder 20.44 

zondag 	maandag 

21 22 
augustus 	augustus 

Zit d'r mar niet mit, 't komt toch eers. 

2~ 

dinsdag 	woensdag 

23 24 
augustus 	augustus 

As d'r ien schaop over de dam is, 
kommen de eren vanzels... 



Goed geweten 

He'j altied een goed geweten bezeten, 
hooi dat dan mar goed in eeren, 
eers kon 't wei es reer beteren! 

A. Tanja 

Grappien 

"Ober, ik wil vandaege wat hebben wa'k nog 
nooit had hebbe." 
"Dat treft meneer, dr staon vandaeg 
hassens op 'e kaote..." 

Tiny Dragt 



donderdag 	vrijdag 

25 26 
augustus 	augustus 

Dat waark legt him gien wiendeier.. 

Zon op 06.35, zon onder 20.28 

zaterdag 	zondag 

27 28 
augustus 	augustus 

De bakker bakt best, mar de vrouw van de bakker 
bakt beter as de bakker zels bakt. 



Limerick 

Een Sinterhlaos uut Paterswolde 
die van hot naor her en naargens holde, 
vreug himzels een betien kwaod 
een peerd en een baord, 
Now riedt hij hiel vredig van Roden naor Rolde. 

Jan de Roos 

Een held 

Een held is niet dapperder dan een gewone 
starveling, mar zien moed duurt wel 
vuuf menuten langer.. 

Jan de Roos 



gaot de 

L.K. 08.41 

maandag 
	

dinsdag 

29 30 
augustus 	augustus 

"t Is zute, "zee de jonge en hij at viegen. 

woensdag 
	

donderdag 

31 
	

1 
augustus 	september 



Slim bekeken 

In de ooldhied gong een machtig heer es op 'e reize mit twie 
van zien knechten bij him. 
Et jongste knechien vreug of hiJ de zwaorste maande dregen 
moch. 
De ooldste knecht lachte de jonge uut en steuk him vierkaant 
de gek an. 
De twiede dag leup de ooldste knecht al niet zo hadde meer 
mit zien last. 
Op 'e dadde dag huppelde de jonge knecht him veuruut mit 
een vrijwel lege körf, waoruut de proviand veur de driedaeg-
se reize, grotendiels al opeten was... 

A. Tanja 

Puzzel'n 

Alle stokkies liggen op 'e taofel. Reer uutsneden stokkies 
keton in alleraande kleuren, sommigen bin slim donker en 
eren bin juust weer hiel lochtig. Feitelik lieken ze ok nog een 
hoop op mekere. Et verschil zit him nog niet iens in de kleur, 
mar meer in de vorm. En dan moe' ze anmekere passen. 
Je holen een stokkien in de haand en dan mar loeren over dat 
bod, dat op 'e taofel leit. 
Mit zoe'n grote bin ie wel daegen doende, soms weken, 't is 
mar net hoe vaeke en hoe lange aJ dr aorighied an hebben. 
Soms ku dr reer van wodden, aj now krek dat iene stokkien 
mar niet vienen kunnen. En as 't klaor is en dr ligt een mooie 
plaete veur je, van een kaarke of van een zee, dan bij' slim 
bliede dat hij klaor is en dan... Dan hael ie alles weer uutme-
kere en bargen de stokkies weer in de deuze. 
En dat numen ze now puzzel'n! 

Dieuwertje 



kiepen b 

vrijdag 

september 

zaterdag 

3 
september 

Zon op 06.47, zon onder 20.13 

zondag 

N. M. 20.31 

maandag 

51 
september 	september 

Pas op! Ie gaon weer mit blote bienen op bedde! 



Niet zeuren 

Lange treuzelen benemt een meenslze de moed 
veur weken waor hij haandelen moet. 
Uutstel beschaedigt al te vaek' 
uutvoering van de ni'je taeh! 

A. Tanja 

Limerick 

Een jonge maegd uut Noord-Scharwou, 
die naor de Schager kermis zou 

kwam zonder verstaand 
in den Helder te laand' 

Hoe dat zo kwam, wust ze niet zo gauw. 

Jan de Roos 



zo teflint4 

Z.K.H. Prins Claus (1926) 

dinsdag 	woensdag 

7 
september 	september 

De eigenheimers weren beter, 
toch bin ik nog een goeie eter. 

donderdag 	vrijdag 

september 	september 



Ongelok 

Et duurde lange veurdat ze echt deur hadde dat ze mit een 
alcoholist trouwd was. 
Et maekte heur kwaod, dat ze zo bliend west hadde. 
De eerste twiefels weren d'r niet meer, ze wust et zeker, dit 
komt niet goed, et wodt een drama. Hoe kom ik van dit stok 
ongelok of? 
Ze rieden in de auto, hij het vanzels draank op. In twieloch-
ten moeten ze de grote weg over. 
Ze wet haost wel zeker, dat hij de vraoge van altied stellen zal: 
"Komt d'r ok wat an?" Ze ziet de auto van links, ze wil niet lie-
gen, dat de ogen dichte en zegt op zien vraoge: "Ik zie niks.' 
Van de hadde klap wet ze niks. 
In et verpleeghuus is ze de vrouw, die jaoren leden, deur een 
ongelok, heur man verleur en niks meer kon. 
Mar ok dat wet ze niet. 

Wooidboer 

Geheim 

Deur eigen domme schuld hadde keuning Midas grote, hao-
rige ezelsoren. 
Hij schaemde him d'r slim veur en hadde altied een grote 
musse op. 
Gieniene mocht et weten. 
Ten uutzundering was d'r, dat kon niet aanders. 
Dat was zien kapper. 
Mar die man was niet bestaand tegen een topgeheim. Et 
braandde in him, hij mos et kwiet, hij mos et vertellen. 
Veer van huzen en meensken dolde hij een gat in de grond. 
Mit et gezicht in de koele fluusterde hij: "Keuning Midas het 
ezelsoren!" 
Et ere jaar gruuide op dat plak een polle riet en as d'r even een 
zuchien wiend was, fluusterde et riet: "Keuning Midas het 
ezelsoren." 
Zo wodde et geheim bekend. 
Gao es naar de stille waeterkaant of naar de kapper, licht-
kaans daj' geheimen heuren. 

Wooidboer 



Nationale Ziekendag 
Zon op 06.58, zon onder 19.56 

zaterdag 	zondag 

10 
	

11 
september 	september 

Ie zitten mit twie bienen in iene hoose. 

ME.-M.MIEK 

Nieuwjaar (isr.) 5755 
E.K. 13.35 

maandag 

12 
september 

Nieuwjaar (isr.) 5755 

dinsdag 

13 
september 

Hij het 't ok altied bij 't goeie aende. 



Lessien 

Een keféhoolder uut de Blesse, 
HadcV in de eigen haandel interesse. 
't Eed'le vocht kreeg him te pakken, 
Vrouw en kiender leuten him zakken. 
De geest wol niet weer in deflesse. 

Wooidboer 

Zoemer 1992 

Et is alweer de leste weke van October... 
Disse zoemer is op rappe bienen an oons veurbi5 draefd. We wollen him 
wel vaaste holen, mar helaos, dat lokt niet. 
Hoe vaeke hebben we zegd: "We kriegen gien zoemers meer!" 
Now, dit was dan wel een oolderwetse... 
De protters bin wel niet van 't dak valen, mar ze zatten wel mit de veerties 
van 't lief en 't bekkien wied eupen op 'e naalde te puffen. 
Waarm, waarm... 
En wat was d'r een ongekende grote oogst in gruunten en fruit. 
Bieten, bonen, wottels, tomaten, beien, appels, peren, eerdbeien, proemen 
en droeven in overvloed. - 
Onder de iekebomen leit een tapijt van ekkels... 
Oonze hangburkien begint te verkleuren. Et is now geel-broons an et 
wodden... 
Nog even, dan zien we alliend de kaele takken. 
Vandaege regent et... 
Een motterige stieve regen... 
't Is now haast wodden. 
Haast 1992. 

Peggy Klinkhaemer 



Waachten totdaj een 

z van 't h 

woensdag 	donderdag 

14 15 
september september 

vrijdag 	zaterdag 

16 17 
september 	september 



Mezzo Forte Piano 

Hij kan mit 'Kast' niet zingen, 
zien bas is 't koor ontzegd, 
dat bin zo van die dingen 
daor raek ie toch an hecht... 

Mar die opiens doen vulen 
wat onherroep'lik is, 
elk wet, waorop ze doelen 
bi 'j 't kleine woord "gemis". 

Kriegt aanst etjaor zien aende 
en wodt d'r even poosd, 
zij Wet dat bij die wende 
ze missen zal zien simp'le toost... 

En mit de zundag-daegen, 
de kiender veer en wied. 
Gien kleine lieve vraogen... 
Waor bleef, waor blift de tied? 

De tillefoon schrilt nochter 
heur still' "wat was' uutien... 
Een kienderstemm' vraogt schochter: 
'Zingt oma now allien..?' 

Jan de Roos 

Pukkel vrij 

As dr ien ding is, waor ik een ontzettende hekel an hebbe, 
dan is t wel die pukkels op mien gezichte. 
Now heb ik toch zachiesan wel de leeftied, dat die dingen 
heurden vot te blieven. Mar ik heure daenk ik bi dat iene 
percent dat mit pukkels deur 't levend moet. Wat ik ok doe, 
iedere dag een zalvien en een alcoholdepper van de dokter. 
Een scrubcream en ok nog twie keer in de weke een masker-
tien. Et wil bi mi mar niet warken. 
Eerlik toegeven, dr bin wel es daegen dat ik pukke1vrij bin, 
heur! 
Dan stao ik nog es extra veur de spiegel, komt dr now echt 
gieniene opzetten? 
En dan zullen we een aovend vot! 
Zit ik veur de spiegel, om me nog een klein betien op te mae-
ken, en jewel heur.. daor zit dr weer iene, dan is 't mij al 
weer over. 
Was ik now ok mar iens veur altied pukkelvri 

Dieuwertje 



z kost bea 

tde vaaste 

Zon op 07.10, zon onder 19.40 	 V.M. 22.00 

zondag 	maandag 

18 19 
september 	september 

Prinsjesdag 
	

Grote Verzoendag (isr.) 

dinsdag 	woensdag 

20 21 
september 	september 



Klein drama 

De man geloofde d'r in, dat zag ie zo, hij geloofde in zien product, as was 't 
zien roeping. Hij verkocht et mit zwier, haoste verliefd! Dat leste klinkt van-
zels wat al te mal, want d'r bin per slot greenzen, ok as et de petat betreft. 
En doe kwam 't kleine maegien, een betien nuffig, zoas alle kleine mae-
gies, een betien ofstaandelik, mar vol verburgen weten. Dat was ok te zien 
an 't stief dichteknepen haantien, waorin een peer kwatties zatten, 
goed veur een wagonlaeding petat. 
Dat vun et joongien temeensen, dat gunterend toekeek hoe zij de bestel-
ling anpakte en ok betaelde. 
Et maegien zag dat vanzels ok wel, gong wat dichterbij him staon en 
begon treiterig langzem an te snupen van heur heerlikheden. "Hmmm!" 
geneut ze. "Lekker! Lus ie gien petat?" Dat was now krek even wat te 
veule! "Nee!" raosde 'tjoongien wild, "ik moete die rotpetat niet!" 
En mitien gaf hij zoe'n hadde pats tegen 't proestig ophullen poedegien, 
dat et mit een grote boge over de straote keilde. Doe zette hij 't op een 
lopen, wiels d'r aachter him een gebrul begon op te stiegen, dat hij niet 
heuren wol. 
De petatbaos, die alles zien hadde, keek verbiesterd naor de petat die over 
de straote lag en waor een ni'jsgierige hond an reuk. Och, die man zien 
dag was ok grondig bedurven. Een aentien veerder slikte et joongien haos-
tig de mayonaise op, die nog an zien vingers plakte... 

Jan de Roos 

De tandarts 

Wie is bange veur de tandarts? Ikke! 
'k Wil 't wel eerlik bekennen, ik bin bange! Et is een had-
stikke aorige vent, die tandarts. Mar as ik naor him toe moet, 
brekt et zwiet me uut! 
Een buusdoek in de voest, misschien moet ik spoelen of mien 
mond ofvegen, zit ik de zaeken of te waachten. 
As ik naor binnen moet bin ik al kleddernat, mar ik zegge net-
ties goeiendag, krek of d'r niks an de haand is. 
Ik gao op die stoel liggen, de tandarts pakt zien apperaoten en 
dan begint et. 
Ik moet extra vaeke slokken, mien hanen beginnen wat te 
trekken, mien mond wil haost niet eupen blieven en ik zakke 
de hieltied mar veerder naor beneden in die stoel... 
Dan zegt de tandarts: "Het ziet er goed uit!' En ik zegge stoer: 
"Dat ha'k wel docht." 
Tot over een half jaor! 
En ik zie d'r al weer tegenan, om dan weer henne te gaon... 

Dieuwertje 



Inkt niet... 

Begin van de herfst 08.15 M.E.Z.T. 

donderdag 	vrijdag 

22 23 
september 	september 

Z.K.H. Prins Johan Friso (1968) 
Einde zomertijd 

Zon op 06.18, zon onder 18.19 

zaterdag 	zondag 

24 25 
september 	september 

0 vlogge 

r 



Niet alles 

An et aende van de naacht, gaon de deuren van et zunnepaleis 
van 1-lelios eupen. 
Dan riedt Eos, de godinne van de morgenstond, mit heur 
waegen bi de hemel langes en brengt oons et eerste locht. 
Mar heur gedachten bin altied bi mooie, jonge mannen, 
want daor is ze gek op! 
Hielemaole weg was ze van Tithonos, dat him het ze op een 
keer schaekt. Hij bevul heur zo goed, dat ze him wel hoolden 
wol. 
Daoromme vreug ze an Zeus, de heit van alle goden en 
meensken, om Tithonos et iewige leven te geven. Dat kwam 
klaor. 
Mar o jee, Eos hadde wat vergeten! Ze hadde niet vraogd om 
iewige jonkheid veur Tithonos. 
Hij wodde een oold, gries mannegien, mit een hiel dun stem-
megien en vel over bien. 0k een godinne krigt niet alles wat 
ze hebben wil. 

Wooidboer 

Loper 

In de loop weg, vreug de hadioper an een man die in 't naost-
liggend laand an 't mijen was, hoeveer as 't nog was naor 
Stienwiek. 
"Dat weet ik niet!" zee de boer. 
'Vatte? Weej1  dat niet?" raosde de loper. 
"Née, 't is mar krek hoe hadde as ie lopen kunnen!" vun de 
boer. 

Uut de dadde haand. 



rek om los 

Loof huttenf eest (isr.) 
	

Loof huttenf eest (isr.) 

maandag 
	

dinsdag 

26 27 
september 	september 

L.K. 01.24 

woensdag 
	

donderdag 

28 29 
september 	september 

Verroest! Now bin we al weer verkoolden. 



Zwaore dag 

Op de morgen van zien trouwdag, ontdekte Piet dat zien auto 
een lekke baand hadde. 
Hij gong naor de garage in de buurte om de baand verwisse-
len te laoten. 
Wiels de monteur doende was zuchtte Piet es en zee wat zor-
gelik: "Now za'k van de middag ok nog trouwen..!" 
De monteur keek him es an, schudde mit zien heufd en zee: 
"Now, now, jow hebben jow dag vandaege ok niet, hè?" 

Uut de dadde haand. 

Liefde 

Op een terras zit een jong stel. 
Dr wodt drok flaneerd. 
Et dot blieken, dat ze beiden naor de vrouwluden kieken. Zij 
veural naor kleren, schoenen, et haor. 
Ze vraogt him: "Waor kiek ie naor?" 
"Ja.., meer in 't algemien, et model en zo." 
"Ik zie et wei heur, ie kieken alliend naor de mooie meiden, 
veural as ze sexy binnen." 
"Ja.., ik komme hier niks tekot." 
"Hooi ie wei van mij?" 
"Ja, natuurlik wel." 
"Hooi ie echt wel van mii?" 
"Ja.., ik geleuf echt wel, dat ik van je hole." 
Laeter op de dag, thuus an de koffie, roept hij: "Jasses, wat 
smaekt et bitter, hej' d'r wel suker in daon?" 
"Ik gleuf wel dat ik dr suker in daon hebbe." 
"Geleuven, ik wete zeker van niet, wat heb ik zo an geleuven.' 
"Dat daenk ik ok wel es. We bin et hielendal iens." 

Wooldboer 



vrijdag 	zaterdag 

30 
	

1 
september 	oktober 

"Ik kan niet, "zee de traoge en daorom kon hij niet! 

Zon op 06.29, zon onder 18.03 
	

Slotfeest (isr.) 

zondag 	maandag 

2 
	

3 
oktober 	oktober 

Wik 

"Ik kan wel," zee de vlogge en daorom kon hij wel! 



Plat blaffen 

Op de Kuunderbrogge kwammen twie honties mekere integen. 

"l-Iè, hè," zee et hontien uut et noorden, "nog een peer trippels 
en ik bin in Drente." 
"Née," zee de Berkoper hond, "dit bin de Stellingwarven!" 
"Vreselik, wat slim, ik möete naor Drente." Half goelend ver-
telde hij: "Ik bin een vlochteling uut Grouw, ik bin daor 
mishaandeld. ik hebbe een hekel an waeter en 
daorom schopte mien baos miJ altied. Slimmer was nog, dat 
ik aanders niks as hoog-woefers blaffen mocht. ik blaffe veul 
liever leeg-woefs en plat-wafs. Gister wol mien baos mi ver-

zoepen, mar ik bin ontsnapt. Et eerste wat ik doe as ik in 
Drente bin, dat is een hiele pose lekker plat blaffen." 
Doe zee de Berkoper hond: "Dat kan hier liekegoed as in 
Drente heur, los mar, zo'k zeggen." 
Now, dat was wille op 'e brogge. 
Et hontien is in Berkoop bleven 

Wooldboer 

Zundagspot 

Alle eten is gien zundagseten, dat zovule zeggen wil, dat alle 
kost niet geliekweerdig is. 
Waorumme aenlik niet? 
Laoten we es een proefballonnegien oplaoten. Zollen jow op 
zundag hutspot op 'e tafel zetten? Of rooie kool of zoerkool? 
Of misschien siepels mit rooie bieten? Dat is toch allemaole 
smaekelik en gezond eten? Toch schient et oppassen geblao-
zen wat de gaasten angaot! Disse groep verwaacht bliekber 
wat apats van jow as ze je kommen fielseteren mit je jaordag 
ofzo. Aj' dan mit smaekelik klaormaekte bieties an kommen 
zetten, dan zol't gebeuren kunnen dat d'r naotied schaande 
van spreuken wodt. Waorumme feiteluk? Kwammen ze veur 
de jaorige of veur de lekkere maoltied? 
Laot je niet van de wieze brengen, schaem je niks veur huts-
pot of brune bonen, asje dat beter uutkomt. 
Wat aj' zels lekker vienen, is veurjow altied zundagseten. 
Per slot: Wat de pot ok schaft: 
"Eet smaekelik!" 

Jan de Roos 



'alen 't s<  

Wereiddierendag 	 N. M. 04.55 
Vreugde der Wet (isr.) 

dinsdag 	woensdag 

4 5 
oktober 	oktober 

donderdag 	vrijdag 

6 	7 
oktober 	oktober 

Hij kletst mar een aende weg, 
je kun d'r gien touw an vaaste kneupen... 



Oppasmoeder 

Mien moeder is now een jaor oppasmoeder, veur een maegien 
dat bil  oons in de straote woont. As dr een kleine in huus 
komt, geft dat in 't begin een hiele hoop heibel en drokte. 
De boks moet van de vliering, die was altied nog beweerd en 
dat komt now weer goed van passe. Dr moet ok een taofel-
stoel in huus en speulegoed! Et is dr now allemaole en mien 
moeder is staepel op dat kientien. Et is Sanne veur en Sanne 
nao. 
Boven hebben wil  een kantoortien, daor staot now 't bedde 
van de kleine meid. 
As baby heb ik daor ok nog in legen en nichies van mij had-
den dr ok een prima slaopplak an. 
En zo drilt  thuus, drie morgens in de weke alles om dat kleine 
ding! 
0, zo mooi! 0, zo drok! 
Mar mien moeder wil dr niet meer kwiet... 

Dieuwertje 

Koninkriek 

Mien tuun dat is mien koninkrtek, 
ik kin daor koningin... 
Mar mien gebied Zit stikvol tuug, 
daor Zit ik midden in! 

Ik warkte en ik ottere 
de hiele dag al an! 
Dat onkruud zal mij niet de baos... 
Mar 'k blieve an de gang. 

As ik mien tuun es vergeliek 
mit 't wereldriek rond omm' 
dan was ik niet graeg koningin... 
Ik kwam in 't ontuug omrra'! 

Now is mien tuun een koninkriek 
die zels zien grondwet stelt... 
waor naost d'oranje afrikaan 
ok 't bosvioeltien telt... 

Ik harke en ik schoffele 
in 't gruun en 't rood-wit-blauw, 
Ik vule mij een koningin 
al bin'k mar schoppenvrouw.. 

Uut de bundel: 'Sprokkels en Spraankels" 
van Peggy Klinkhaemer. 



op 'e net 

Wik 

van de koj 

ri•a 

H.H. Prinses Juliana Edema (1981) 
	

Zon op 06.41, zon onder 17.47 

zaterdag 
	

zondag 

oktober 
	

oktober 

Z.K.H. Prins Constantijjn (1969) 
E. K. 20.18 

maandag 	dinsdag 

10 	11 
oktober 	oktober 



Een bosschop 

Morgens vroeg hangt veur mien raem 
een wiegend zoernerhuus, 
een ridder potig en veurnaem 
woont in dat lochtig thuus. 

Hij is een kleine architect, 
zien bouwsels bin ragfien, 
getugen van een intellect 
zo as we 't zelden zien... 

Trekt mien enorme raegebol 
vernielend deur zien huus 
dat brengt him niet de kop op hol 
in zien banier staot "Kruus". 

Hij zit niet bij de brokken stili' 
mar rnaekt een ni'j begin..! 
't Is of hij daorrnit zeggen wil: 
"Bouw an jow toekomst!" 

Spin 
Peggy Klinkhaemer 

Een bosschop 

Morgens vroeg hangt veur mien raem 
een wiegend zoemerhuus, 
een ridder potig en veurnaem 
woont in dat lochtig thuus. 

Hij is een kleine architect, 
zien bouwsels bin ragfien, 
getugen van een intellect 
zo as we 't zelden zien... 

Trekt mien enorme raegebol 
vernielend deur zien huus 
dat brengt hint niet de kop op hol 
in zien banier staot "Kruus". 

Hij zit niet bij de brokken still' 
mar maekt een ni'j begin..! 
't Is of hij daormit zeggen wil: 
"Bouw an jow toekomst!" 

Spin 
Peggy Klinkhaemer 



woensdag 	donderdag 

12 13 
oktober 	oktober 

Hij zit dr op, as de bok op 'e haeverkiste. 

woensdag donderdag 

12 13 
oktober 	oktober 

Hij zit d'r op, as de bok op 'e haeverkiste. 



Hennie 

Oonze Hennie is dr iene van mien wark! Ze beurt bi de 
twaelf dames uut paviljoen 'de Vlier". Een grote fosse vrouw 
van in de vuuftig. Altied netties in de kleren, daor zorgen 
mien collega's en ikke veur, mar dat maekt niks uut, ze is 
aided netties! 
's Morgens kan ze niet zo best et bedde uutkommen, want dat 
bedde ligt toch hiel lekker. 
Mar as oonze Hennie d'r uut is, is ze d'r echt uut en volop 
anwezig! 
Wanneer gaon we naor 't dorp? 
Wanneer gaon we eten? 
Zo zeurt ze de hiele dag tegen oons. 
As 't heur niet naor 't zin gaot, kuj' een schop tegen de bienen 
kriegen, of een klap in je gezichte. 
Of ze trekt heur mooie kleren an fladden... 
Mar as 't aovend is lacht ze en wil liest mar mit oons lieties 
zingen. Ze hoolt wel van een dolle boel. Mar al het Hennie 
soms gekke streken, et blift dr iene die 'k niet misten kan... 

Dieuwertje 

Alechem sjelem 

Buten in de wereld woedet een verschrikkelike stried, mar in de besleuten ruumte, 
die sommigen "t gesticht" numen, is daor weinig van te marken. Daorom kan de 
oolde jood vrij ommescharrelen. Veur de spiegel hoolt hij soms lange gesprekken 
mit zien breur, die mar nooit antwoord geft. Daorover beklaegt hij him tegen 
elkiene, die hij mar tegen komt. En dan, wiels rrrr's rollen, weidet hij bried uut 
over zien vader, de grote rabbi Van Frank. 
As die onderwegens naor de Sjoel was, reupen alle meensken: "Op 'e kaant, op 'e 
kaant, daor komt Van Frank!" 
"Bij me gesond, dat was me vader olemesjolem! Hij was een grote geleerde, me 
vader, hij kende de Torah en de gebeden en hij hadde een hekel an cholemache-
Iers. Hij kende de Talmud van buten!" 
Mar dan wodt hij weer de kleine handelsman van de stegen en de sloppen van 
Joods Amsterdam, hij douwt zien karregien en hij roept: "Mooie schaure! Bi me 
gesond, bin 't gien mooie schaure?" 
En doe, op die vroege wintermorgen, doe 't nog haost naacht was, kwam de grote 
inval. Zwaore leerzens deur de gangen, d'r was geraos en d'r wodde mit liesten 
zwaaid: 
"Schnell..! Schnell..! Raus..!" 
In een donker kaemertien wodde rauw een Iaeken ofscheurd van een "iets" dat 
daoronder lag. Mar dat was "nur ein vergessenerjude. Name: Hartog Van Frank". 
Die was een peer ure eerder rustig in zien bedde sturven... Op 20 jannewaori 1945 
om persies ketier over drie. In dat gestichtsziekenhuus, aargens in de perveensie 
Noord-Holland. 

Jan de Roos 



Naojaor 

Soms slaenter ik deur natte blaeden 
van et bezVjde "Kuierpad", 
waor de bomen lekkend druppen, 
et regent niet, toch wodd' ik nat... 

Hoe krudig toch, die naojaorsgeuren, 
et roekt hier nao.. ik weet niet wat... 
Daor brekt de zunne deur de wolkens, 
ien kleurpalet is now rvlien pad! 

Bomen glaanzen broons en zuiver, 
Jiuwielen pracht is 't gruune mos, 
infionkering van fiene tinten... 
Zeg, loop ik in een sprokiesbos? 

Die spatters locht, die bonte plakken, 
't isfeestelik om hier tegaon... 
Zol tussen gooiden naojaorskieuren 
et sprohiesiaand dan echt bestaon..? 

Peggy Klinkhaemer 

Kleur 

"Is oonze pappegaai een pappie of een mammie?" vreug een 
kleine jonge an zien moeder in een volle bus. 
"Ze is een mammagaai," zee de moeder. 
"Hoe weten we dat now?" vreug 't joongien. 
De busreizigers wodden stille, want iederiene was benijd hoe 
de moeder heur hieruut redden zol. 
Mar die hadde heur woordtien wel klaor: 
"Ze het ommes toch lippestift op, of niet soms?" 

Uut de dadde haand. 



ilcs van n 

Wereidmissiedag (r.k.) 
Wereidvoedseldag 

Zon op 06.54, zon onder 17.31 

zondag 	maandag 

16 17 
oktober 	oktober 

M. 
Hij is ok krek een reizende almenak! 

1~ 

V.M. 13.18 

dinsdag 	woensdag 

18 19 
oktober 	oktober 



Hoe zat dat now 

Een haene die op paosmorgen de ronde deur 't kiepehokke 
dee, trof een nust mit eier an, die alle kleuren van de regen-
boge hadden. 
De haene bekeek et kleurige gehiel en roetste doe et hokke 
uut, om butendeure de pauw een best pak op zien vessien te 
geven... 

Uut de dadde haand. 

Trouwen 

Et is toch wat, aj trouwen willen! 
Wat komt daor allemaole wel niet bij kieken. Et gaot mar niet 
eventjes tussen de bedrieven deur. Née, dr moet groot feest 
kommen... 
Mar waorzo? Daor? Née, want die zael is te klein en dat aan- 
dere is veul te duur. 
Die dadde dan? Of is die daotum al bezet? Hoe laete moeten 
we naar 't gemientehuus en hoe staat et mit de tied van de 
dominé. Wie neudigen we wel en wie niet uut? 
As we die uutneudigen, dan moeten we die aanderen ook wel 
vraogen. 
Et is toch wel muuilik! 
Wat veur kaarten moeten dr wezen. 
Mit een kleurtien? Of haalden we 't bescheiden in zwat-wit? 
Et verlangliesien niet te vergeten. 
Waar hebben wi belang bij, wat willen we graeg hebben? Je 
hopen toch mar ien keer te trouwen. 
Mar dat is aenlik mar goed ok! 

Dieuwertje 



donderdag vrijdag 

21 
oktober 	oktober 

wz 

Wie 't bried het, lat 't bried hangen. 

1~ 

Zon op 07.06, zon onder 17.16 

zaterdag 	zondag 

22 23 
oktober 	oktober 

Cfd 

Zo! Jan een aifenisse kregen hebben? 

2~ 



Krimpen 

In de koffiebar zatten twie maegies veur een kop koffie. 
De iene nemt niks bij de koffie, de aandere dizze keer ok niet. 
"Héh," ropt de iene, "waor blieven jow gevulde koeken? Wo 
te dikke?' 
"Née, dat niet, mar mien kleren krimpen dr zo van!" zegt de 
aandere. 

Uut de dadde haand. 

Et "Gea Nijs" een uutgaove van "It Fryske Gea" is toch een hiel 
weerdevol orgaan. Zo lezendeweg, kom ik ok nog bekende 
naemen integen, zoas Durk I-Iibma en Philip Zeinsta. D'r bin 
vanzels vule meer knappe schrievers an de orde in diet boe-
kien, mar disse twie ken ik. 
Ik wete dat Zeinstra een echte netuurspeurder is! Vien ie een 
apatte boom of struke, meld et Zeinstra en d'r wordt uutge-
breid onderzuuk an bestedet. 
Et bezundere hiervan is, dat Zeinstra de voonst niet veur him-
zels alliend hoolt, mar melding maekt in kraanten en 
tiedschriften. En dat is now ok et mooie van et "Gea Nijs", we 
blieven op 'e heugte. 
Et Fryske Gea is niet alliend Frieslaand, et beurt ok tot de 
Stellingwarven. Misschien nog niet iens het minste... 
Want ok hier holen we van apat en van mooi en van schone... 
We moeten dus mar lid van "It Fryske Gea' wodden. 
Dat liekt me niet zoen slecht idëe! 

Grietje 



s wel bov 

Dag der Verenigde Naties 

maandag 
	

dinsdag 

24 25 
oktober 	oktober 

C~E 

Ik zal de klompen es naor huus brengen. 

L.K. 16.45 

woensdag 
	

donderdag 

26 27 
oktober 
	oktober 



Mitvaler 

Wat doe ie tegenworrig?" 
"Ik bin incasseerder." 
"Dan bin ie zeker niet zo arg welkom 
bi de meensken?" 
"Now, dat vaalt geweldig mit! lederiene vraogt me om mar es 
weer te kommen." 

Uut de dadde haand. 

Historisch 

Vroeger wodde d'r nog wel es "op 'e pof" kocht. 
Betaelen kwam dan laeter wel, mar verscheiden keren mos de 
koopman wel aachter zien centen an. 
Op een keer doe de koopman bij een deure kwam, wodde hilj  
eupen daon deur een klein joongien. "Moeder is niet thuus!" 
zee de jonge. 
"0, dan moej' es even vraogen wanneer as moeder wel thuus 
is..." 
't Joongien draeft weer deur de gang en raost: "Moeder, wan-
neer bi thuus?" 

Peggy Klinkhaemer 



vrijdag 	zaterdag 

28 29 
oktober 	oktober 

of, 

Hij het een klokkien heuren luden, 
mar hij Wet niet waor as de klepel hangt. 

2~ 

Zon op 07.19, zon onder 17.02 
	

Hervormingsdag (prot.) 

zondag 	maandag 

30 31 
oktober 	oktober 

lene gek kan meer vraogen 
as tien wiezen beantwoorden kunnen! 



Fiets 

lid wezen van een sportveriening? 
'k Heb et echt niet an tied, dat komt veural deur mien waark. Altied onge- 
regelde tieden. Mar d'r konnen wel wat kilo's of, wat beweging kon ok 
gien kwaod, dus mien oge vul op een racefiets. 
Een dure fiets! 
0k kocht ik drekt mar zoe'n hip fietsbroekien en een kilemeterteller. 
De eerste dag, dat ik de fiets nek was, drekt mar een stokkien fietsen ne- 
tuurlik! 
Ik trof et niet, et geut van de regen, mar je willen wat. 
Inderdaod, je willen wat, mar 't rooide vanzels kaant noch wal, want ik 
hadde et veerder raozende drok mit mien waark! 
As ik d'r weer henne mos, dan mar mit de auto, want et was veul te veer 
om te fietsen. 
Et weer vul ok niet altied mit... 
De mooie fiets staot dus in de schure, haost nog gien kilemeter op 'e tel- 
Ier... 
En de teller van de weegschaole staot weer wat hoger... 
Oja, d'r staot een bod in de tuun: 
"Fiets te koop." 

Dieuwertje 

Haast stemming 

De grieze nevel blieft mar hangen 
om veld en bos, om huus en hof, 
perbeert om vormen locht te vangen 
en stilt 't geluud, maekt kleuren dof. 

De bomen staon in riegels treden. 
Fantoomgestalten, star en kil 
Een heir van gister, noch van heden 
doemt op, verdwient weer still'. 

Een misthoorn dreunt zien zwaore tonen 
over 't waeter zonder tint... 
Waor kimmen niet meer 't oge lonen, 
want 't end is hier, waor ddor begint. 

Te heuren is et staodig veilen 
van druppels op 't verschrompeld blad... 
Dat onderstelt wel honderd maolen 
schimmen op et glibb'rig pad. 

Dus ligt de wereld vaasteklonken 
an een boei van kille mist. 
Locht en schemer bin verzonken, 
heur stried die blieft hier onbeslist... 

Jan de Roos 



Allerheiligen (r.k.) 
	

Allerzielen (r.k.) 
Dankdag voor gewas en arbeid (prot.) 

dinsdag 	woensdag 

2 
november 	november 

Die zal de kouse wel op 'e kop kriegen. 

2~ 

Zonsverduistering 14.38 
N.M. 14.35 

donderdag 	vrijdag 

FA] 
november 	november 

Hij is krek een blikken pannegien, 
zo hiete - en zo koold... 



Zeurziekte 

"Et is misschien zunde dak et zegge," zee lessent een dokter 
tegen mij, "mar sommige meensken kun knap zeuren..." 
Now was ik 't daor niet ze arg mit iens... 
Ik zee: "Je moeten er zo bekieken dokter, een opwekkend 
woortien van jow, is heur weer een hatte onder de riem...!" 
"0 ja?" zee de arts. "0 ja, mien ie dat?" 
En op mien bevestigend knikkien, begon de bekende dokter 
an een uutleg, die ik wel es bedocht hadde, mar nooit deur 
zoe'n man uutspreuken heurde. 
"Sommige meensken willen ziek wezen," zee hij. "Hebben ze 
niks, dan zuken ze wel wat... As ze dan wat vunnen hebben, 
b.v. de stand van de grote tiie,  dan bellen ze in heur onvrede 
de dokter en kun ze lekker interessant tegen zoe'n man 
ankletsen. Ze weten niet wat 't is, mar ze bin ziek en dokter 
moet et mar es uutzuken... Mar tegen zeurziekte bin niet zo 
hiele vule medicinen... ," was dokter zien oordeel. 

Grietje 

Babbelegoegies 

Aj' zoemers op blote voeten over 't straand lopen, dan laot ie 
voetstappen aachter. 
Dat spoor vertelt weer an een aander, dat daor iene op blote 
voeten lopen het. 
't Was ongeveer maote 35! 
Aj 's winters op een morgen 't raem uutkieken en d'r leit snij, 
dan kuj' zien dat de kraante al bezorgd is. De vasse ofdrokken 
in de snij vertellen dat de kraantejonge tunegien in, tunegien 
uut gaon is. 
Ok kuj' zien dat de poes eerst een aentien rustig over de 
stoepe kuuierde, en doe mit grote sprongen de weg oversteuk, 
op 'e loop veur een auto... 
Dit stokkien gong over sporen... 

Uut: "Gea Nijs." 
Grietje 



november 	november 

co~ 

'r in 't heufd hebben... 

'1 
november 	november 

C49 

Altied wunnen, nooit vers) 

Zon op 07.32, zon onder 16.49 

zaterdag 	zondag 

maandag 
	

dinsdag 



De trein 

Mien wark heb ik veer vot! 
Zo maek ik vaeke gebruuk van 't eupenbaor vervoer en wel: 
de trein. 
Altied reis ik etzelde traject en alle keren is 't weer aanders. 
Soms is 't hadstikke drok en een ere keer zit dr haost gien 
kiepe in die trein. Daor maek ik dan handig gebruuk van, 
want ik bin d'r iene die 't liest op sokken of pantoffels lopt. 
Dus is 't niet drok, dan wip ik rap de schoenen uut en gao'k 
d'r lekker veur zitten. Ik vule me dan krek een koninginne, al 
is 't mar twiede klasse. 
Mar mit drokte lokt dat vanzels niet. Dan gaot et gewoon wat 
minder... 
Eerst es plak zuken en dan de tasse zien kwiet te wodden. Et 
liest bij een taofeltien, want mien sigeretten moe'n een plak-
kien hebben en mien boeken, je willen toch ok niet de 
hieltied mit die waarme koffie in de haand zitten. Aj' ze krek 
kregen hebben, is dat trouwens ok veul te hiete... 
Wat dat betreft, die trein zit hiel wat in... 

Dieuwertje 

Arger 

Aofien was volgens oons de humoriste van de Veenpolder. 
Ze kon d'r altied hiel mooi bikommen. 
Aofien en heur man woonden vroeger op 'r Scheene, kiender 
hadden ze niet. 
Naot heur woonden Aofien heur zuster, mit de man en drie 
kiender. 
Die zuster en zwaoger mossen een dag vot, dus zol Aofien mar 
op 'e kiender passen. Now weren die kiender de makkeliksten 
niet, mar Aofien sleug heur d'r wel deurhenne. 
Doe de zuster en zwaoger van Aofien 's aovens thuus kwam-
men, vreugen ze: "Hoe is 't gaon mit de jongen?" 
'Now, gelokkig dat jim d'r weer binnen," zee Aofien, "want et 
was nog arger dan de zeuven plaogen van Egypte." 

Klaas v. d. Weg 



C* 
neulties lc 

E. K. 07.14 

woensdag donderdag 

10 
november november 

Sint Maarten 

vrijdag 	zaterdag 

11 
	

12 
november 	november 

0~ 
Poep ie niet dan rust ie toch... 

Komt de baos, dan poep ie nog... 



Eerst daenken, dan praoten 

Een getuge in een rechtzael zee hieltied, as him wat vraogd 
wodde: "Now, ik daenke.." De advekaot van de tegenpeti 
begon dit te vervelen en onderbreuk de man zien verhael mit 
te zeggen: "Jow moe'n oons now mar es vertellen wat jow van 
de zaeke weten en niet te zeggen wat jow daenken te weten." 
De getuge bekte weeromme: "Mar ik bin gien advekaot, ik 
kan niet praoten zonder te daenken!" 

Uut de dadde haand. 

Vrouwen 

Meensken die mienden dat ze 't weten konnen, verklaorden 
dat de wereld in et jaor 2100 deur alliend mar vrouwen 
regeert wodden zol. De reaksie op disse verklaoring van een 
groot staatsman en wereldleider: "Nog altied?" Hij wust al 
lange waor Abraham de mosterd weghaelde! 

Uut de dadde haand. 



Zon op 07.44, zon onder 16.38 

zondag 	maandag 

13 14 
november 	november 

Avondrood mooi weer an boord 
Morgenrood mooi waeter in de sloot. 

dinsdag 	woensdag 

15 16 
november 	november 

Wie 't onderste uut de kanne hebben wil, 
krigt 't lid op 'e neuze! 

1~ 



Beter 

Aofien en heur man woonden vlak bij de drij, die over de 
Scheene lag. 
As et winter wodde was de Scheene in de regel nog al gauw 
stark. Behalve bi de drij, daor lag 't lange eupen, 'ties was 
d'r niet zo gauw vertrouwd. 
Op een keer kwam d'r een kluppien mannen anrieden, ze 
vreugen: "Aofien, is de drij al vertrouwd?" 
"Je kun et perberen," zee Aofien. "Dr wodt wel es zegd, dat aj' 
een posien onder 't ies zeten hebben, dat et dan best mitvaaIt" 
De jongkerels bin wieselik de wal mar opgaon. 
Een klein aentien klunen, leek heur toch beter toe... 

Klaas v.d. Weg 

Oons Soolstede 

Vanof de in gebruukneming van et verpleeghuus: Nieuw Undenoord 
(ende 1962) tot september 1978, waarkten et bejaordencentrum en et ver-
pleeghuus onder ién bestuur saemen. De geneesheer-directeur van 't 
verpleeghuus was mitien directeur van 't bejaordencentrum. Omdat deur 
de nibouw van een verzorgingscentrum an de Hortensiastraote de orga-
nisaotie te groot wodden zol, wodde in begin 1978 et besluut neumen om 
et bejaordencentrum en et in anbouw, aanst ok klaore verzorgingscentrum 
los te koppelen van 't verpleeghuus, mit veur elke organisaotie een eigen 
bestuur (beheerscommissie) en directie. 
De naeme Nieuw Undenoord wodde in 1979 vervangen deur: Klein Sool-
stede, een naeme die ofleidet is van "de Soolstede", een vroegere 
Middeleeuwse naeme veur een "Eigen Boerken'e". De eigener-bewoner 
van een Soolstede hadde et aktieve- en passieve stemrecht veur et ambt 
van Stelling. 
In de 17e  eeuw kommen we in Stellingwarven de naeme Soolstede inte-
gen, veur een vrije zelfstandige boereplaetse. 
In '79 wodde veur dizze naeme keuzen, omdat "Soolstede" wat in him 
dreegt, dat iederiene in zien levend naostreeft en zo lange meugelik per-
beert vol te hoolden. Naemelik, persoonlike zelfstandigheid en daornaost 
een zo groot meugelike maote van vrihied. 

J. Horlings (Directeur) 



Maansverduistering 07.46 
V.M. 07.58 

donderdag 
	

vrijdag 

17 18 
november 	november 

Zo wies as een petries en zo dom as een koffietrom. 

Zon op 07.56, zon onder 16.29 

zaterdag 

19 
november 

'akken zoo 

zondag 

20 
november 

j.j 



Gezegden 

Wij hebben oonze Stellingwarfse uutspraoken, dat vienen we hiel apat en gezellig, 
mar op ere plakken kun ze dr vanzels ok hiel wat van. 	 - 

In de Liwwarder kraante vunnen we indertied de verhaelen van Davelaar. Die 
Davelaar schreef zo gezellig over een "konkelfonsie" of over zien "Achteromsie", 
dat is Bildstok! 

De Friezen maeken d'r ok wat van: 
Jansje zei: mag ik, zai ze, jow, zei ze pantsje, zai ze, even zai ze, want zai ze, mien, 
zai ze, man, zai ze, is, zai ze, sa, zai ze, zi ziek, zai ze, en zai ze, as, zai ze hij, zai 
ze, better, zai ze, is, zai ze, krij, zai ze, jow, zai ze, pantsje, zai ze, wer, zai ze!" 
Dit is een gezegde, dat hiel vlogge opzegd wodden moet! 

Een eer gezegde komt uut Groningen: 
"t Is een boudel mit een biboudel." 
Dat is dus een extra boudel. 

En doe een meester an de kiender vertelde dat een drommedaris twie bulten het, 
zee Jannegien: 
"0, dat het mien oma ok!" 
Is dat gek? WeIne! 

Want: Humor is het zout van 't leven, 
dat heeft de wijsheid ons geleerd! 
Jammer dat 't dieet van velen 
als zoutarm staat voorgeschreven. 

Peggy 

Schaopedobbe 

In et jaor 1990 wodde, in et kader van de effectgerichte maot-
regels tegen de verzoering, de grote dobbe van de 
Schaopedobbe opschoond. 
Drekt in 't eerste gruuiseizoen kwammen dr al enkele bezun-
dere plaantesoorten, die kenmarkend binnen veur schoon 
waeter. De drievende Waeterweegbree, de drievende Egels-
kop en et Kikkerblad. 
Doe dr een jaor laeter weer een dobbe opschoond wodde, 
kwam de Waeterpostelein en 't Duzendknoop-Fonteinkruud 
weer veur 't locht! In de heide van de Schaopedobbe gruuien 
ok nog bezundere plaantesoorten: 
Liggende Vleugeltjebloem, Wilde Gooldsjebloeme, et Heide-
kartelblad en de Klokjesgentiaan, et Hondsvioeltien en de 
Moeraswolfsklauw.. 
Prachtig toch? 

Grietje, 
uut et Gea-Nijs. 



4~ 

de paple 

november 	november 

van de katten bespijd. 

maandag 
	

dinsdag 

21 22 
november 	november 

woensdag 
	

donderdag 

23 24 



"Alle beetjes helpen," zei het oude vrouwtje 
en ze gaf een sigarebandje voor de oudpapieractie. 

Atze Bosch 

De Scheene 

Droomplakkien daor bij de Scheene, 
de oolde husies en ginderd de tule. 
Toeken hangen over et waeter 
te wieglen, zo zachies, zo stille... 

Droomplakkien daor bij de Scheene, 
ik heurjow fluust'rend riet. 
Hier kuj' alles vergeten, 
hier, wao'j niet weten van tied. 

0e, vredige stille Scheene, 
't Is krek of zeg ie tegen mij: 
"Geef je mar rustig daele, 
alles gaot ien keer veurbi." 

Droomplakkien daor bil de Scheene, 
de oolde husies en ginderd de tille. 
Toeken hangen over et waeter 

te wieglen, zo zachies, zo stille... 

(Gedicht uut de bundel: "Een voegel zong", 1987) 
Margje Jonker-Veenstra 



it zoolt a 

L.K. 08.04 

vrijdag 	zaterdag 

25 26 
november 	november 

Eerste Adventszondag 
Zon op 08.08, zon onder 16.21 

zondag 	maandag 

27 28 
november 	november 

Jan fit, Jan flat, Jan kalverstat... 
Jan pannekoekedreutel 

Jan iezeren keutel! 
Wat Jan is dat? 



Waor de Lende... 

Waor de Lende zien loop deur de weilanen trok 
in de vremd-wispelturigste bochten, 
daorjubelen de voegels van pure gelok 
an oneindige straolende Zochten. 
Ja, daor pronken de pettens - et bugende riet; 
en van kleurenpracht tillen de tunen. 
Ja, daor roesen de dennen heur donkere lied 
en daor tooltert de jeugd deur de dunen. 

Al die dorpies, ze liggen verspreid heren der, 
mit een karke - een koppeltien huzen; 
en een botterfebriek of een schoele is er 
Soms wat groter, mit wegen die krusen. 
Och, ze bin 'nar zo klein, 'nar ze bin zo vertrouwd 
veur et volk, dat er eigen mit raekte. 
Want ze bin mit et zwiet van et veurgeslacht bouwd, 
dat van heideveld weilanen maekte. 

Ja, dat volk is een volk van et Saksische slag. 
dat zien eigen karakter beweerde. 
Dat zien tael onderhul tot vandaege de dag! 
Dat zien eigen kultuur nooit verleerde! 
Ja, dat volk is deur d'iewen vergrujd mit zien grond, 
mit zien dorpen en eigen bed neven. 
-En de Lende stroomt wieder! De stroom is gezond! 
Zö zal Stellingwarf Stellingwarfs blieven! 

Jouk 
(gepubliceerd in Ten haandvoIspeu1goed', 1972.) 

Als het onweert in november, 
dan valt kerstmis in december. 

Atze Bosch 



de uut ae 

dinsdag 	woensdag 

29 30 
november 	november 

Je moe 'n je niet op glad ies begeven... 

donderdag 	vrijdag 

1 
	

2 
december 
	

december 



Haast 

de lochten hangen grauw en zwaor 
en 't rokt naor starvend blad 
de daegen wodden kot en gries 
de laeste bloemen bluuien 

en over 't laand een waezighied 
die drokt now al wat leeft 
as 't waore daele veur een schoft 
et kan oons zo vermuuien 

en zie - die blaeden keunstig kleurd 
ze trillen nog hiel even 
en valen dan -ja altied deur 
is 't starven om te leven 

Uut de bundel: "Van mien kaant bekeken", 
van: wijlen Lamkje Hof. 

Mien laand 

Et is mien laand waor brune gaegel 
enfluitekruud te pronken staot, 
waor as de drift van duzend woikkens 
in ruumt' en tied verleuren gaot. 

En as de noorderwiend et giezelt 
en 't oolde bientwark kraeken laot, 
as 't snijjacht of een rommelbujje 
de oolde grond stokkend slat, 

et is mien laand, et is mien leven, 
et maeht dat ik gelokkig bin, 
ik an d'r vri'juut aosem haelen, 
ik bin d'r thuus, et het d'r zin. 

en as ik iens verluded worre, 
dan beieren doffe klaanken wied 
over mien laand, mien eigen laand, 
waor as ik rusten zal, altied... 

Johan Veenstra 



wien sch 
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Zon op 08.18, zon onder 16.16 

zaterdag 	zondag 

3 
	

Ei 
december 	december 

Niet hof roepen veurdaj' over de brogge binnen... 

r, - ~-- -- CM, 

Sinterklaasavond 

maandag 
	

dinsdag 

5 
	

100 

december 
	

december 



Goed bekeken 

De spreker in de protestvergadering stelde: 
"As alle auto's in de wereld kop an kont aachter mekere zet 
wodden zollen, dan zol toch gieniene zo gek wezen om in te 
gaon haelen?" 
lene van de tegenpeti in de vergeerdering haokte daor drekt 
op in! 
Hij zee: "Waoromme dan niet? D'r weren ja dan ommes toch 
gien tegenliggers?" 

Uut de dadde haand. 

Limerick 

Een boerezeune uut Steggerdao 
die leup in Stienwiek de maegies nao. 
Mar 't verveelde him gauw, 
al dat gesjouw, 
Now gaot hij niet veercier dan Pepergao. 

Jan de Roos 



j, 't peer 

dag mit 't 

woensdag 
	

donderdag 

ri 
	

ii 

december 
	

december 

E.K. 22.06 	 Dag van de rechten van de mens 

vrijdag 	zaterdag 

9 	10 
december 	december 



Boek van Tijd 

Laat me leven, 't harde kwijt. 
Mijn leven leven: 

niet leeg, niet stoer, maar 
in verlegenheid. 

Gedreven door verworvenheid. 

Laat me leven, met geluk. 
Mijn leven weven; 

niet lang of kort, maar 
uitgebreid. 

Gedreven door afhank'lijkheid. 

Laat me leven, aan één stuk! 
Mijn leven geven 

met zorg; niet wijs maar 
onontbeerlijk. 

Beschreven in het boek van Tijd. 

G.A. Roeland - Hento 

Het Licht 

Het neonlicht; blauw en hard, 
fnuikende reklame, 

verwarde, verwaaide gezichten. 
Een gloeilamp 60 oƒ20 Watt 

voor lezen of studeren 
en omkeren in bed 

of in jezelf. 
Wanneer is licht nodig; 

zelfs 20 overbodig. 
Is 't geloof bij kaarslicht 

of is dat romantiek? 
Heuse waarheid bij 

muziek en schemerend gezicht? 
Wie zegt 't mij? 

Licht en herinnering gaan 
dicht naar de toekomst. 
Eens voorbij en donker 

Geflonker van een volgend licht; 
voor straks. 

Verwaaid, verward en laks 
druk ik het licht aan. 

G.A. Roeland - Hento 



ve schaet 

Zon op 08.26, zon onder 16.14 

zondag 	maandag 

11 	12 
december 	december 

dinsdag 	woensdag 

13 14 
december 	december 

Ie moe'n dan wel goed over de brogge kommen. 



Heden wodt verleden 

Zoe'n dikke twiehonderd jaor leden 
was 't bij oons modder en zaand... 
Wollen meensken heur doe es vertreden 
dan gong 't hlompesoppend' deur 't Laand. 

Bij 't winter gong 't mal op een klaegen... 
'Wij wodden hier zachiesan gek... 
Dr kan ja gien peerd veur de waegen, 
wij kommen nog omm' in de drek..!" 

't Was waor, hiel veer was niet te kommen, 
de weg te slecht en 't weer te koold 
"Dat kan eers!" Gien woord van de dommen... 
En doe bin d'r plannen ontvoold! 

Et duurde beslist lange schoften, 
want plannen bin meerstal wat briek... 
Toch kwam ... en nog eer as ze dochten, 
de "Trekschuit" zo deftig... zo nek..! 

De reizen die weren bezunder... 
zo vrij..en men zag nog es wat, 
Et waeter van hier tot de Kuunder... 
zo glaanzen.d, hoe prachtig was dat! 

Toch kwammen oh muuilike tochten... 
De schipper an 't helmhoolt hul moed... 
mit 't peerd en de jaeger... ze brochten 
de "schuut" veur de wal, meer as goed! 

Mar heden is hiel gauw verleden... 
Trein of schip... wij vi enen 't gewoon 
en meensken bin nog niet tevreden 
want ondaank dat blieft 's werelds loon! 	 Peggy Klinkhaemer 

control-alt-delete 

en weer zit ik 
aachter de tekstverwarker 
gedichten te bedaenken 

gedichten 
die as ik 
warschienlik nooit 
ofniaeken zol 

zoas disse. 

Klaas Knillis Hofstra 



Koninkrijksdag 

donderdag. 	vrijdag 

15 16 
december 
	

december 

As de katte him waskt, kriegen we wisse een gaast. 

V.M. 03.18 
Zon op 08.33, zon onder 16.15 

zaterdag 	zondag 

17 18 
december 
	

december 

As de eksters schatteren kriegen we volk. 



Sarajevo 
Hoe treurig sloffen riegels meensken 
veer van huus, ja waor naor toe? 
De wanhoop staot op heur gezichten, 
wij moeten vlochten, waor en hoe? 

Heur stad die leit in diggels scheuten 
Man en zeunen... bin ze dood? 
Naargens heu ren ze berichten 
de ongerusthied die is groot..! 

Oh bloemen laoten koppies hangen 
voegels staeken heur vertier 
D'oolde beukebomen druppen... 
mit dikke traonen... ginder... hier! 

De opvangcentra eup'nen deuren 
bed en broggien hier en daor 
Want gaastvrijhied kent gien greenzen. 
Mar 't komt bij lange nao niet kIaor 

De vlochteling uut Sarajevo 
het an centra niet genoeg, 
die komt Nederlaand bevolken 
in logementen en de kroeg. 

Wie now daenkt an zien vekaansie 
in dat gul en zunnig laand, 
die zet wel zien deuren eupen, 
want Sarajevo staot in braand... 

Peggy Klinkhaemer 

De Berkoper karke 

Hecht en omgeven 
deur een nek verleden 
staot op heur hoge 
post de ieuwenoolde 
harhe van Berkoop, 
die oh deur de weke 
tot de zunne ondergaot 
iederiene in heur hemmele 
ruumte binnenlaot, 
waor een vredige stilte 
getuugt van een sober 
en eerlik geloof. 
Op een warhdag hek in 
de Berhoper karhe staon 
man 'h bin niet mit lege 
hanen naor huus toe gaon. 

Jan van Overtjonger 



december 
	

december 

Niet zo hoge van de t04 

maandag 
	

dinsdag 

19 20 

Begin van de winter 03.22 M.E.T. 

woensdag 
	

donderdag 

21 22 
december 	december 

Die glimt as een peerdekeutel in de maoneschien. 



december 
	

december 

rgste mar had hebben... 

vrijdag 	zaterdag 

23 24 

Kerstmis 
Z.H. Prins Bernhard jr. (1969) 

L.K. 20.07 Zon op 08.36, zon onder 16.18 

zondag 

25 

Tweede Kerstdag 

maandag 

26 
december 	december 

Hij jeuzelt van ieuwigheid tot amen. 

OMM---IK 



?~k 

'oelcen blij 

dinsdag 

27 
december 

Woensdag 

28 
december 

donderdag 
	vrijdag 

29 30 
december 	december 

,~k 
Een dreuge meert en een natte april, 
dat gaot de landman naor zien wil! 



Doe 't nog es 

Vader was de kastboom an 't optugen en hadde staonde op 
een trappien, krek de piek op de boom zet, doe hij mit 't hiele 
spul onderuut gong. 1-lil kwam weer overaende en dr man-
keerde him gelokkig niks. 
Zie kleine maegien van viere vun de vertoning prachtig en 
klapte in heur haanties. 
"Doe dat nog een keer veur mi pappa, mar dan niet zo 
'vlogge," vreug ze. 

Uut de dadde haand. 

Luderslied 

Mien tiedinge beier ik over de velden 
Een stonde van leven, een stonde van dood 
En iewig veur meenshen en altied de zelden 
Van dwarrelend blad tot kiend in de schoot 

Want ik ken de ruunite, ik ken alle tieden 
Et huj in de schure, en alle nij zaod 
Et wondere kraornen, et still' overheden 
Van kommen tot gaon, van die blaek'rende draod 

Mien tiedinge beier ik over de velden 
De-iewen veurbi'j, bestaon veur mij niet 
Ik bongel mar deur, veur altied de zelden 

Deur alle gekhongel, daor zing ik mien lied 
Van 'k stik weer de kop op, hoe vaek' ik ok vaal 
Ik zinge van leven as ni 'j ideaal 

Henk Bloemhoff 
(Sund 1972 veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte. 
0k is hij projectleider vanet Stellingwarfs Woordeboek.) 



Oudejaarsavond 	 Nieuwjaar 
Dag van de Vrede 

zaterdag 	zondag 

31 	1 
december 	januari 

?~9 

Wie een boel zegt, moet een boel waormaeken. 



Op 'e golven van et meer 

Op 'e golven van et meer 
is de zunne te basten valen. 
Dommiet ruumt de aovend 
de scharven op. 

Bote Stellingwerf 


