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Ni'jjaorsdag 
Dag van de Vrede 

maendag 

1 
jannewaori  weke 1 

deensdag 

2 
j annewaori 

Veul heil en zegen in 't ni'jjaor - Wi'j' niet geven dan laot et mar 
Dan weens ikje zeker en gewis - Een bochel op je verdommenis 
(wodde zegd af' de buurt langes gongen om aanderen as eerste 

een gelokkig ni jjaor toe te weensken; Makkinge) 

x001 

V.M. 14.57 

woensdag 

3 
jannewaori 

donderdag 

weke 1 jannewaori 

Hi'j is bange veur zien eierkorf 
(hi'j leeft hiel veurzichtig; Ni jberkoop) 

2007 



De kelinder 

D'r is van elke dag ma,' iene, 
iene dag en week en jaar, 

iene daotum deur de ieuwen 
en dan is die dag weer klaor. 

Jen keer vierentwintig uren, 
en dan is hi j  d'r niet meer, 

pak zoen dag mit beide hanen, 
dus geniet en lach en leer. 

lene dag dat is een blattien, 
disse telt d'r lekker twie, 

as kedogien steeds een spreuke, 
waar 'k vernuverd soms naar zie. 

Op 'e aachterkaant een vassien, 
een vertellegien, een weet, 

ik pak om de dag opni'j weer 
een kelinderblattien beet 

Op 'e veurkaant staat een prente, 
greide, vaart of boerehuus, 

an dat plakkien raek ie wend haast 
daar vuul ieje écht bi7 thuus. 

Een kelinder kuj' niet zonder, 
't is de klokke van etjaar, 

en as 't laeste blattien vot is, 
ligt d'r weer een vasse klaar. 

Harmen Houtman 

Veul heil en zegen in 'tni'jejaor! 
Et eerste blattien is weer van de ni'je kelinder of, mit daorop een mooi 
toepasselik gedicht van Harmen Houtman. Op et twiede blattien vertellen we jim 
in et kot wat jim van 't jaor allegere verwaachten kunnen, temeensen wat disse 
kelinder anbelangt! 
Deur de hiele kelinder henne vienen jim een hieleboel gedichten en verhaelen van 
tal van Stellingwarver dichters en schrievers. Et gaot om wark van oe. Roely 
Bakker, Klaas Boersma, IJbe Duursma, Koosje Hornstra, Harmen Houtman, Jan 
Oosterhof jr., Sjoukje Oosterloo en lookje Postma. 0k van Koop Gorte, die spietig 
genoeg begin 2006 wegraekte, kunjim nog wark lezen. Hi'j schreef zien bi'jdregen 
nog mit veul plezier, al gong zien gezondhied in die lied al hadde aachteruut. Ni'j is 
dit jaor de mitwarking van netuurkenner Philip Zeinstra van Der Izzerd. Hi'j nemt 
et kelinderwark over van Wiebe Scheenstra, en dat Mm dat goed toevertrouwd is, 
wet iederiene wel die ien of meer Stellingwarver streekblaeden lest! Daor schrift 
hi'j ja wekeliks prachtige stokken in over de netuur in de Stelllngwarven. Wi'j bin 
daarom Mei bliede mit zien mitwarking. Veerder in disse kelinder: Jan Oosterhofjr. 
tekende twaelf schitterende ni'je strips mit Piece en Slakke, jim kun tal van 
puzelties maeken, d'r stamt - as altied - mooie stokkies in nut et Stellingwarfs 
Woordeboek en gao mar deur. Te vule om hier allegere op te lepelen. Twie 
onderdielen numen we nog wel even specinol. Dit jaor hewwe weer een tal 
kuierroutes veurjim uutstippeld. Sommige d'rvan bin in de Stellingwarven, mar ok 
nogal wat krek over de greens ruit Overiessel en Et Vene. Ankem jaor - we daenken 
veer veuruut - plaetsen we ok een serie mooie fietsroutes. In beide gevallen gaot et 
om ni'je routes, vaeks op plakkies die bij veul meensken misschien wat minder 
bekend binnen. Een ni'j onderdiei van de kelinder bin de blatties mit foto's. In elke 
maand vienen jim een foto ruit de vraoge waor as die foto, neffens jim, maakt is. 
Mac op et blattien van 25 en 26 jannewaori lezen jim daor vule meer over. Wi'j 
hopen dat jim Mei vule plezier van de ni'je spreukekelinder hebben zullen en 
weenskenjim een allemachtig hestjaor toe! 

Annie Dedden, Jan Oosterhofsr. en Sietske Bloemhoff 



Zunne op 08.47, zunne onder 16.42 

S, vn jdag 

Driekeuningen (r.k.) 
Epifanie (prot.) 

zaoterdag 

5 
jannewaori wekel  jannewaori 

29-  
Baoke zien hemd zit d'r op 

(wodt wel zegd as d'r een vlij op de melk zit; De Hoeve) 

2007 

zundag 	maendag 

7 -8 
jannewaori weke 112 jannewaori 

Wat ziej' d'r toch besiepeld uut 
(beteuterd; Oolde- en Ni 'jlaemer) 



Et blauwgien 

Pas in de loop van de negentiende ieuw zaj' et blauwgien, zoas de 
'holenduif hier bi'jomme wel nuumd wodt, in Europa. De voegel 
die vandaege-de-dag veur oons zo gewoon is, verscheen in die lied 
veur et eerst in verschillende lanen, waoronder Ok in Nederlaand. Wat 
veurbeelden van lanen mit et jaortal d'r bi'j waorin de voegel veur et 
eerst as bruudvoegel neteerd wodde, bin: Engelaand in omdebi'j 
1870, in Nederlaand nao 1881, en in Spanje pas in 1927. Dan maeken 
we een sprong naor 1979 en dan wodt et tal bruudperen schat op 
13.000 tot 17.000. Dat begint dus op een suksesformule te lieken, mar 
jammer genoeg is d'r ok een boel tegenslag west. Neem bi'jglieks et 
aende van de jaoren vuuftig, begin zestig, van de veurige ieuw, doe et 
tal doeven van dit soorte hiel hadde minder wodde. As oorzaeke 
damvan wo'n nuumd et behaandelen van zand mit chemische 
middels en et vergiftigen mit parathion. De aachteruutgang zol ok te 
maeken hebben kunnen mit et gebruuk van de in de akkerbouw 
bruukte vergiftige stoffen as aidrin, dieldrin, chloreerde 
koolwaeterstoffen en verschillende kwikverbienings, die uuteindelik 
nao 1969 allegere verbeuden binnen. Daornao wodde et tal blauwgies 
weer groter, warschienlik ok deur et plaetsen van speciaole 
nustkaasten. Dit doefien komt in de Stellingwarven algemien veur. 
Hi'j nusselt graeg in dikke, oolde bomen. 

Philip Zeinstra 

Kuieren 

Jim komen d'r al even wat over lezen. 0k veur dit jaor hebben we een riegeltien 
kuierroutes veur jim uutstippeld. Et gaot om routes die, neffens oom temeensen, 
nog niet beschreven binnen, mar die wij, al lopende, slim de muuite weerd 
vunnen. Et gaot nogal es om plakkies die wat minder bekend binnen. Mat daor 
waor et van toepassing is numen we ok bestaonde. Dat doen we bi'jglieks mit de 
routes in en rond et laandgoed De Eese, hek over de greens mit Drenthe. 
Butendat hewwe ok vaake veur infermaosie zorgd die mli et gebied van de route 
te maeken het. Zo bin de kelinderblatties ok aorig veur de meensken die de route 
niet lopen (kunnen). Oons kemmissielid Annie Dedden - ze woont in Elesdieke 
en kent et 'Eesegebied' van oons drienend veerweg et beste - kwam alderhaande 
aorige en biezundere infermaosie tegen, veural van ooldere meensken nut et 
gebied zels! Wij vienen et vanzels prachtig dat we jim dat in disse kelinder 
allegere vertellen kunnen. 
Vanzels hewwe ok een peer aorige routes in de Stellingwarven zels. Jim vienen 
ze verspreid deur de hiele kelinder henne. 0k dit jaor gaon we zels, kuierende mit 
of zonder oolder- of nfjerwetse kuierstok, op weg om veur 2008 weer ni'je 
routes in de kelinder veur dat jaor opnemen te kunnen. 
Weten jim trouwens dat et woord kuieren ok nog wat eers betekent? As d'r zegd 
wodt Hij kuiert al mooi naor de tachtig, dan betekent dat dat bi'] al mooi 
opschöt naor de tachtig jaor. De mitwarkers van et Steffingwarfs Woordeboek 
tekenden dat indertied op in Flooltpae. En as ze in Ni'jberkoop zeggen Gao zitten 
en kuier wat dan betekent dat zoks as Wees welkom en gao toch veural even zitten 
om een praotien te maeken. Wi'j nemen now de kuierlatten (gaon d'r vandeur) en 
weeusken jim veul kuierplezier toe! Oonze eerste kuier kun jim vienen op et 
blattien van 29 en 30 jannewaori. 

Sietsice Bloemhoff 



deensdag woensdag 

10 
jannewaori weke  jannewaori 

Van een rieke boeredochter zeden ze wel: 
'Die het een gat mit gooiden beslag' 

(Berkoop) 

2007 

L.K. 13.45 

donderdag 

Zunne op 08.44, zunne onder 16.52 

., vn jdag 

11 12 
jannewaori weke  jannewaori 

Now, ie laoten ok gien spinrag veur de bedsdeurties 
gruuien! Ie bin d'r mar weer op 'e tied bij 

(H.J. Bergveld) 

2001 
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Zwiegzem (1) 

Sjoukje Oosterloc 

Van boer Baos is et rondomme bekend dat hi'j gien praoter is. Hi'j is 
de zwiegende kaant et naost, om et zo mar nut te drokken. Butendat is 
et een verstokte vri'jgezel en hi'j het een klein boerespullegien in et 
dörpien De Haule. Hi'j is niet alliend zunig mit woorden, mar ok mit 
zien centen. Deur zien deunighied het hi'j de bienen wel aorig onder 
't gat kregen, da's wissezekers. As hi'j tot de ponge moet, dan het et 
hiel wat haelen om 'e klinke neudig. Et kan weken duren eer hi'j zien 
rekinge an iene betaelt. Ik verdaenk him d'r stiekem van dat hi'j op 
zien centen zit te bruden, in de hope dat et d'r nog meer wodden. Zok 
volk komt vandaege-de-dag op een zwarte lieste te staon, de 
winkelluden hebben gien verlet van zoksoortige klaanten. Mar as et 
zoemers in de hujjinge is, kan hi'j d'r niet onderuut. Dan moet hi'j 
wel tot de ponge, omreden hi'j dan hulpe neudig is. 
Zo gebeurt et dat hi'j een zekere Mans in 't wark krigt. Wonder boven 
wonder, aj' et zo hebben willen kriej' et niet veur mekere, mar boer 
Baos krigt et wel klaor. Mans is een gewoepste kerel, mar iene van 
hiel weinig woorden. Dat komt boer Baos goed nut, hi'j hoolt niet van 
dat gepraot onder et wark. Opschieten! Daor hoolt de boer van. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



zaoterdag 	zundag 

13 14 
jannewaori weke   jannewaori 

Mk 

Mieg'-op-bedde vot en schiet-op-bedde weer 
(van de regen in de drup kommen; Ni 'jberkoop) 

2007 

maendag 	deensdag 

15 16 
jannewaori weke   jannewaori 

Wat is dat een dikke beer, hij het aarms as billen 
(Der Izzerd) 

2001 



Zwiegzem (2) 

Mans komt altied lopende. Hi'j het een peer lange bienen, van je-heisa. 
Wat dat anbelangt is hij in een klein schoffien tied al rap een hiel aende 
vot. As Mans morgens et hiem op stapt, zegt hi'j: 'Goeiemorgen, Baos!' 
'Goeiemorgen, Mans,' is et ienigste wat d'r ok bij de boer of kan. 
Zoaj'm begriepen verpraoten disse beide mannen heur tied niet. As ze de 
gaanse dag drok ommeheisterd hebben, vertrekt Mans in schiemeraovend 
weer op huus an mit: 'Aovend, Baos!' 
'Aovend, Mans,' zegt de boer. 
Zo giet dat dag in, dag nut, totdat boer Baos op een morgen, tot zien grote 
verbaozing, Mans et hiem oprieden zicht op een mooie ni'je fiets. Mans 
stapt of, mit een: 'Morgen, Baos!' 
'Morgen, Mans,' zegt de boer. Mar zien ni'jsgierigens wint et van Mm. 
Hij vragt: 'Hef een ni'je fiets, Mans?' 
'Ja,' zegt Mans, en lopt et laand in en gaot an zien wark. Zwiegend 
warken ze de hiele dag deur tot de zunne ondergaot. Aovens as Mans 
zien tied d'r op zit, beinselt hij op boer Baos an, en zegt: 'Boer, ik neme 
ontslag!' 
'Ontslag? Waor is dat goed veur?' vragt boer Baos snit optrokken 
winkbrauwen. 
'Dat gezeur over die fiets, daor he'k de boek vol van. Now goeie, Baos!' 
En daor giet Mans weer op zien fiets naor huus. 
De boer staot him veraldereerd nao te kieken, en mompelt: 'Goeie, 
Mans.' 

Sjoukje Oosterloo 

Trouwen 

'Wil ie St ,ni'j trouwen?' vreug een jonge tin een maegien. 

'Kuj' niks beters bedaenken,' zee et maegien doe sebiet. 
'Jaowel,' zee de jonge, 'die heb ik ok al vraogd, 
mar die wol beslist ok niet!' 

Klaas Boersma 



Begin van de Bidweke 
veur de ienhied 

woensdag 	donderdag 

17 18 
jannewaori weke  jannewaori 

Doe toch altied niet zo bekrompen en zunig, 
et laeste hemd zit gien buse op 

(Oolde- en Ni 'jlaemer, Oosterwoolde) 

2001 

Zunne op 08.38, zunne onder 17.03 
	

Islamitisch nijjaor (1428) 
N.M. 05.01 

vn jdag 	zaoterdag 

19 20 
jannewaori weke  jannewaori 

1& ~ 	 ^r 	k 1,0 
Een kwaoie bekkerd 

(iene mit een grote mond; Berkoop) 

2001 



Bessem maeken 

Et maeken van bessems gebeurt vandaege-de-dag niet vule meer. Doe 
de grupstallen nog in gebruuk weren, was de bessem onmisber om de 
stal en de schure mit an te vegen. Mar hij was ok neudig om in de 
winter et pad naor de weg toe vrij van snij te holen. 
Et maeken van bessems is veur mij een nuttige hobby. Om een 
bessem te maeken hef takken neudig. Alliend de takken van de 
birkeboom bin d'r geschikt veur. Et birkeries moej' dreuge beweren, 
want aj' et butendeure liggen laoten is et zomar verrot. Bessems 
maeken is aenlik gien keunst. De takken daor aj' van plan binnen mit 
te vegen moej' zo vule meugelik geliek leggen tot op de dikte van een 
bessem. Dan een dunne draod in de baankschroeve vaastemaeken an 
de bessem en die stief antrekken. Ondertied moej' de bessem dri'jen, 
d'r moe'n twie draoden ommehenne. Dan de boverkaante schuin 
ofknippen en klaor is de bessem. D'r moet vanzeLs nog al een stok in. 
Daorveur zuuk ie de midden van de bessem op en stikken daor een 
puntige stok in en slaon, ondertied de bessem dri'jende, tegen de 
rnure totdat de stok d'r mooi recht in zit. En now mar vegen! 
Verkopen doe 'k ze zels niet, ik geve d'r wel es iene vot. 

IJbe Duursma 

Puzel 

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Steffingwarfs 
woord te maeken. 
Ai' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor 
beneden, ok een woord! 

wa - ter 

h - ipe 

zoo - t 

iew - g 

ra - m 

wol - ens 

a - lig 

di - zig 

hok - e 

Z - une 



	

zundag 	maendag 

21 22 
jannewaori weke 314 jannewaor! 

k 31,14 

29-  
Mit die koolde mar aachter de batteri'je 

(mii' zok koold weer kuj' mar et beste in bedde tegen je 
vrouw ankroepen; Ni 'jtriene) 

2007 

	

deensdag 	woensdag 

23 24 
jannewaor! weke  jannewaor! 

Hi'j is veur 't bedde opstaon 
(hi'j is hiel vroeg uut de veren kommen; De Blesse, 
Blesdieke, Hooltpae, Peperge, Span ge, Steggerde, 

Wolvege) 

2001
- 



Ook! ark 

An et begin van et veurige jaar raekte oonze trouwe kelindermitwarker Koop 
Gorte van Hooltpae weg. Doe hij al slim ziek was, hadde hij d'r toch nog 
aorighied an om stokkies veur disse kelinder te schrieven. Die stokkies gaan 
over ark dat vroeger bruukt wodde in en om de boerderi'je, mar ok over de 
warkzemheden bij de boerderi'je zels. Koop kon daar prachtig over 
vertellen, hij was now ienkeer boer in harte en nieren. Wi 'j  bin d'r vanzels 
Mei wies mit dawwe zien verhaelties nog plaetsen kannen. 

F2 buunstap 

Op et buunstap wodde vroeger et melkgerij, zoas de emmers, de zi'je en de 
melkbussen, mit Met sodewaeter sehonemaekt 0k de melkdoeken daor et 
gier mit ofliemmeld wodde, wodden daor wasken. De melkbussen schoerden 
ze soms mit zaand om roesteri'je te veurkommen. Je konnen vroeger bij de 
weg percies zien welke boerinne de melkbussen schoerde, die weren dan 
helder en glommen d'r over. Et buunstap wodde ok bruukt veur de was. Dat 
gebeurde vroeger altied op maendag. Over et gebruuk van de melkzi'je za'k 
now nog wat vertellen. In de melkzi'je kwam een wattien om zo 
ongerechtigheden nut de melk te haelen, zoas vliegen, haor, of wat dan ok. 
De smerige watten knepen we nut, de melk was een leldcerni'je veur de 
katten. Soms vratten ze liekewel de watten op, mat die verteerden niet. Je 
zaggen dan nog wel es katten daor de watten van aachteren d'r weer tot nut 
kwammen. We zetten daor de klompe wel es op om de katte zo van die watte 
te verlossen. Mar om al die ellende te veurkommen deden we in de regel de 
smerige melkwatten mitien in een ofsleuten emmer of busse. 

Koop Gorte 

iJut et Stëllingwarfs Woordeboek 

De kroje 

Vroeger hadde de kroje een belangrieke taeke bij de meensken, mit naeme bij 
de boeren. Bi'j huus omme wodde d'r een protte mit vervoerd, bi'jglieks zaand, 
kuil, dong en melkbussen. Veur de eerste drie veurbeelden hnj' een holle kre 
neudig. Een mooi veurbeeldzinnegien mit de holle kroje staot in et Stellingwarfs 
Woordeboek: De holle kroje wodde van alles en nog wat mit daon, zoas 
eerpelwasken veur de stookpot en om knollegruun mit veur de koenen te brengen. 
Veer de melkbussen wodde vaeks een platte kroje bruukt. 
D'r weren ok meensken die de streek op gongen mit de kroje, mat dat was dan 
om langs de huzen te venten mit koopweer. Dat ziej' vandaege-de-dag niet meer, 
alliend... de jaorlikse sutelaktie van de Steuingwarver Schrieversronte gaot nog 
op die meniere langs de deurel Vermuuiend is et wel, dat krojen, as et now mit 
een voer kuil is of mit boeken. Lees mat es de twie volgende riempies, et eerste 
komt van Noordwoolde: 	- 
Dat krojen, dat krojen, dat is toch wat, 
tussen tv.'ie aar,ns en een rad. 
ktar wie mit mij de spot wil drieven, 
zal iewig in de kroje blieven. 

Et twiede wodde optekend bij een infermaant van Steggerde 
Krojen is een droevig lot, 
wie mit de krojen de spot zal drieven, 
zal iewig an de kroje blieven. 

Tegen de tied dat d'r in de Stellingwarven suteld wodt, bin de meerste sutelders 
de tekst van beide riempies hopelik weer vergeten. In augustus, vlak veer de 
sutelaktie, kun jim nog een keer, hiele ere, gezegden mit de kroje d'r in lezen. 

Sietske Bloemhoff 



Zunne op 08.29, zunne onder 17.15 
E.K. 00.01 

donderdag 

25 
S, 

vn jdag 

26 
jannewaor! weke  jannewaori 

Hi'j mag de bessem wel es over de huud hebben 

(een best pak op zien donder; 

De Fochtel, Oosterwoolde) 

2001 

zaoterdag 	zundag 

27 28 
jannewaor! weke   jannewaor! 

k 4.10 

Die femilies bestaon niet veur mekeer 

(die kun mekeer niet lochten of zien; Oosterwoolde) 

2001 



Fotowedstried 

Op et twiede blattien nuumden we al even de blatties mit foto's. 
Elke maond kommen jim in disse kelinder een blattien tegen mit 
een foto. Daor staot alle keren een vraoge bij wat d'r op de foto te 
zien is of waor hi'j neumen is. Alle foto's bin maekt in de 
Stellingwarven, en om jim een hiel klein betien op weg te helpen: 
zesse d'r van bin in' Oost-Stellingwarf neumen en zesse in West-
Steilingwarf. Butendat bin alle plakkies vanof de weg te zien. 
lederiene kan daorom an disse fotowedstried mit doen, jong of 
oold, sportief op 'e fiets of een betien lui in de auto... 
Om an de wedstried mit te doen moej' alle twaelf oplossings an et 
aende van et jaor opsturen naor de Stellingwarver Schrieversronte, 
Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop101deberkoop. Uut de 
goeie oplossings wo' n drie winnen lot, en die kriegen alledrie een 
prachtig pakket mit Stellingwarver boeken! Stel now daj' an ien of 
twie oplossings twiefelen, stuur dan toch je oplossings op. Et kan 
ommes wezen dat d'r hielemaole gien inzenders mit twaeff goeie 
oplossings binnen, en dan kommen de drie beste inzendings in 
anmarking veur de priezen! 
Alle foto's in de kelinder, ok die veurop staot, bin maekt deur 
Sietske Bloemhoff. De foto veurop is maekt vanuut Blesdieke, et 
huus daj' in de veerte staon zien, staot liekewel in De Blesse. 

Waor staot disse karke? 



maendag 
	

deensdag 

29 30 
jannewaori weke   jannewaori 

Los op 'e banen wezen 
(een vlotte stoelgang hebben; Berkoop, 

De Hoeve, Noordwoolde) 

Yn 

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 

woensdag 
	

donderdag 

31 1 
jannewaori weke  feberwaori 

Hi'j springt mar wat over de balken 

(hij verzet niet vule; Hooltpae) 

2007 



Kuier deur de Haenebos en Euverburen 

We beginnen oonze serie kuiers mit iene die niet al te lange is. Disse kuier duurt 
ongeveer een drie kertier. Oonze kuier begint bi'] de Hervormde karke van Peperge aa 
de Pepergeweg. Daor is plak genoeg om de auto of fiets henne te zetten. De karke 
staot al vanof 2000 leeg. In 2001 wodde hij ankocht deur kefébaos Foilcert 
Munsterman, eigener van kefd Gelderingen in Stienwiekerwoold, mit et doel d'r een 
restauraant van te maeken. Op dit mement is dat nog niet gebeurd en stam et d'r leeg 
henne. Et schient dat d'r ok vanuut New York - 'oonze' Pieter Stoefzaant die New 
York stichtte, zol banen mit Peperge had hebben - belangstelling west is, om et 
karkien aa te kopen. Hoe dan ok, van de karke van Peperge vaalt aa de buterkaant 
altied weer de markante, monumentaole toren op. 
Hier beginnen we oonze kuier dus. We lopen langs de Pepergeweg richting Steggerde 
en gaon dan rechtof de Bovenweg op. Bi'] de T-splitsing gaon we naor rechts, en dan 
mitien weer naor links, de Haenebos in. Dit is een prachtig stokkien bos, geniet d'r 
van! An et aende gaon we naor links en lopen zo de Euverburen op. Aenlik is dit 
strekien et ooldste stokkien van Steggerde-dörp. Nao huusnommer 9 gaon we rechtsof 
en dan gaon we bi'] huusnommer 5 et arf op en kommen op een hiel oold lçarkhoffien. 
Van de weg of vaalt et haost niet op. Loop gerust et pad van de femilie Bootsma op, 
zij stellen de belangstelling veur et karkhof slim op pries. As d'r van hem kaante 
genoeg tied is, geven ze zo een rondleiding, alderdeegst de dochter wet d'r al et 
neudige van te vertellen. De vader van de bewoner hetjaoren leden de moed opvat om 
dit oolde hoffien in ere te hertellen. Een hiele put wark, mar et ligt d'r aow hiel netties 
bi'j, beslist een bezonk weerd! Et huus van de femilie Bootsma was vroeger een 
pasteri'je. In et Stellingwarver tiedschrift De Ovend het een jaor of wat leden een 
interview mit de heer Bootsma stamt, en Rika Vonk, oold-bewoonster van Euverburen 
en infermaante veur et Stellingwarfs Woordeboek, schreef in dat blad al es over (de 
karke van) Euverburen. 
We lopen aow de weg veerder of en gaon dan linksof, de Ericaweg op, en dan weer 
naor links (Euverburen). Tegenover Euverburen 15 en 17 is een schulpepad, we lopen 
dat in en gaon bi'] de hadde weg rechtsof en kommen zo weer op de Pepergeweg. 

Annie Ded&n 

midlife 

as een veertiger 
mit een stattien 
veur zien schattien 
de autodeure eupen dot 

is et dudelik: 
of zi'j 
is veur him nog ni'j 
of hi 'j 
het die wae gen nog mar kot 

Jan oosterhof jr. 



V.M. 06.45 
Maria Lichtmis (r.k.) 

Zunne op 08.19, zunne onder 17.28 

., 

vn jdag 

2 
feberwaori weke 5 

zaoterdag 

9 

feberwaori 

Een bollesnee brood verdienen 
(weinig verdienen; Blesdieke) 

01n, 	 2007 

Septuagesima 

zundag 	maendag 

A 1 
	

5 
feberwaori weke 516 feberwaori 

Die hebben ze de bokse (broek) aorig ofkneupt 

(ze hebben hun flink de waorhied zegd; Ni 'jhooltpae) 

4001~ 



De raket 
D'r bin in de kruusbloemefemilie een stokof wat soorten, die de naeme raket 
dregen. De fienste soorte d'r van is beslist de zaandraket. Aj' op etperron van 
et stesjon in Wolvege staon te waachten, dan kuj' d'r in et veurjaor een serie 
van staon zien. De langwarpige vruchten bin naaldvormig en wiezen 
enthousiast naor de locht. De top besmet nut een gedrongen tros van kleine 
witachtige bloempies en die tros gruuit de hieltied meer naor boven toe nut 
om uuteindelik daor mit te stoppen as de optimaole lengte berikt is. De 
stengel schoft as et waore naor boven toe nut. 
De stengel dreegt op verschillende plakken blatties mit geve ranen en 
hielemaole onderan de stengel ziej' een aorig rozettien op de bojem 
zitten. De zaandraketties kun best hoger wedden as vuuftien centimeter. 
Toch zuj' veur heur een buging maeken moeten om alle onderdielen 
goed zien te kunnen en dat komt dus vooral deur de zo fiere: bouw. 
Tiedens een kuier kwam ik langs de Heufdweg tussen Ni'jlaemer en 
Sunnege. In de baarm weren kaele plakken in de begruuiing ontstaon, 
meugelik deur et wegnemen van slootsel in et naojaor. Ie meugen 
verwaachten dat de baarm bestaot nut een zaandlaoge, waorvan et 
boverste pat mingd is mit organische bestaanddielen, oficomstig van de 
veurige plaantegeneraosies. En zok mingd goed is bij de zaandraket slim 
favoriet! Et interessaante was liekewel, dat elk kael plak onderhaand vol 
stoa mit de kleine, sierlike zaandraketties en dat zo de begruuiing weer 
hielemaole dichte was. De plaanties stormen, warkelik waor, schoolder 
au schoolder! Ik vun et wonderlik, dat zoe'n soorte d'r as de kiepen bij 
is, as zoe'n geschikt gruuiplak ter beschikking komt. 

Philip Zeinstra 

Trouwen 

Een klein maegien van een jaor of zeuven, 
bi'jdehaand en mit een eigen wil, 
stapte zo bij een aptheek naor binnen, 

en vreugfesoenlik om de pil. 
Marie bin nog vuul te klein, kreeg zij te heuren, 

de pil, dat is veurjow nog wat te vroeg. 
Ja, mar luuster now es, zee et maegien, 

ik heb zes poppen en dat is mij mooi genoeg! 

Klaas Boersma 



deensdag 

feberwaori weke 6 

woensdag 

7 
feberwaori 

Hi'j et zo, al het hi'j gien bojem in de maege 
(hiel vule eten; verspreid) 

2001 

Zunne op 08.07, zunne onder 17.41 

donderdag S, vn jdag 

feberwaori weke  feberwaori 

Ik zie d'r een bok van springen 
(et lopt vast mis; Steggerde) 



Bikkelhad (1) 

Sjoukje Oosterloc 

Morgen is et de grote dag, dan giet et gebeuren. Omke Haarm gaot 
verhuzen van zien vri'jstaond husien in Noordwoolde-Zuud naor een 
anleunwoning bi'j et bejaordehuus midden in Noordwoolde. 
'Hej' d'r wat nocht an?' vraog ik, as ik evenpies bi'j him anloop. 
'Och, jaowel heur, mar ik kom now an de hiele ere kaant van et dorp te 
wonen. Daor zal de Edah, waor ik altied mien bosschoppen hael, wel 
schae van hebben,' was zien gedaachte. 
Ik mos d'r in mi'jzels wel omme lachen, mar kon mien gezicht nog krek 
in de plooi holen. Omke Haarm is deur de weke mar alliend, en in et 
weekaende komt zien vrundinne Margje bi'j him, zoveule is de man niet 
neudig, donkt mi'j. Ze hebben een lat-relaosie, zoas dat vandaege-de-dag 
hiet. Margje is een alderaorigst vrommesien, heur, omke Haarm mag de 
hanen wel dichtekniepen mit zoe' n vrundinne. 
'Vanmorgen he'k mien auto ok verkocht, dat zal wel ofzien wodden,' 
krimmeneert omke. 
'Och, 't is een kwessie van wennen en jow hebben ommes vergoeding 
veur de taxi,' perbeer ik him wat op te beuren. 
'Ja, dat is allegere goed en wel, mar ik kan Margje now ok niet meer van 
huus haelen, as et mal weer is. Mit mooi weer komt ze wel lopende, en 
eers wel op 'e fiets. Mar as 't wintert wodt et al minder en ik wil graeg 
dat ze bi'j mij komt,' klinkt et niet biester vrolik. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Bikkelhad (2) 

Een weke laeter bel ik mit omke Haarm om te heuren as hi'j al wat wend 
is in zien ni'je bedoeninge. 
'Ja, et went al aorig, mar Margje is niet al te goed in odder, ze het et mit 
de blaoze te stellen,' lat hi'j me weten. 
De vrijdagmorgen daorop stik ik evenpies bi'j him an in zien ni'je 
optrekkien. Hi'j is goed op schik. 'De kiender hebben alles veur mij 
overbrocht, ze hebben mi'j goed hulpen,' priest hi'j. 
Ik zie et, alle meubels staon weer te plak en et is haost net as vanooids 
bi'j him in huus. Wiels ik een bakkien koffie maek veur oons beidend, 
vis ik: 'Komt Margje vandemiddag ok bi'j jow, of is ze ziek?' 
'Ze is, geleuf ik, al weer wat opknapt, dat ze zal wel kommen,' daenkt 
omke Haarm. 
'Hoe komt ze hier henne, want ze het toch blaosontsteking?' 
'Now, daor kan ze toch wel omme lopen...!' Omke Haarm kikt mij 
gremietig an. 
'Jow hebben toch taxivergoeding, kuj' heur dan niet ophaelen?' breng ik 
d'r tegenin. 
'Wat daenk ie wat mij dat an kilemeters kost...! Daor moe'k nog een hiel 
jaor mit toe!' bromt hi'j. 
'Now, now..., jow bin wel een hadden iene, heur! Dat ha'k niet van je 
docht, omke Haarm!' 
Laeter, onderwegens naor huus, bedaenk ik dat omke Haarm mij altied 
zoe'n aorig mannegien leek Mar now hi'j tot de ponge moet, bliekt hi'j 
gewoon BIKKELHAD te wezen. Aarme Margje, ik heb mit heur te doen! 

Sjoukje Oosterloo 



L.K. 10.51 

zaoterdag 	zundag 

10 11 
feberwaori weke6 feberwaori 

Hi'j is aorig bols in de kop 
(overstuur, gek; Makkinge) 

2001 

maendag 	deensdag 

12 13 
feberwaori weke7  feberwaori 

Hi' j het d'r lieke vule verstaand van 
as de bolle van de noordsteern 

(De Miente, Der Izzerd, Ni'jberkoop, Wolvege) 

2007 



De tanebossel 

Hij is mien kammeraod, 
staot steeds op me te waachten, 

de hieltied as ik eet, 
is hij in mien gedaachten. 

Zien haor is vaeks spierwit, 
mar soms het et een kleurtien, 

en Zit hij in mien mond, 
dan kikt hij en dan speurt-ie. 

Mien koezen kent hij goed, 
zien vrunden bin mien tanen, 

hij daanst over 't glazuur, 
deur middel van mien hanen. 

Hij poetst en schoert en veegt, 
hij vint et kleinste zaotien, 

zicht slieties, krummels brood, 
en kiek es an, daor gaot-ie. 

Hij blft mien kammeraod, 
ik blief him iewig priezen, 

deur as ik weer es straol, 
op mien gebit te wiezen. 

Harmen Houtman 

Dus  
O\) 1è;n 	 ja 

besleu\en \W' credo4,e 
(r 

Fk a\ 	'dis riet 

Die dief SeQ a.r,- 



Valentijnsdag 

woensdag 	donderdag 

14 15 
feberwaori weke  feberwaori 

Zo bange as een wezel 
(De Blesse, Ni'jhooltpae, P perge, Steggerde) 

Zo bange as een scheet 
(Buil) 

2001 

Zunne op 07.54, zunne onder 17.54 
	

N.M. 17.14 

., vn jdag 	zaoterdag 

16 17 
feberwaori weke  feberwaori 

k 9L0 

29-  
Baos over jezels blieven 

(je weten te beheersen, weten waf doen; Ni'jberkoop) 

2001 



Kuieren over de Hare van Ooldemark 

Af vanof Blesdieke naor Ooldemark rieden dan hooi ie bi'j dat dörp 
richting Paosloo an. Bi'j de retonde gaoj' rechtsof en bi'j de volgende 
retonde neem ie de dadde ofsiag, dat is de Hareweg. Zowat direkt moej' 
linksof et parkeerplak bi'j woonwiek De Nare op. 
Oonze kuier begint mitien vanof de Hareweg linksof en dan direkt weer 
de eerste ofslag, dat is de Paosloërallee. De eerste boerderi'je an je 
linkerkaante is een museum van oolde warktugen. Aft an tied hebben is 
et bekieken daorvan slim de muuite weerd. 
Nao de boerderi'je kriej' een scharpe bocht naor links, mar ie lopen 
rechtdeur de Braambos in, zo hiet dit stokkien bos in de volksmond. Kiek 
ie now naor rechts, dan ziej' et nationaol park De Weerribben. In de bos 
daor we now deurhenne lopen, gruuien zoemers een protte varens, in de 
winter bin de overbliefsels daorvan goed te zien. Ie kommen now twie 
keer op een splitsing en gaon beide keren naor links. Dan koj' bi'j een 
verhad fietspad en gaon daor linksof en stikken de weg (de Paosloërallee) 
over. Ie volgen et pad totdaj' an de linkerkaante een broggien zien en 
lopen dan een vieverpark in. Dat doej' deur rechts om et waeter henne te 
lopen. Dan gaoj' woonwiek De Nare in, rechtdeur over et voetpad, dan 
naor rechts, vervolgens linksof, en dan nog een keer naor rechts om zo 
weer op et parkeerplak te kommen. 

Annie Dedden 

Puzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

klinker 

lidwoord 

soort vangmiddel 

jongesnaeme 

scharp kieken 

bepaolde eupen boot 

soort gruunte 



zundag 	maendag 

18 19 
feberwaori weke 7/8 feberwaori 

Wat besmousjassen jim daor? 
(besmoezen; Ni 'jberkoop) 

2001  

Vastenaovond 
	

Aswoensdag (r.k.) 

deensdag 	woensdag 

20 21 
feberwaori weke  feberwaori 

Hi'j het niks aanders te doen as de boel besnuuien 
(ni 'jsgierig bekieken; Ni 'jhooltpae) 



Lopen 

Een auto stopte bi j  een waandelder, 
moej' lopen, vreug doe de sjefeur. 
En nao een dudelikja van de aander, 
zee hi'j, jammer dan, en gong d'r weer vandeur. 

Schieten 

Een man zol een betonvloer slopen, 
mar raekte daorbi 'j gewond, he 'k lezen. 
Et scheut him zo inienen in de rogge, 
et bleek gewaopend beton te wezen. 

Klaas Boersma 

Waor is disse foto maekt? 



Hi'j wil et wat behemmelen 
(goedpraoten; Makkinge) 

Zunne op 07.39, zunne onder 18.07 

donderdag 

22 
feb erwaori 

S, 

vn jdag 

23 
weke  feberwaori 

E.K. 08.56 

zaoterdag 	zundag 

24 25 
feberwaori weke 8 feb erwa ori 

29-  
Et gaot uut de brie-vuuftien 

(et gaot d'r rejaal, kwistig an toe; Steggerde) 

_____ 

 

2001_____ 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Hooi de dief! Hi'j het laand steuien! 

Wat dat betekent? Now, et vaalt een betien mit, heur, mit disse dief. 
Et wodt op 'e Fochtel wel es zegd as iene zo deur de modder fietst dat 
die him zowat op 'e rogge spat! 
Nog een peer uutdrokkings mit et woord dief d'r in: 
Hi'j lopt altied mit de dief in de buse dat wodt in Ni'jhooltpae zegd 
van iene die altied daenkt dat ze him bestelen zullen. In Ni'jberkoop 
zeggen ze wel Hi'j het altied de dief in 't gat; en in Makkinge hebben 
ze de dief niet in 't gat, mar an 't gat. In Else: Hi'j het altied de dief 
an 't gat hangen en in Wolvege Hi 'j  het altied de dief an de kont 
hangen. Tot slot op 'e Hoeve: Hi 'j  lopt altied mit de dief aachter et 
gat. 
D'r zit een dief in de panne wodt wel zegd as d'r eten in de panne zit 
dat slim inslinkt, zoas spinaozie. 
'k Zie d'r tegen an, as de dief tegen hangen (Spange) 
Zo gierig as een dief (Munnikeburen, Scharpenzeel) 
Hi'j komt as een dief in de naacht (Blesdieke, De Hoeve) 
Zo bertaol as een dief (Spange) 
Jen keer steulen, altied een dief (Donkerbroek) 

Sietske Bloemhoff 

De pompe 

Vroeger mos ie de pompe daegeliks bruken. Zonder pompe kof haost 
niet an waeter kommen. Ja, mit een bakemmertien uut de regenbak, 
mar dat waeter was zo schone niet. Daor zat ja regenwaeter in van et 
dak of, mit voegelstront en al. Toch heurde ie nooit dat daor 
meensken an dood gaon binnen. 
De pompen weren meerst van keuper, soms ok nog van hoolt. Van 
onderen zat d'r een hatte mit een kleppien in, van boven een 
emmertien, de zoeger, mit bovenan ok een kleppien. De slinger daor 
de zoeger an vaaste zat, mos eerst wat waeter in, en dan mar pompen. 
De onderste zoeger gong dan eupen en trok et putwaeter naor boven. 
Dan mos de slinger weer naor beneden en zo gong et zoegen en 
pompen om en om. As de pompe et waeter lopen leut, dan was d'r een 
leer kepot, of et schaopevet om et emmertien henne was te dunne. 
Bi'j de winterdag mos ie d'r goed omme daenken dat de pompe niet 
bevreur. Ie mossen et waeter dan lopen laoten mit een iezeren haoke, 
waor af et onderste hatte mit lichten. Om de pompe weer op gang te 
kriegen, mos d'r weer een emmertien waeter an te passe kommen. 
Soms wodde de pompe ok goed in et stro zet, om zo et bevriezen 
tegen te gaon. 
Et pompwaeter wodde overal veur bruukt, in de huusholing en veur et 
vee. 

Koop Gorte 



maendag 
	

deensdag 

26 27 
feberwaori weke 9 feberwaori 

Die et bried het, lat et bried hangen, 
en die 't nog brieder het, lat et slepen 

(Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae) 

2001 

woensdag 
	

donderdag 

[1 
feberwaori weke 9 

	meert 

Die kan 't wel betaelen, die het gien scheure in de broek 
(die zit goed in de sloppe was; verspreid) 



Een Amerikaans gezegde: 

Een man goelt bij de gedaachte dat hij rap doodgaon zal, 
een vrouw bij de gedaachte dat ze zo lange leden geboren is. 

Een Jiddisch gezegde: 

Liefde is as botter: d'r heurt brood onder! 

Van David Ben Goerion: 

Vrouwen bin de kamelen waar ze de mannen mii' helpen de 
woestijn van et leven over te stikken. 

Koosje 

ieder meens is een eilaand 

ieder meens is een eilaand 
in de grote zee van et bestaon, 
een eilaand van glas, 
deurzichtig en kwetsber, 
had en weerbastig, 
dat anvreten wodt deur 
de golven van de warkelikhied; 
deur et glas daar van ofsneden 
zicht hij himzels as in een spiegel, 
daor et waeter, 
in druppen uut mekeer sleugen, 
as traonen bij daele lopt. 

Lodewiek Hooghiemstra 
(uut de gedichtecyclus Merlien in: Eilaand van glas, 
Stellingwarver Schrieversronte, 1986) 



Zunne op 07.24, zunne onder 18.20 

Wereidgebedsdag 

S,. 

vn jdag 

2 
meert 

zaoterdag 

3 
weke 9 	meert 

Ze is zo gauw geraekt, 
ie kun ze wel mit een lucifes anstikken 

(Scharpenzeel) 

2001 

V.M. 00.17 

zundag 	maendag 

meert 	weke 9/10 	meert 

Die niet geren, die niet speren 
(De Hoeve) 

2001 



De grote bonte specht 

Twie grote bonte spechten hadden ruzie, en een dadde keek d'r naor. De twie 
ruziemaekers jachtten aachter mekeer an; kennelik was d'r een mannegien tevule 
en wodde hi'j et territorium uutgooid. Veerder in etjaor nemen dit soort kwessies 
toe. Ie zullen dan ok zien, dat de hevighied en luudrochtighied de hieltied arger 
wodden. Intied is vaastesteld, dat zokke spechten in et veurjaor argens aanders 
hennegaon, om daor te bruden. Et is interessaant om de verspreidingskaorte es te 
bekieken. Dan bliekt et zo helder as wat dat de grote bonte specht zien 
bruudgebied geweldig uutbreided het! In de zeuveniger jaoren kwam de soort 
nog niet in de klei- en leegvenegebieden van Frieslaand veur en dat was ok zo 
veur de Waddeneilanen, et overgrote diel van Flevolaand, Noord-Hollaand en 
Grunningen. De kaorte geft an, dat de grote bonte specht vandaege-de-dag nog 
niet veurkomt in et noordwesten van Frieslaand en de anslutende stroken langs de 
kust tot en mit Grunningen. De voegel komt wel veur op de Waddeneilanen, mar 
echt favoriet bin die gebieden niet. 
In de atlas van 1979 wodt al veurzichtig praot over de uutbreiding. Mar in de 
Atlas van Nederlandse Broedvogels van 2002 is men zeker van de zaeke: de gruui 
is opvalend. As oorzaeken wo'n nuumd: de anplaant in dejaoren 1880-1950, mit 
naeme op de zaandgronden en dus de oostelike helte van oons laand. Veerder de 
anleg van singels, bossies en arfbeplaanting. 
Daor waor de specht al bruudde vien ie de nusten de hieltied dichter bi'j mekeer. 
As meugelike oorzaeken wo'n nuumd: et vaeker liggen laoten van dooie bomen 
en takken en meer variaosie en verschillende leeftieden van verschillende 
hooitsoorten. De vraoge is, in welke maote en tot hoe lange de gruui him veerder 
ontwikkelen zal. Ooit zal die ofviakken gaon. In de angreenzende lanen is mar 
een kleine gruui vaastesteld of is et tal etzelde bleven. 

Philip Zeinstra 

kwiet 

30W 
kun niet 
praoten 
mit iene 
die d'r niet meer is 

30W 
kun niet 
luusteren 
naor iene 
die d'r niet meer is 

j0W 
kun niet 
lachen 
mit iene 
die d'r niet meer is 

marjow 
kun wel 
holen 
van iene 
die d'r niet meer is 

jan oosterhof jr. 



deensdag 	woensdag 

6 7 
meert 	weke 10 	meert 

Van gesem toekieken 
(d'r bliek uutzien; Hooltpae) 

2001 

Internationaole Vrouwludedag 

donderdag 

Zunne op 07.09, zunne onder 18.33 

., vn jdag 

meert 	weke 10 	meert 
weke 10 

Op zien gemak gesteld wezen 
(niet van muuite en inspanning holen, 
lui wezen; Blesdieke, Buil, Hooltpae, 

Munnineburen, Oosterwoolde) 

2001 



Karbenaden 

Lao'k vandemiddag mien beste bientien es veurzetten deur de ni'jmesiene te 
veurschien te haelen en mien barg verstokwark an te spreken, bedocht ik 
mij. Dieneke en Immie, de twieling, zitten mit 'n twiebeidend zute te 
speulen mit heur poppen bi'j mij over de kaemervloer. Ze bin bek vuufjaor 
wodden, en alle daegen gaon ze bliede naor de kleuterschoele. 
Beide maegies meugen ommeraek graeg zingen. As zij een ni'j vassien 
leerd hebben van de juffer, laoten ze et onderwegens naor huus al weten. De 
hiele buurt heurt dan mitien dawwe d'r weer binnen. Ze bin now ok drok an 
't zingen, wiels ze heur poppen an- en uutkleden. Alle vassies die ze leerd 
hebben wo'n ten geheure brocht. Wat as ze zingen, daor geef ik niet zo vule 
andacht an. Mien mesiene giet as de wiedeweergao deur et stokkene goetien. 
As et zo deurgiet bin 'k douk rap deur mien staepeltien henne, zie ik. 
Inienen spits ik de oren, wat zingen die meiden now toch? De hieltied etzelde 
wiesien: 'Hand in hand, karbenaden'. 'Da's een vassien over et voetballen,' 
laot ik mien dochters weten. 'Jim zingen et vassien niet goed, et is niet 
'karbenaden', mar 'kameraden'.' 
'Niet waor, mem,' zeggen ze in koor. 'Juffer het zegd van 'karbenaden'!' 
De maegies hebben et wissezekers niet goed verstaon. Mar ja, wat juf zegt, 
dat is now ienkeer de waorhied, daor vaalt niet tegen te praoten. Karbenaden 
eten we geregeld, ze weten dekselse goed wat as dat binnen. Mar 
kammeraoden, daor hebben ze nog gien weet van, die beide podden. Mem 
kan dus hoge of lege springen, et blift 'Hand in hand, karbenaden!' 

Sjoukje Oosterloo 

We kun ze niet missen 

We kun ze nog niet missen, 
we willen ze nog niet kwiet, 

mar we wo 'n hieltied inhaeld, 
deur onmacht en deur tied. 

We kun gien ofscheid nemen, 
mar weten dat et moet, 

we kun et niet bevatten, 
en vienen et niet goed. 

We willen nog wat praoten 
een weens, gebed of woord, 

en dan wodt zo opiens soms, 
't verhael zo wried verstoord. 

We kun ze nog niet missen 
mar 't pad dat maekt een bocht, 

we kieken deur de traonen, 
naor disse laeste tocht. 

Harmen Houtman 



zaoterdag 	zundag 

10 11 
meert 	weke 10 

	meert 

Bij geunsten en gao ien betaelen 
(now en dan betaelen, as d'r weer geld is; 

Noordwooli e) 

2007 

L.K. 04.54 

maendag 
	

deensdag 

12 13 
meert 	weke 11 	meert 

Een schone gevel versiert et huus 
(een mooie neuze; Berkoop, Munnikeburen, 

Scharpenzeel) 

2007 
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V41b Jan korn 	 9:? &ap 

Stellingwarver voegelnaemen 

Verleden jaor verscheen bi'j de Stellingwarver Schrieversronte een boek mit 
Stellingwarver plaantenaemen, schreven deur Henk Jager. Een prachtig boek, ok 
nog veurzien van een hieleboel mooie kleurefoto's! 
Veur een protte voegels bin d'r ok Stellingwarver benaemings, en de 
Schrieversronte hoolt ok daor een liest van bi'j. Tal van Stellingwarver 
voegelnaemen bin vanzels, krek as de plaantenaemen, in et Stellingwarfs 
Woordeboek weeromme te vienen. Mar soms kreeg, en krigt, de ofdieling 
taelkunde van de Schrieversronte in Berkoop nog benaemings binnen die niet in 
et Stellingwarfs Woordeboek weeromme te vienen binnen. Dat komt, omdat ze in 
de tied dat de vierdielige serie woordeboeken schreven wodden, nog niet bekend 
weren bi'j de auteur. Soms wodde liekewel nog een benaeming opgeven die krek 
veur et verschienen van iene van de vier delen binnenkwam, en die dus nog krek 
opneumen wodden kon. Dat was bi'jglieks et geval bi'j schele vinke, een naeme 
die op 'e Miente bi'j Noordwoolde bruukt wodde veur de geelgors. Vroeger 
kwam dat voegeltien een boel in die omkrieten veur. De schele vinke wodt op ere 
plakken ok wel gele vinke nuumd. 
Et is aorig om te zien hoe vaeke een benaeming veur een voegel te maeken het 
mit een kleur. Om mit de kleur geel deur te gaon: een infermaant veur et 
Stellingwarfs Woordeboek uut Berkoop gaf de volgende veurbeeldzin De 
geelmuske hof' vroeger bij de huzen, die loerde op kiepevoer. Warschienlik 
wodde mit dat voegeltien de Europese knarrie bedoeld. 
Et roodbossien kent iederiene wel. Mar wussenjim dat ze in Spange en Steggerde 
de koolmeze wel geelbossien numen? 
Infermaanten uut vier Stellingwarver dörpen gavven een mooie benaeming veur 
de zangliester. In Berkoop, De Haule, Else en Nijhooltpae numen ze die mooie 
zanger wel geelvieugeltien. 

Sietske Bloemhoff 



Biddag veur et gewas 
en de arbeid (prot.) 

woensdag 	donderdag 

14 15 
meert 	weke 11 	meert 

Hi'j het gie 
(hij et hi 

n beslot in de maege 
ei vule; De Hoeve) 

2001 

Zunne op 06.53, zunne onder 18.45 

S, vn jdag 	zaoterdag 

16 17 
meert 	weke 11 	meert 

Van geven is nc g nooit iene nek wodden 

(ie moe'n niet tevi de votgeven; Oosterwoolde) 

2001 



Puzel 

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs 
woord te maeken. 
Aj' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor 
beneden, ok een woord! 

lae - te 

hoo_ 5 

br - 

ies - aene 

ne - ze 

hu 

Kuieren in Der Izzerd 

We beginnen bi'j et gemael van Der Izzerd, an de Ruskemadenweg, vlakbij de 
Kuunder. Et is hier een prachtig netuurgebied van et Fryske Gea, mit een protte 
voegels. Wij numen dit gebied van huus uut De Zwanehals, warschienlik om de 
kronkelige vorm. Vroeger kwam ik daor vaeke mit mien vader te jaegen. 
We gaon de diek op naor et Oosten toe, Op de diek hef een mooi uutzicht, naor twie 
kaanten. An de iene kaante ziej' de laanderi'jen tegen Der Izzerd an, en an de 
aandere kaant kiek ie naor de Kuunder. Dit laeste gebied staot vaeke onder waeter 
en dat trekt een boel waetervoegels an. 0k de wilgebossies bin hier prachtig. Al 
lopende koj' bi'j een gebied waor as de Kuunder weer zien oolde loop kregen het. 
Een peerjaor leden bin de oolde meanders weer uutgreuven. Af op de diek blieven, 
kuj' gewoon deurlopen. In et veld maf in et veurjaor niet kommen. 
An de kaante van Der Izzerd gaot et laandschop wat omhogens. Vroeger het daor 
op et hoogste punt de Friesburg staon, en daor is de Vriesburgerweg naor nuumd. 
An et aende van de diek staoj' veur een zaandzoeggat. Et is verbeuden terrein en 
ok hiel geveerlik, want et is daor wel 30 meter diepe. Now kuj' twie kaanten op, 
naor de Kuunder of naor de Vriesburgerweg. Bij de Kuunder blief ie in de netuur 
lopen, een recht stok langes. An de aandere kaante is et ok mooi, daor is et 
Katlieker Schar. Nao de rietkraggen moej' weer naor de diek lopen. De aandere 
kaant omme kuj' aachter onderlopen laand kommen. De Vriesburgerweg langes 
is ok een meugelikhied, et is een weg mit an weerskaanten mooie, oolde 
iekebomen. Onderwegens is ok weer et plak te herkennen waor as de Friesburg 
staon het. An de linkerkaante is nog een boerderi'je te zien, die wat veerder van 
de diek of staot. Dat was vroeger de Scheenepolle. Vroeger bin daor gangen 
ontdekt die naor de Idzardasteenze leupen, now staot op dat plak een boerderi'je 
(Idzardagweg nr. 112). 
Al mit al is et een tocht van omdebi'j 10 kilemeter. Een anraoder! 

Frank Scheenstra 



H. Jozef (r.k.) 

N.M. 03.43 

zundag 	maendag 

18 19 
meert 	weke 11/12 

	meert 

D'r gien hach of gewag van maeken 
(d'r gien ruchberhied an geven; 

Berkoop, Else, Scharpenzeel) 

2007 

Begin van etveuijaor 01.08 M.E.T. 

deensdag 	woensdag 

20 21 
meert 	weke 12 	meert 

't Is een opperaosie van wonder en geweld 

(dat kerwei was slim muuilik; Steggerde) 

2001 



sporen 

over et pad 
datjow leupen 
kun we 
urenlaank praoten 

mar krek zo 
belangriek 
bin de sporen 
die jow aachterlaoten 

jan oosterhof jr. 

Bi 'j welk plak bin we hier? 



Ei 

donderdag 

Wereldwaeterdag 

22 
meert 

Zunne op 06.36, zunne onder 18.57 
Werelddag van de Meteorologie 

vn jdag 

23 
weke 12 	meert 

Dat kwam him wel an et geweten 

(dat kostte him geld, Makkinge) 

E.K. 20.16 
Maria Boodschap (r.k.) 

Begin van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

24 25 
meert 	weke 12 	meert 

Mit et volle gewicht in de schaole 

(mit hiel zien invloed, gezag en inzet; Blesdieke) 

2007 



Stattewasken en koenen bosselen 

Stattewasken en koenen bosselen, dat wark heurde bi'j een goeie 
veeboer. Veural af an veefokkeri'je deden, dan kreej' geregeld 
butenlaanders op bezuuk, vaeks mit tolken d'r bi'j. 
De koestatten wodden eertieds elke weke wasken mit waarm 
sodewaeter en ziepsop. Eerst haf de statten beknipt, dan haf gien 
last van et overtollige haor. Et kerwi'j mos elke weke gebeuren, en 
wi'j deden dat altied op zaoterdag. De koenen wodden dan ok 
bosseld, zodat d'r gien smettien meer an zat. As et stattewasken 
daon was, dan gongen we de ploemen van de statten uutpluzen. 
Die wodden dan haost een keer zo groot, een prachtig gezicht. De 
koestatten bunnen we op mit touw, zo kwammen die niet in de 
gröppe te hangen. 
Vandaege-de-dag, in de ligboxestallen, wo'n de koenen 
hielemaole scheerd. 0k de statten die vroeger et pronkstok van de 
koenen weren, wo'n scheerd. Et gaot vanzels om de zindelikhied. 
Mar ja, de horens bin ze ok al kwiet, en et liekt allegere lang zo 
mooi niet meer. Mar et schient veiliger te wezen veur de beesten 
zels. Zo ziej' mar weer, tieden hebben zien tieden. 

Koop Gorte 

Leugenlietien 

Vot peertien, volemeertien, 
rie d'r mit naor Marken, 
van Marken naor Zwolle, 
dan scheren wi'j de schaopies, 
dan kriegen wi'j wat wolle. 
Lange moet ik rieden, 
van hier naor Lombardi 'je. 
Doe ik in Lombardi 'je kwam, 
ston de koe in 't ienspan, 
't hainsien lag in de wiege, 
laot him dan mar vliegen, 
't Hontien kaarnt de botter, 
poesien slikt de schottel, 
de vleermoes veegt 't husien uut, 
al mit zien goolden vleugelties, 
bin dat gien Duutse leugenties? 

(Optekend in Steggerde) 



	

maendag 	deensdag 

26 27 
meert 	weke 13 	meert 

Min beschot uut de tuun haelen 
(weinig opbrengst; Scharpenzeel) 

2001 

	

woensdag 
	

donderdag 

28 29 
meert 	weke 13 

	meert 

Meert is kattekermis 
(dan bin de katten mee rts; 

Buil, Hooltpae, Scharpenzeel) 

2007 



Warkweke Peries 

Mien kleinzeune is mit schoele op warkweke naor Peries. Dat haj' 
vroeger niet, wat dan anbelangt biwwe vusen te vroeg geboren, zeg ik 
wel es tegen mien man. Wat ze daor now krek veur wark doen in Peries, 
dat wee'k niet. Ik bin bange dat d'r van warken niet vule terechte komt. 
Now ja, ze hebben exkursies en zo wat henne, daor stikken ze lichtkaans 
wel wat van op. 
Doe mien kleinzeune mi'j vertelde dat hi'j mit schoele op warkweke naor 
Peries zol, mos ik inienen daenken an zien heit, mien zeune dus. Die 
gong ok es mit schoele op warkweke naor Peries. Veur dat reisien 
hadden we in 't veuren al een smak geld betaeld, mar d'r mos ok 
buusgeld mit. En liefst niet te min, want de exkursies weren veur eigen 
rekinge, dus hi'j kreeg ok nog een dikke beurs mit geld mit, mit de 
waorschouwing niet meer stri'jinge te bruken as beslist neudig was. 'k 
Zag et wel duuster in, mar afijn, ie moe'n de jeugd toch een keer 
loslaoten en ze moe'n heur dan mar zien te redden. Hiel die weke hewwe 
niks van him heurd, ik stelde mezels gerust en docht: gien bericht, goed 
bericht. Now..., ik hadde mij nargens dikke over hoeven te maeken, 
want doe meneer weer uut de bus stapte, zee hi'j: 'Dag mem, ik heb nog 
tien centen over en ik drink now ok bier!' 
Bliede da'k was dat hi'j hielhuuds weeromme was, he'k d'r veerder max 
gien woorden over smerig maekt, et geld was ja toch al op. Ik docht wel: 
de tied zal 't him nog wel leren! 

Sjoukje Oosterloo 

Onderwegens 

Argens onderwegens, 

verdwenen 
de liefde 

vergaon 
't gelok 

vervleugen 
de passie 

verleuren 
de vrundschop. 

Wij twiebeidend, tegere onderwegens, 

hieltied wieder vot van oons. 

Roely 



Zunne op 07.20, zunne onder 20.09 

. 
vn ., jdag 	zaoterdag 

.30 31 
meert 	weke 13 	meert 

Et gewin komt nao 't gespin 
(nao de inspanning; Berkoop) 

2001 

Palrnzundag 	 V.M. 19.15 

zundag 	maendag 

1 	2 
april 	weke 13/14 	 april 

Gezondhied en een vrolik gemoed 
is veul beter as veul geld en goed 

(De Hoeve) 

2001 



Kiewiet 

Mien tante lopt nog as een kiewiet, 
en ze is al zowat achtentachtig. 
Now ja, ze lopt niet hielemaol zo kwiek meer, 
mar nog wel as een kiewiet van achtentachtig! 

Zuudlaordermeer 

Hij het jaoren in Zuudlaoren woond, 
mar verhuusde naor Aalsmeer. 
Doe zee de man inienen: 
Now bin 'k gien Zuudlaorder-meer. 

Klaas Boersma 
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Begin Psach (isr, Joods Paasfeest) 

deensdag 
	woensdag 

3 2 
april 	weke 14 

	 april 

Hi'j is wat boks uutvalen 
(bokkig, ruw, humeurig; Oosterwoolde) 

2001 

Witte Donderdag 	 Zunne op 07.04, zunne onder 20.21 
Goeie Vri'jdag 

donderdag 	vri'jdag 

5. 
april 	weke 14 	 april 

Hij zet een gezichte 
van zeuven daegen storm en onweer 

(De Blesse, Peperge) 

2001 



De befliester 

Butengewoon is altied weer et zien van een befliester. Ie zien ze vaeke in 
april. Daenk bi'j disse liesterachtige an et mannegien van een merel, mar 
dan mit een witte bef. Die bef is langwarpig en zit dwas over de bost. De 
uutaenden d'rvan lopen uut op een stompe punte. 
Befliesters bruden in Skandinavië en overwinteren meerstal in et 
Atlasgebergte in et noorden van Afrike. Die ofstaand moet dus twie keer 
in et jaor oflegd wodden. Dat wil niet zeggen, dat beide keren dezelde 
route voigd wodt. Want de naojaorstrek gaot veur et grootste pat via de 
Engelse kust en niet via oons laand, zodaj' de voegel dan niet vule zien 
zullen. As de voegels in et veurjaor weerommekommen gaot dat over een 
briede strook over West- en Midden-Europa. Et exemplaor dat we een 
keer in Steggerde zaggen, was d'r dus iene van de veurjaorstrek. As et 
doe om een mannegien gong, dan het hi'j een peer weken laeter argens in 
Skandinavië zitten te kwinkeleren in zien eigen territorium. 
Zoas bi'j een protte voegels, wodt de trek beïnvloed deur de 
wiendrichting en de wiendkracht. Bi'j overwegend wiend tussen noord-
en zuudoost in et veurjaor van 1981 en 1983, kwammen veul voegels 
terechte op de Waddeneilanen en et noordelike kleigebied. In dezelde 
periode in aandere jaoren, wodden d'r meer in et binnenlaand zien 
tiedens wiend uut et noorden en noordwesten. Mar aenlik kuj' overal in 
oons laand tiedens de veurjaorstrek befliesters zien. Wie de meerste 
kaans maeken wil om d'r iene te zien, moet in et veurjaor in et noorden 
van Nederlaand wezen, mit de naodrok op et zuudoosten van Drenthe - 
dat anslöt op de Stellingwarven - en veerder de Waddeneilanen. 

Philip Zeinstra 

De piano 

Ze mos zo neudig van alles mitnemen op vekaansie en ze 
kwammen hielemaole onder de begage an bi'j et stesjon. 
'Ik wol dat ik de piano ok mar mitneumen hadde,' zee hi'j somber. 
'Ie hoeven niet zo sacherijnig te doen,' vun zien vrouw iezig, 'dat 
vien ik hielemaole niet aorig.' 
'Ik perbeer ok niet om aorig te wezen,' zee hi'j, 'mar ik hebbe de 
treinkaorties op de piano liggen laoten.' 

IJbe Duursma 



ere1dgezondheidag 	 Eerste paosdag 

zaoterdag 	zundag 

7 8 
april 	weke 14 	 april 

Ze bin wat in de bedaerige kommen 
(in de rust; Steggerde) 

2001 

Twiede paosdag 

Aende Pésach (isr. Joods Paasfeest) 

maendag 

april 	weke 15 

L.K. 20.04 

deensdag 

10 
april 

Ie moe'n je mar een betien bedemmen 
(inholen; Scharpenzeel) 



Over ofralen... 

Riekie weug tegen de 200 pond, 
mar wat was ze mooi en zo hups, koegelrond. 

Iedere man wol van heur wel een tuut, 
een peer kilo meer, dat maekte niks uut. 

Mar ze wol graeg lichter en vul dus of, 
en dat gong aenlik een betien te grof. 

Nao een hiel streng en slim grondig dieet, 
was Riekie echt of van al dat gevreet. 

Ze was sacherijnig en niet meer zo vlot, 
en ok nog es maegerties tot op et bot. 

En ieder die keek naor heur bonkige lief, 
docht, die Riekie is now toch een echt 'takkewief'... 

Harmen Houtman 

Puzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bij. 

klinker 

• • 	 bi'jwoord 

schoefbak 

• . . . 	Ned. veur 'lege' 

waopen van bi'je of wapse 

onderdiel van vinger 

zemelen, zeuren 



woensdag 	donderdag 

11 12 
april 	weke 15 	 april 

Ze hebben him bij de bolle daon 

(hij het wat vusen te duur kocht, 

bi 'jglieks bij een eupenbaore verkoop;versPreid) 

2001 

Zunne op 06.48, zunne onder 20.33 

vri'j dag 	zaoterdag 

13 14 
april 	weke 15 	 april 

II 
Een beding in 't veuren maeken 

(van te veuren een veunveerde stellen; Ni'jtriene) 

2001 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Goechelen 

As iene aorig goechelen kan, weej' nog niet percies waor diegene goed in 
is. Netuurlik, in et eerste plak zoj' daenken an et keunsien goechelen. 
Mar et kan vule meer betekenen. Et kan betekenen dat iene goed mit 
ciefers goechelen kan, en dat kan soms slim handig wezen, is et niet? Et 
kan ok wezen dat die persoon handig in et wark, of mit knusselen is: Hi'j 
is slim handig, hij kan haost alles veur mekere goechelen, zeggen ze in 
Hooltpae. Trouwens, een vrouw kan dat vanzels krek zo goed wezen... 
Die is wel zo handig, ze kan goechelen mit de naalde neffens de 
infermaanten van et Stellingwarfs Woordeboek uut De Hoeve. Mar et 
kan ok wezen, dat etjuust slat op dingen gauw en niet al te netties doen: 
Die man goechelt et mar wat in mekeer kennen ze in Donkerbroek en 
Ni'jberkoop. Of: Hij goechelt d'r reer tussendeur dan zol et him 
gewoonlik niet lokken, mar dit keer redt hij et op (Berkoop en 
Wolvege). En af wat kwiet binnen zeggen ze in Ni'jberkoop en Spange: 
Waor hef de boel now weer henne goecheld, je! Wat bi'f' ok een oolde 
goechelkonte zegt Spange d'r veur de zekerhied nog aachteran! As et 
dudelik is dat iene wat al te vule draank op het, wodt goechelen in 
Scharpenzeel ok bruukt: As die man begint te goechelen, dan is as regel 
gien iene meer nuchteren. Een mooi gezegde komt ok van Steggerde: 
Goed goechelen is log bedrog ie kun wel mienen daj' bepaolde zaeken 
handig anpakken, mar meerstal lopt et toch verkeerd of. 

Sietske Bloemhoff 

De ploeg 

De ploeg is aenlik een hiel primitief warktuug van hiel lange 
leden. Hi'j wodde doe maekt van een dunne boomstamme mit een 
kotte ziedtakke naor beneden, waor as ze de grond mit 
ommewoelden. Op veul plakken in de ontwikkelingslanen ziej' ze 
nog wel zo. 
Vroeger haf hier een peer soorten ploegen; de oolderwetse 
stelpioeg of keerploeg en de bij oons thuus meerst bekende 
voetploeg, die mit een scheermes deur de vore gaot. Die ploeg kon 
zo ofsteld wodden daj' de ploeg wel tussen de doeme en de vinger 
sturen konnen. 0k de peerden konnen dat goed vernemen mit et 
trekken. Wi'j kenden ok de stoppelploeg, die kon hiel ondiepe 
ploegen, zoe'n drie tot vier cm. In de grond die daor mit ploegd 
was, wodden de bekende stoppelknollen verbouwd, en dat was 
hiel best voer veur et melkvee. Veur de winter wodde de bouw 
dieper ploegd, zoe'n dattig cm. 
De laeste jaoren is d'r vule veraariderd, zesscherige ploegen bin 
now gien zeidzemhied meer. 

Koop Gorte 



zundag 	maendag 

15 16 
april 	weke 15/16 	april 

lene de deure uutbanefl 
(iene votsturen, d'r uut jae gen; Berkoop) 

2001 

N.M. 13.36 

deensdag 	woensdag 

17 18 
april 	weke 16 	 april 

Hij was d'r bedoezeld van 

(versuft, van de schrik of van een klap; 

Blesdieke, Der Izzerd) 



Goed begin 

as 
een goed begin 
et halve wark is 
dan het hiel wis 
dit ok zin: 

half wark 
is dus eins 
een goed begin 

jan oosterhof jr. 

Waor is dit oolde karkboffien te vienen? 



Sikteressedag 	 Zunne op 06.33, zunne onder 20.45 

donderdag 	vn 'j dag 

19 20 
april 	weke 16 	 april 

't Was bi'j de beddeplaanke of 
(ze weren nog niet trouwd of ze was al in verwachting; 

Ni 'jberkoop) 

2001 

zaoterdag 	zundag 

21 22 
april 	weke 16 	 april 

Et geld gaot daor de baander uut 
(ze geven daor een protte geld uut; Oosterwoolde) 

& 2001 



Overblieven 

Kiender die wied vot wonen, blieven gewoonlik tussen de middag over 
op schoele. Oonze buurkiender Bert en Wieke, daor wi'j riegelmaotig op 
passen, kommen op woensdag tussen de middag altied bi'j oons te 
broodeten. Dan bin d'r nog een stokmennig van de perti'j, opteld mit 
mekere vieve. 
Ten gelok is dawwe vlakbij de schoele wonen, da's dus hiel gemakkelik 
as ik de kleinsten ophaelen moet. Et is hatstikke gezellig, heur, al die 
kleine kwebbelkonties om de taofel. Ze bin gieniene van allen op heur 
bekkien valen en et bin pattietoeren ondochten! 
Drie zussies bin d'r bi'j, ze bin vanuut Leiden hier wonen kommen. De 
ooldste, Marein, sprekt al een aorig montien Stellingwarfs. Et zussien dat 
nao heur komt, Mira, praot nog zo hooghaarlemmerdieks, 't het meer van 
zingen weg as van praoten. Van et hiele stel is Bert de ienigstejonge. Ie kun 
je indaenken dat hi'j as joongien graeg hiel stoer dot tegen die meiden. 
Op een middag, as we mit mekeer om de taofel zitten te eten, nemt Bert 
zokke alderheiselikst grote happen, zien beide wangen staon d'r bol van. 
En smakken van jewelste, dat hi'j dot! Om mien gezag gellen te laoten, 
foeter ik: 'Bert, ie moe'n niet zokke grote happen nemen en eet toch es 
mit je mond dichte! Wees toch een betien fesoenlik, j oongien!' 
Dan komt et zangerige stemmegien van Mira: 'Ja Bert, jij moet netjes 
eten, anders word jij nooit een heer!' 
Hool zokke tieden je gezicht mar es in de plooi. Ie zollen je de busen 
uutscheuren af zoks heuren! Laot disse ondochten nog mar mooi wat bi'j 
oons overblieven, want hier blift een meenske jong bi'j. 

Sjoukje Oosterloo 

Kuieren in et netuurrisservaot et Eeserveld (1) 

De route die we op dit blattien veur jim uutdocht hebben is in et 
netuurrisservaot et Eeserveld, dat in de volksmond trouwens meerstal et 
laandgoed De Eese nuumd wodt. De kuier die we lopen gaon duurt dik twie 
uren en is een saemenvoeging van de bestaonde Grafheuvelroute en de 
Zeuvenheuveltiesroute. Die laeste is iene van de mooiste kuierroutes in 
oonze omkrieten, veural deur et mooie stok heide dat halverwege de kuier 
ligt. We hopen dat jim d'r, krek as wi'j, hiel arg van genieten zullen! 
Kommende vanof de kaante van Wolvege gaon we bi'j de Witte Peerden 
linksof de Baorsweg op. Dan nemen we de eerste weg rechts ('t Goor) en 
kommen op et parkeerplak van Staotsbosbeheer. Lopende gaon we dan 
rechtsof langs et kampeerplak 'Kappie'. Op de splitsing gaon we linksof 
(Eiderbarg). An et aende stikken we de Baorsweg over bi'j poddestoel 
22170. We lopen de bos in en gaon bi'j et twiede pad rechtsof (an je 
linkerkaante staot een blauw paoltien). 
We kommen now op een prachtig stok heide. Evenpies naor rechts staon 
veurlochtingsbodden mit infermaosie over de oolde grafheuvels die af 
hier zien, en d'r staot ok een baankien. 
Weeromme naor oonze kuier gaon we op de krusing rechtdeur. We 
kommen bi'j een slagboom en gaon daor rechtsof en blieven et pad 
volgen. Dat betekent dat we dat links anholen! Op de splitsing gaon we 
rechtsof de heuvelties op. We holen dan de rooie paolties an tot an de 
hadde weg, dat is de Doevensleegte. Aj' daor naor rechts kieken ziej' de 
Koepel of Baorsmeule, die bewoond wodt, of west het, deur de bekende 
hadriedster Stien Baas-Kaiser. 

Op et volgende blattien lezen jim et vervolg van disse kuiere! 



E.K. 08.35 

maendag 	deensdag 

23 24 
april 	weke 17 	 april 

Een pette vol gruuntieS is beter as een körfvol vergruuid 

(zegd van gros dat te lange gruuid het, 

of dat verkeerd gruuid is; Ni 'jberkoop) 

woensdag 
	donderdag 

25 26 
april 	weke 17 	 april 

- 

Die is zo gruusaorig, die lust alles 
(gulzig en niet kieskeurig; Steggerde) 



Kuieren in et netuurrisservaot etEeserveld (2) 

We mossen naor rechts kieken, mar slaon hier of naor links. We kommen op de 
Doevensleegte en slaon rechtsof bi'j de Buitweg. In de bos staon an de 
rechterkaante twie grote stienen die Koe en Kalf nuumd wodden. Et verhael wil 
dat bi'j die beide stienen vroeger een zonuumde Germaanse rechtplaetse west 
het. Onder de dikke stienen liggen wel 'terechtgestelden' begreven. 
Bi'j de T-splitsing gaon we rechtsof. Nao een posien zien we an de rechterkaante 
et bekende deupsgezinde broederschopshuus Fredeshiem staon, dat sticht is in 
1929. Op et veertien hektare eigen terrein staot daor een hotelakkemedaosie en 
een tal vekaansiehuzen. Twie bin veur groepen, waoronder Lyts Hiem en de 
hielemaol opknapte boerderi'je Hiemsherne. Et bin allegere Friese naemen, 
bedocht deur de Friese oprichters van dit centrum. In 1980 is de stichting 
Vrienden van Fredeshiem in et leven reupen, om et centrum o.e. in heur bestaon 
te steunen. Bi'j de volgende T-splitsing gaon we weer rechtsof en kommen zo 
weer op et parkeerplak van Staotsbosbeheer. Et laeste stok bos daor we 
deurkwammen, mit de prachtige dikke bomen, hiet Wooldbarg. 
Af op je weerommereize over de Witte Peerden gaon, neem dan even de muuite 
en kiek bi'j et geologisch monement Wolterholten. De zwarfstienen bin te 
veurschien kommen bi'j de anleg van de vierbaensweg. D'r staon bodden bi'j mit 
infermaosie over de stiender en d'r is ok een hiemtuun. Ie moe'n daorveur vanof 
de Baorsweg et viadukt over en gaon dan linksof, een onverhadde weg in. D'r 
staot een anwiezingsbod. 

Veur de gegevens over Fredeshiem mocht ik gebruuk maeken van et boek 't 
Wold, dat schreven is deur de heer Lute Bouwer. Datzelde gelt ok veur de 
gegevens veur et stokkien op et volgende blattien. Bouwer het al hiel wat 
schreven over de omgeving van Stienwiekerwoold, mit as stelling 'Beweer ok wat 
veur een aander'. 0k van dit plak of wil ik him nog es hiel hattelik daanken veur 
zien miiwarking! 

Annie Dedden 

De Witte Koepel of Baorsmeule 

Disse onttaekelde wiendzaodmeule an de Doevensleegte nr. 1 kent een lange 
geschiedenis. Dit soort meulen ziej' een protte in de lanen rond de Middellaanse 
zee. Et weren starre meulen, waorvan de boverkaante niet dri'jen kon. Bi'j de 
Middellaanse zee is dat niet arg, want daor komt de wiend meerstal van dezelde 
kaante, mar dat is bi'j oons niet zo. Dit soort meulen, de torenmeulen, kwammen 
hier in 1096-1300 al veur, ze moe'n 'mitneumen' wezen deur de kruusridders. 
Omdat ze niet voldeden, bin d'r mar een peer van bouwd, o.e. in Zevenaar en 
Zeddam. De Baorsmeule, die aenlik De Witte Koepel hiet komt al veur op kaorten 
uut de 16e  en 17' ieuw. Mar ok op de ooldste kaorten die nog bestaon (uut et laest 
van de middelieuwen) staot de Baorsmeule al angeven. In de geschiedenis van 't 
Woold koj' in 1340 ok een Baorshoeve tegen, en in et karkelik archief van 
Stienwiekerwoold hebben ze et over de Baorsmulder. De meule het tot 1870 in 
bedrief west en was hoogswarschienlik eigendom van de heren van De Eese. Jan 
Gerrits Hof (1771-1846) was lange tied mulder van de ienigste witstienen 
zaodmeule van Nederlaand. Omdebi'j 1870 is d'r op de Baors een ni'je meule 
bouwd, mar die wodde in 1895 al weer ofbreuken. Op dat plak kwam doe een 
jaegershuus. De Witte Koepel is deur de ieuwen henne altied een witte meule 
West die op een hoog diel van et laandgoed De Eese ston, zodat hi'j een protte 
wiend vangen kon. Doe de stoommesiene in zwang kwam, kregen de mulders een 
protte konkereensie en mossen vaeks mit de meule stoppen. Dit soort van meulen 
bin nog wel altied in aktie te zien in zudelike lanen, zoas Portugal en op de 
Griekse eilanen. Zoa'k al vertelde bin dit soort meulen hier kommen deur de 
kruusridders, misschien wel deur de ridders van De Eese! De Johannieter 
kruusridders van Rhodos en Lesbos hadden op de vestingmuren tientallen van 
zokke meulen staon. Torenmeulen weren d'r in alle soorten en maoten en et was 
dus niet reer dat d'r bouwtekenings mitneumen wodden naor oonze kontreinen. 
De Witte Koepel of Baorsmeule is opneumen in de noordelike meuleroute van de 
Kop van Overiessel. 

Annie Dedden 



Z.K.H. Preens Willem-Alexander (1967) 
Zunne op 06.18, zunne onder 20.57 

., vn jdag 

27 
april 	weke 17 

zaoterdag 

28 
april 

Hi'j is now an zien greens 
(as 't now nog veerder gaot, wodt hij echt kwaod; 

Noordwoolde) 

2001 

Roepingenzundag (r.k.) 
	

Keuninginnedag 

zundag 	maendag 

29 30 
april 	weke 17/18 	april 

	

ot 	k-c 

D'r is gi en katte zo grauw 
of hî'j wil ' wel es prezen wodden 

(iederiene wil wel es prezen wodden; Wolvege) 

2001 



Straf 

De meerste boeven hoeven niet meer in een cel, 
en daorom heur ie die lu ok haost niet klaegen. 
Ze kriegen tegenwoordig warkstraf van de rechter, 
veur een zwaor vergriep is dat soms wel veertien daegen. 
Now ken ik toevallig een hiele protte meensken, 
daor het gien rechter ok mar wat op an te marken. 
Mar die kriegen wel de alderzwaorste straf, 
die stumpers moe 'n heur hiele leven warken. 

Klaas Boersma 

Oolde boom 

Wolkens wit-roze blossems 
beloven een rieke oogst. 
peerties al rot 
eerdat ze roegelen 
luilekkerlaand veur voegels. 

Merels nusselen in de holle stamme 
vleugels fladderen of en an 
stoppen worms in wiedeupen bekkies 
gaezen rokkies 
moe 'n de katte keren. 

De boom mist een takke 
kraekend het hij him ofstaon. 
tere, grune blatties geven 
valse hoop op leven. 
't oge in de stamme goeld. 

Roely 



Dag van de Arbeid 
	 kv ~UXOII 

deensdag 	woensdag 

.1 	2 
meie 	weke 18 	 meie 

JP* 
Geld maekt et meensdom bliend 

(Berkoop) 

2001 

Dodeherdaenking 
Zunne op 06.05, zunne onder 21.09 

donderdag 	vnS,jdag 

3 4 
meie 	weke 18 	 mele 

Schiet in de hoogte en mieg bij bulties 
(loop naor de pompe; Noordwoolde) 

2001 



Tied en geduld (1) 

Wube Lamers van de Kuunderwal (1912-2001) 

Et liekt soms wel as is d'r gien tied en geduld meer. As jonge van veertien kwam 
ik bi'j 't timmeren bi'j een baos in Berkoop. Hi'j had een stok of vier ooldere 
knechten die daor vaast wark hadden en ok nog wel es een man of viere d'r bi'j in 
drokke tieden, soms alderdeegst nog wel meer. Et timmeren was doe nog 
haandwark en ie mossen een boel schaeven en beitels hebben. De ooldere 
knechten hadden een kiste vol ark. Hoe rustig en staorig die oolde vakluden 
warkten zal mi'j nooit vergeten, en ok niet hoe bekwaom ze weren. Vaeke was ik 
an de baank bi'j zoe'n oolde knecht en die leerde mi'j et ommegaon mit 't ark. 
0k et sliepen en et mit de euliestien anzetten van de beitels mos ie goed leren om 
mit goed scharp gereedschop te warken. En dan kof d'r ok mooi mit warken! 
Vaeke had ik ok et gevuul dat ze van een aandere generaosie weren, mit een hiel 
aandere inslag. Ze weren veul rustiger en hadden overal nog tied veur. Weren 
wi'j dan doe al wat aanders en wat drokker? Ik daenk van wel. Zi'j stamden uut 
een aander tiedpark. Vaeke zeden ze tegen mi'j: 'Doe toch wat kalmer an, 
jochien. Ie kommen d'r wel.' Ze hadden een hekel an gejaegdhied. Now daenk ik 
daor nog wel es over nao, ze zollen in disse wereld ok niet leven kunnen. 
Ok oonze huusdokter zal ik nooit vergeten. Hi'j had al een stoomfiets, zo zeden 
wi'j dat in die tieden, en zo gong hi'j de zieken bi'j langes. Mar hi'j hadde nog 
wat. Hi'j had een hiele mooie fluite, en in zien vri'je tied speulde hi'j daor thuus 
een boel op, hi'j kon et hiel goed. Hi'j speulde van et meziekblad en kon de 
kruzen en mollen in alle toonaorden. 't Was meerstal klassieke meziek waor hi'j 
him in verdiepte. Zien fluite had een betoverend mooie klaank en d'r was een 
verhael an verbunnen dat hi'j es an oons verteld het. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Tied en geduld (2) 
Hi'j hadde die fluite kocht in zien studentetied. Op een aovend weren ze mit mekere te 
stappen in de stad. Eerst was et in de mooie straoten mit de prachtige winkels, mar ze 
wollen de aachterofstraoties ok wel es in! Daor leupen ze een kroegien veurbi'j en 
heurden iene hiel mooi op 'e fluite speulen. Oonze dokter gongen de oren op en daele 
van de prachtige klaank. Mit 'n vieren gongen ze et kefégien in en bestelden een 
glassien bier en ze leuten een borreltien inschinken veur de muzikaant. Die was daor 
slim mit inneumen. Et mannegien had een rooie neuze van de draank, daor hi'j aenlik 
alliend mar omme speulde. De studenten beuden him geld veur et insterment, mar mit 
gien meugelikhied wol hi'j dat verkopen. Mittertied, veur een flesse vol jenever d'r 
nog bi'j overhenne, kreeg oonze dokter de fluite toch. Veur et geld kon et mannegien 
wel weer een ere fluite kopen, mar nooit weer zoe'n goeie, netuurlik. Hi'j was an de 
draank verslaafd, en zo ze zeden daor in de kroeg, had hi'j al meerdere keren zien 
fluite verkocht veur jenever. 
Doe oonze dokter weer es een weekend naor huus gong, nam hi'j et insterment Ok mit. 
Al meerdere maolen had hi'j d'r op speuld, hi'j hadde vanzels et mondstok eerst wel 
goed schonemaekt. Mar doe zien mem geweerwodde waor en van wie hi'j die fluite 
kocht hadde, wodde ze d'r zo vies van, dat ze stiekem de fluite in hiet waeter uutkookte! 
Et hoolt moet zeker wel van uutzunderlike kwaliteit west hebben, want de fluite was niet 
vertrokken en et geluud was nog even mooi as veurhenne. Toch reuk et insterment altied 
nog stark naor bitter en klaore, en die locht was d'r nooit meer uut te kriegen. Soms nam 
de dokter zien insterment wel es mit naor een muzikaol kiend onder de pesjenties dat ok 
fluit speulde en an de beterende haand was. Hi'j nam dan ok een meziekstokkien mit en 
tegere speulden ze even. Mit een volgend bezuuk speulde hi'j d'r dan een mooie twiede 
perti'j bi'j. Et had vast een goeie invloed op de genezing! 
Ik daenk niet dat d'r now nog tied veur wezen zol om zoks te doen deur een 
huusdokter. De wereld is op 'e loop, en soms lopt de emmer over en raeken de 
meensken overspannen. Wat is dat jammer, lao'we toch beseffen dat wi'j hier mar een 
posien te gaaste binnen op disse planeet! 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



Bevri'jdingsdag 

zaoterdag 	zundag 

5 
	

01 
meie 	weke 18 	 meie 

4I 
Et bin starke bienen die de weelde verdregen kunnen 
(goed mit bij  v. riekdom of verantwoordelikheden 

ommegaon kunnen; De Haule, Ni 'jhooltpae) 

2001 

maendag 	deensdag 

7 8 
meie 	weke 19 	 meie 

Zo bertaol as de bliksem 
t (Ni 'jberkoop, Ooldetriene, Sunnege) 

Zo vlogge as de bliksem 
(Ni'jhooltpae, Oolde- en Ni'jlaemer) 

2r~ 	 2007 



De iesvoegel 

In de braokballegies van iesvoegels wo'n ok wel es ere restaanten vunnen dan 
alliend mar die van vis. Zo bin d'r ok wel es skeletonderdielen van volwassen 
libellen in antroffen. Et zol netuurlik hiel interessaant wezen om te weten op 
welke meniere de iesvoegel die supervliegers te pakken krigt. Bekend is wel de 
reusachtige veerdighied van boomvalken. Mar die van iesvoege!s... Zollen ze 
warkelik de aachtervolging inzetten mit sukses? Dan verwaacht ik dat ze meer te 
pakken kriegen op koele daegen, dan wanneer et waarm weer is, as de libellen 
heur op 'niet te volgen wieze' verplaetsen kunnen. Pakken de iesvoege!s 
misschien dooie libellen op? Of pikken ze d'r in de morgen iene mit, die nog 
klumerig in de begruuiing langs de waeterkaant zit te waachten op hogere 
tempereturen wat !aeter op de dag? Misschien maeken de voegels meer kaans 
tiedens een overval op libellen as die an et peren binnen, of as ze eigies leggen. 
Bij zokke dieren is de pakkaans vast groter, omdat ze de andacht verdielen 
moeten. Daor zol een iesvoegel wel es gebruuk van maeken kunnen. 
Dan nog de larven. lesvoegels schienen verschillende larvesoorten op te duken. 
Daor bin die van de libellen ok bi'j. Die kun aorig groot wodden, bin daordeur 
goed zichtber en vormen mitien een flinke hap. Ere larven bin die van haften, 
oevervliegen en kokerjuffers. En niet te vergeten de waeterwantsen. Daor zal 
zeker de gewone dukerwants bij wezen, want dat is een grote soort van een goeie 
cm lang en dan nog hiel warschienlik de staafwants mit een lengte van roem drie 
cm, de hiele lange aosembuize niet iens mitrekend. Et zol me niks verbaozen as 
ok de oppervlaktewantsen 'mitneumen' wodden, zoas de schaetserieders, beek-
en vieverlopers, mar dit soorte gegevens bin nog niet veurhanen. 
lesvoegels maeken lange gangen in de steile waand van een beek. An et aende 
komt een nustholte. Stellingwarver bruudgevallen bin bekend van bij de Lende. 

Philip Zeinstra 

De katte van... 

De katte van de buren 
ligt bij mi'] op de baank 
te slaopen en te spinnen 
en knipoogt soms as daank. 

Hij krigt van mi 'j  wat eten, 
mar dit is niet zien huus, 
ik geef him zels een naeme, 
hij vuult him bij me thuus. 

Hij staot op mi'] te waachten, 
as hij mien stappen heurt, 
ik doe de deure eupen, 
as hi'j zo klaeglik 'zeurt'. 

Ik kan 'm niet meer missen, 
hij heurt d'r al haost bi'], 
bi'] mi 'j het hij een paantien, 
veur brokkies en veur brij. 

Wat moe 'k now mit zoe 'n katte, 
ik laot him echt niet staon, 
en 'k roep nooit meer zoas vroeger: 
'Ie moe 'n naor de buren gaon!' 

Harmen Houtman 



Dag van Europa 

woensdag 

L.K. 06.27 

donderdag 

10 
meie 	weke 19 

	 meie 

ff 

Die niet stillezit, die wat beridt 

(zegd van iene die wat uuthaelt 

wat hij beter niet doen kon; Buil) 

2001 

Begin van de lesheiligen 	 Dag van de verpleging 
Zunne op 05.52, zunne onder 21.20 

., vn jdag 	zaoterdag 

11 12 
meie 	weke 19 	 meie 

Dat stiet d'r mar bertaol bij 
(geunstig, goed; Donkerbroek) 

2001 
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Kuierroute in rekreaosiegebied 'De Heide' in Et Vene 

0k buten de taelgreens bestaon mooie kuiergebieden. Dit is d'r 
iene van. 
Ai' van Wolvege of de vierbaensweg op gaon naor Et Vene, moej' 
bi'j de ofsiag Oranjewoold weer van die weg of. Ie gaon dan 
richting et centrum, en nemen op de retonde de twiede ofsiag, dat 
is de Rottumerweg. Die weg moej' volgen. Nao de krusing neem 
ie op de volgende retonde de dadde ofsiag en rieden de 'Dreef op. 
Daor moej' deurrieden tot an et parkeerplak. 
Vanof et parkeerplak loop ie rechtsof een fietspad op; recht veur je 
ziej' een staolen keunstwark van keunstener Ria Groenhof. 
Vervolgens koj' bi'j een plasse, en daor gaoj' rechtsof. Nao een 
tietien lopen kriej' an de rechterkaant een mooie uutspanning. Et 
gaot hier om 'De Stal', en dat is een projekt van Talant, veur 
meensken mit een verstaandelike beparking. Zowel buten as 
binnen is et daor goed vertoeven! 
Daornao gaoj' linksof een brogge over, dan rechtsof (Heidemeer). 
Vervolgens gaoj' weer linksof et Schoterpad op, op de krusing 
gaoj' nog een keer naor links en dan kof vanzels weer op et 
parkeerplak. 
Et is een mooie kuier van een goed ure. 

Annie Dedden 



Moederdag 	 Aende van de lesheiligen 

zundag 	maendag 

13 14 
meie 	weke 19/20 	mele 

De iene geunst is de aandere weerd 

(ie kun wat weeromme verwaachten veur een bewezen 

geunst; De Fochtel, Ni 'jhooltpae, Wolvege) 

2007 

N.M. 21.27 

deensdag 	woensdag 

15 16 
meie 	weke 20 	 nieie 

Twie geleuven op ien peul is iene teveul 

(Oosterwoolde) 

2007 



Een riegeltien gezegden: 

D'r verdrinken meer in de beker as in de zee 

Wie niet steelt of a,ft, kan warken tot hij staift 

Om gelokkig te leven hoef ie gien riekdom en gien eer 

Een goeie naeme is de beste adelbrief 

Wie pleit om een koe, die geft d'r iene toe, 
advekaot is de lachende dadde 

De beste zucht dief laoten kunnen, is hebzucht 

Ie kun beter mit de waarme haand geven as mit de koolde 

Wie vule zegt, zegt niet vule 

(Optekend deur) IJbe Duursma 

Puzel 

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs 
woord te maeken. 
Af dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor 
beneden, ok een woord! 

ki - kerd 

ma - ne 

omm - raek 

tob - e 
eu - ie 

br - gge 

sti 	kel 

- uske 

eer - el 

St - 11e 

kra - ge 

a _kel 



H.K.H. PreensesMxima (1971) 
Hemelvaortsdag 

donderdag 

Zunne op 05.42, zunne onder 21.31 

S, vn jdag 

17 18 
mcie 	weke 20 	 meie 

Hi'j is eigenwies van geleerdhied 
(Blesdieke) 

2007 

zaoterdag 	zundag 

19 20 
mcie 	weke 20 	 meie 

'k& i 	 «;elt 	 k 31,0 

Af gek wodden willen komt et je altied in de kop an 
(Scharpenzeel)  

2001  



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Waor haor zit kun gien hassens zitten 

Dit gezegde wodde indertied opgeven deur woordeboekinfermaanten van Der Izzerd, 
mar misschien is et op meer plakken wel bekend. Et wodt wel es geruststellend zegd 
tegen iene die wat kael begint te wodden. Op 'e Hoeve zeggen ze dan wel Op hassens 
gruuit gien haor. Now, et is mar dat jim dat weten! 
Mar d'r staon veul meer zinnegies in et Stellingwarfs Woordeboek, daor die 
belangrieke grieze onderdielen in veurkommen. Vaeke slaon die zinnegies op 
meensken die d'r bliekber niet al te vule van hebben...: 
Hij het een dikke kop, mar weinig hassens (Berkoop, Der Izzerd) 
Die het ok een kop zonder hassens (Scharpenzeel) 
Zien heufd is groter as zien hassens (Hooltpae) 
Die vent het meer hassens an de kop as d'r in (Ni'jberkoop) 

Misschien hebben ze ze wel, mar wo'n ze niet goed bruukt: 
Die man het et een betien an de hassens (hi'j is een betien getikt, De Fochtel) 
Hij is mit de hassens op 'e loop (id., Der Izzerd) 
Die is 't ok in de hassens sleugen (hij kon wel gek wodden wezen, De Haule, 
Hooltpae) 
Dat komt op 'e hassens an (daorbi'j moej' hiel diepe of vule naodaenken, 
Munnekeburen) 
Af dat mar uutfe hassens laoten (af et mar niet waogen dat te doen, Ni'jberkoop) 
'k Kan d'r mit mien hassens niet bi'] (ik begriep d'r niks van, Der Izzerd) 
Je de hassens breken (diepe over wat naodaenken, Ni'jhooltpae) 
Ik kan de hassens d'r niet bi ']holen (ik kan de andacht d'r niet bi'j holen, Wolvege) 
We holen d'r veur vandaege weer mit op, veurdat jim douk allegere hassenpiene 
hebben. Dat zeggen ze in Donkerbroek wel tegen piene in 't heufd... 

Sietske Bloemhoff 

relaosie 

doe zij zee 
dat ze vrijgezel 
blieven wol 
nuumde zij dat 
onofhankelikhied 

doe hij zee 
dat hij vrijgezel 
blieven wol 
nuumde zij dat 
biendingsaangst 

jan oosterhof jr. 



maendag 
	

deensdag 

21 22 
fl1 eie 	weke 21 

	 mele 

Een bestendig persoon 

(een rustig, evenwichtig persoon; De Blesse, Blesdieke, 

Oolde- en Ni 'jlaemer, Peperge, Scharpenzeel) 

2001 

E.K. 23.02 

woensdag 
	

donderdag 

23 24 
meie 	weke 21 

	 meie 

k 1.110 

Hij trekt een gezicht as het hi'j altied de duvel in 

(een sacherijnig gezicht; Span ge) 

Wn 	2001 



In welk plak staot dit beeld? 

De appelbomen 

De appelbomen 
veur 't huus 
bin d'r al lange 
niet meer. 

De ni 'je tied 
het dieken verbried, 
stokken van oons hiem 
opslokt, en jim mossen vot. 

Et brocht geld 
in et laegien, 
mar wat hewwe 
d'r veur terogge kregen. 

Een kot knipte blieke, 
keurig, keurig, 
ropt iederiene, 
Mar 0e, wat misse ikjim. 

Joukje Postma 



Zunne op 05.32, zunne onder 21.41 

vn j S,. dag 

25 
zaoterdag 

26 
meie 	weke 21 	 meie 

Zo gek as een enterbolle (Oosterwoolde) 
Zo gek as een bolle (Ni'jberkoop) 

Zo gek as een toppe (Noordwoolde) 

2001 

Eerste pinksterdag 	 Twiede pinksterdag 

zundag 	maendag 

27 28 
niele 	weke 21/22 	 meie 

44 ~ 	 9% 	. kA2 

Hoe groter geest, hoe groter beest 
(Ni 'jberkoop, Hooltpae, Scharpenzeel, Wolvege) 

2001 



ik dochte dakje kende 

ik dochte da 'kje kende 
mar kenne je nog lange niet. 
pattie trekken van jow 
blieven diezig veur mij, 
waezig as in een spiegel. 

ik zol hielendal injow 
votkroepen willen 
en ie zollen in mi 'j 
wonen meugen, 
awwe mekeer daor mit 
kennen leren konnen 
as oons zels. 

mar nee, we blieven 
twie eilaanties in 'n dieze, 
daor as now en dan de zunne 
evenpies deurhenne schient 
en op inkelde plakkies 
wat locht valen lat. 

Lodewiek Hooghiemstra 
(uut de gedichtecyclus Galahad in: Eilaand van glas, Stellingwarver 
Schrieversronte, 1986) 

Griep! 

Af griep hebben bi'j' lang nog niet jaorig! 
Wees niet zo dom en gao et op eigen hooltien uutzuken. 
Dan duurt et op zien minst veertien daegen veurdaj' weer beter 
binnen. 
Gao zo rap af kunnen naor de dokter... 
Dan bi'j' d'r mit twie weken weer vanof, da's wel zo aorig. 

Sjoukje Oosterloo 



deensdag 	woensdag 

29 30 
meie 	weke 22 	 meie 

	

—
0 	k 4,10 

Een betien briek is meenskeliek, 
en al te briek is schaandeliek 

(een betien gek doen kan, 
mar et moet niet al te wodden; verspreid) 

2002 

Werelddag van et niet-roken 

donderdag 

meie 

Zunne op 05.25, zunne onder 21.50 
V.M. 03.04 

S, vn jdag 

1 
weke22 	 juni 
.0142 

Een brille op 'e neuze kriegen 
(wodt wel zegd as et uutzicht belemmerd wodt; 

Berkoop) 

2001 



Knienen 

D'r bin een stok of twaelf knienen ontsnapt 
bi'j een fokker uut de buurt van Waskemeer. 
Intussen biwwe now zoe 'n drie maond veerder, 
en hebben ze de eerste dattig weer. 

Voetbal 

Voetbal is een domme sport, 
temeensen dat beweren inkelde sociologen. 
Mar ik bin et mit die heren lange niet iens, 
want wie voetbalt het een groot doel veur ogen! 

Klaas Boersma 

De meikkarre 

De meikkarre van vroeger wodde vaeke overal veur bruukt. 
Veural af henne gongen te melken was hi'j vanzels onmisber. De 
melkbussen, emmers, zi'je, tulen, spantouwen, alles kwam op de 
karre. Et peerd hoefde d'r niet veur uut et laand haeld te wodden, 
et scheelde allemaole wat. As de bussen vol melk zatten, was et 
dan soms wel een hiele sjor om uut et laand te kommen, veural as 
et regend hadde. De koppels koenen weren doe veul kleiner en we 
melkten de koenen zo over et laand. 
De meikkarre wodde ok bruukt om de koenen drinken te geven, en 
veur alderhaande ere klussies. Zo hadden we him ok aachter de 
fiets om mit haever en rogge naor Jan van der Meer te gaon, om et 
bi'j him in de meule maelen te laoten veur de varkens. En as we 
naor et laand gongen om keunstmest te stri'jen, dan nammen we 
ok vaeks de melkkarre mit. Dat was wat haandiger as mit peerd en 
waegen, die kon je soms vertiezen in et tuug. 

Koop Gorte 



Trinitatis (prot.) 

zaoterdag 	zundag 

2 
	

9 
juni 	weke 22 

	 juni 

Zo stomp as een biele 
(Berkoop, Langedieke) 

2001 

maendag 	deensdag 

4 5 
juni 	weke 23 	 juni 

lene onder de bienen lopen 

(iene ondersteboven lopen; Ni 'jhooltpae) 

2001 



Vlinders in de Stellingwarven 

Nao twintig jaor onderzuuk is d'r een lange list van vlindersoorten 
ontstaon. Een flink diel daorvan was ooit al es zien deur vroegere 
onderzukers. Ik nuum hier mit naeme Dijkstra van Sneek, Camping uut 
Liwwadden (verhuusde naor Putten) en ok nog Boer-Leffef. Zi'j bin et die 
veural de Lendevallei bezocht hebben en de Rottige Miente. En daorbi'j 
moej' daenken an de jaoren veertig tot en mit zestig van de veurige ieuw. 
De manluden kwammen ok in Oost-Stellingwarf, mar et was liekewel 
Albarda, advekaot in Liwwadden, die een begin maekte mit et onderzuuk. 
Hij was tot 1880 aktief in de vlinders. In de Stellingwarven kwam hi'j 
alliend in Berkoop en was alliend mar interesseerd in de kleine motties, dus 
gien oelevlinders, spanners, pielkestatten of dagvlinders. Et is mi'j 
trouwens nog niet dudelik of hi'j mit Berkoop et dörp zels bedoelde of 
bi'jglieks et gebied van de Delleboeren van now. Albarda het in tetaol 87 
soorten op de list kregen en sommigen wiezen zeker in de richting van 
heide. Deur disse scharp oplettende vlinderliefhebber bin d'r een peer veur 
Nederlaand slim zeidzeme soorten veur Berkoop vaastesteld, zoas de 
Atemelia torquatella en Rhopobota ustomaculana. In de zeuventiger 
jaoren, dus pakweg 25 jaor leden, was et de heer Houkes die een geweldig 
tal gegevens verzaemeld het, weer in Berkoop. Ik heb him meerdere keren 
vraogd waor hi'j dan percies zat. En elke keer wodde bi'j et antwoord de 
Saksische boerderi'je nuumd. 

Philip Zeinstra 

e 	 v'/aoroy? 
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woensdag 
	

donderdag 

	

:ei 
	

iN 

	

juni 
	

juni 

Wie zien gat verbraant, moet op 'e blaoren zitten 
(Span ge) 

2001 

Zunne op 05.2 1, zunne onder 21.57 
L.K. 13.43 

., vn jdag 

8 
juni  

zaoterdag 

weke 23 	 juni 

Ie moe'n niet bange wezen 
daj' je an koold waeter branen zullen 

(Makkinge) 

2007 



De generaosie van veur 1960 (1) 

Neffens de ni 'jmoodse regels en wetten zollen de meensken van veur 
1960 al lange niet meer in leven wezen kunnen, daenkt Martha Hoekstra. 
Waoromme? Lees mar: 

Doe, temeensen veur diegene die as doe een auto hadden - en dat weren 
d'r niet zo vule in die tied - zatten de kiender niet in veilighiedsstoelties 
of goddels. Een airbag? We wussen et bestaon d'r van nog lange niet. 
Oonze bedden en oons speulgoed en zo weren schilderd mit varve vol 
lood en cadmium. De ogies van oonze knuffelbeer kof lospeuteren en in 
de mond stoppen en deurslokken. Bovenan de trappe was gien hekkien, 
wie te veer gong, donderde naor beneden. 
Aj' naachs wakker weren koj' raozen zo hadde aj' konnen: gieniene 
heurde jow. Ie mossen stad en laand bi'j mekere brullen veurdat mem of 
heit d'r wakker van wodden. As zij ienkeer op ien oor laggen weren ze 
niet meer wakker te kriegen. 
Flessen en potties mit geveerlike stoffen en medesienen konnen we 
gewoon eupen kriegen mit oonze kleine haanties. Ze stonnen eupen en 
bloot in et geutstienkassien zo veur 't griepen. Hadden we een keer zoe'n 
flessien te pakken, dan kregen we een beste vege over de hanen. Of een 
trap onder de kont, en dat kwam soms zo hadde an daj' 't wel laoten 
wollen om d'r nog es een keer an te zitten. 
Waeter dronken we uut de regenwaeterputte of de pompe, nooit uut een 
flessien. De bolle ston stief van de konserveringsmiddels, nao twie weken 
was een witte bolle in de broodtromme nog bek zo vas as in de winkel. 

(Op et blattien van 19 en 20 augustus vertelt Martha veerder) 

Puzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

mitklinker 

voegwoord 

lidwoord 

telwoord 

eigien van een luus 

o.e. kieskeurig mit eten 

Steil. veur transpireren 



zundag 	maendag 

10 11 
juni 	weke 23/24 

	 juni 

De baoken op 'e sche iding zetten 
(plaggen heide as o 

	
kening; Buil) 

2007 

deensdag 	woensdag 

12 13 
juni 	weke 24 	 juni 

D'r komt nog een baord aachter dat verhael an 
(d'r is nog wat aanders mit, 

een verhael mii' een stattien; Steggerde) 

2007 



Oolde spreukies, optekend in De Fochtel 

Uut geel en brune biezen 
Een oolde vrouw en kleine man 
Saam vlechten een karpettien 
Hij dekt de ketting 
En zij de slag 
En as de aovend haelt de dag 
Dan gaon zij naor heur bettien 

De stokvis beuken 
Midden in de keuken 
Midden in de gang 
0e wat wodt de stokvis lang 

Slaopen 

Somstieden komt Meike een naacht bi'j oons te slaopen. Ze woont in oonze buurtschop en 
het gien pake en beppe meer. Mien man en ik bin aenlik een surregaat pake en beppe veur 
heur. Et is een groot feest veur et maegien as ze bij oons kommen mag. Ze wet dekselse 
goed dat ze tot in de grond bedurven wodt deur oons. Meike is nog zoe'n klein wufien, een 
lekkere vraogescheet, want ze vragt oons et hemd van 't lief om zo mar te zeggen. En 
zingen dat ze kan, onder et speulen zingt ze deurgaons deur heurzels bedochte lieties. Uut 
schoele weg, as ze mit mi'j naor huus lopt, dot ze alderhaande sprongegies. Bi'jkaans 
springt ze haost in de sloot, mar gelokkig giet et bek goed. Op heur meniere oefent ze veur 
daanseres. Laeter as ze groot is, wodt ze daanseres in et circus, vertelt ze mit een hiel 
eernstig snutien. 
Middags mit theetied krigt Meike wat ranje. Wiels ze et laeste slokkien naor binnen warkt, 
vragt ze: 'Gaon we now een spellegien doen?' Daor moe'k dus an geloven en zo vligt de tied 
omme. Aovens, in twielochten, gaon we broodeten en dommiet mag Meike nog even naor 
Beer Boeloe kieken op 'e tillevisie. Een toertien laeter, as de slaoplusies heur beginnen te 
plaogen, breng ik heur naor boven. Naodat juffer onder de does west het en ze lekker schone 
tussen de laekens ligt, moet d'r netuurlik eers nog een verhaeltien veurlezen wodden van 
Piepmoes, da's een ongeschreven wet. Dan, mit een peer rooie wangies van et spannende 
verhael, schoft Meike onder de dekens. 'Gao mar lekker slaopen, Meike, dan is 't zo weer 
morgenvroeg,' raod ik heur onder et geven van een naachttutien. Wiels ze heur noflik 
daelegeft, komt heur stemmegien van onder de dekens: 'Ik slaop altied mit mien ogen eupen, 
aanders krieg ik van die bange dromen.' 'Da's goed, mien maegien! Mar hoe heb ie dat dan 
aj' bij Marleen slaopen,' wil ik weten. 'Bi'j Marleen slaop ik niet lekker,' komt et d'r 
benepen uut. 'Marleen heur moeder zegt altied: "Doe de ogen mar dichte en gao mar gauw 
slaopen!" "t Moet toch niet malder wodden!' lach ik. 'Now, hier bi'j oons meug ie rustig mit 
je ogies eupen slaopen,' zeg ik, wiels ik de deure op een kiertien eupen staon laot. 
Een hottien laeter, a'k even bi'j heur om 't hoekien kieke, is de dame al laank in 
dromelaand en nog wel mit de ogen dichte! De volgende dag, as mem Meike weer ophaelen 
komt, doe ik heur et verhael van de eupen ogies. 'Now gaot mij een lochien branen!' lacht 
heur mem. 'Daoromme wil ze niet meer bij Marleen slaopen! Ze moet daor mit de ogen 
dichte slaopen en dat kan ze neffens heur niet!' 

Sjoukje Oosrerloo 



Zunne op 05.19, zunne onder 22.01 
N.M. 05.13 

donderdag 

14 
juni 

., 
vn jdag 

15 
weke 24 	 juni 

Die het et zundagse gezicht an 

(hij is eignwies; Ni'jhooltpae) 

2007 	 e 

Vaderdag 

zaoterdag 	zundag 

16 17 
juni 	weke 24 	 juni 

De bessem staot daor aachter de deure 

(as et aanders gaot dan ze willen, staon ze n2itien mit de 

bessem klaor (om te slaon); De Hoeve) 

2001 



Over vri'jen 

Twie rendieren stonnen te vrijen, 
mit oren en bekken, geweien, 
en keken verliefd in 't rond. 

't Was aovend, ik keek om me henne, 
ze deden wat 'stouts' aachter een denne, 
ze maekten 't gezellig en... bont... 

Ik ston daor wat vremd bi 'j  te kieken, 
waor 'k was, dat zol laeter wel blieken; 
ik ston hier op 'geweide grond'. 

Harmen Houtman 

Kuieren bij Oosterwoolde 
In en om Oosterwoolde bin d'r nogal wat aorige plakkies daor aj' mooi kuieren 
kunnen. lene van de routes die we lopen hebben, geven we op dit blattien an jim deur. 
Oonze kuier gaot veur een groot diel over een prachtig oold pad, et Jardingepad. Om 
daor te kommen rieden we naor et parkeerplak naost et verzorgingshuus Rikkingehof 
an de Kupenstreek. We lopen dan et weggien op tussen Rikkingehof (links) en wat 
sportvelden (rechts). We holen rechts an en kommen zo op et Jardingepad. Links kiek 
ie over een hoeke laand uut naor de Wandelbos an de ere kante van Rikkingehof. De 
naeme van et verzorgingshuus is trouwens ontliend an et hiele oolde buurtschoppien 
Rikkinge dat eertieds op dit plak an et Jardingepad lag. Et wodde alderdeegst nog 
onderscheiden in Groot- en Klein-Rikkinge. 
We holen et pad rechts an en kommen dan over de Jardingetille, een broggien over et 
Grootdiep. Et Grootdiep is iene van de drie bovenlopen van de Kuunder. As we bi'j de 
weg kommen, stikkien we die over om et pad veerder te volgen. We kommen hier 
langs de buurtschop De Bentemaoden. We lopen now deur een prachtig oold stokkien 
Stellingwarfs kultuurlaandschop, mit nog hiele mooie boswallen. An et aende van et 
pad lopen we de oolde klinkerweg op naor links, we bin now in de buurtschop 
Jardinge anbelaand. 
Jardinge is een oolde buurtschop die in de Benificiaalboeken van 1542/1543 al nuumd 
wodt. Op oolde kedasterkaorten is ok te zien dat in de buurtschop al hiel lange 
boerderi'jen staon hebben. Veerder was d'r vroeger een groot heideterrein, daor een 
grote kudde schaopen op holen wodde. 
We nemen now de eerste weg links en lopen de Bentemaoden op. Naor links zien we 
et pad daor we krek langs lopen binnen. Nao een posien gaon we weer naor rechts, et 
Jardingepad op. Over de tille gaon we naor rechts, en kuieren deur de Wandelbos 
weer op Rikkingehof an. Om disse tied is de kuier prachtig, mar beslist Ok in et vroege 
veurjaor. D'r bin in die tied dan vaeks hiel wat weidevoegels te zien en te heuren. Af 
aorig oplopen kuj' disse kuier in een goed half ure doen, mar neem de tied om now en 
dan es goed om je henne te kieken! 

Sietske Bloemhoff 



maendag 	deensdag 

18 19 
juni 	weke 25 	 juni 

Ie kun de meensken et geleuf niet geven 
(Ie kun niet altied iederiene overtugen, 

ze moe 'n d'r zels dan mar aachter kommen; 
Berkoop, Blesdieke, Langedieke) 

2001 

Begin van de zoemer 20.07 M.E.Z.T 

woensdag 
	

donderdag 

20 21 
juni 	weke 25 	 juni 

Op 'e batteri'je kommen 
(te veurschien kommen; Buil, De Fochtel, De Haule, 

Donkerbroek, Else, Makkinge, Oosterwoolde) 

2001 



Welk bekend netuurgebied is dit? 

Van hiel de meenshied, weet ie 
bin ik mar een hiel klein betien 
komt d'r een mogge 
en stikt die mij, 
dan hebbe ik d'r nog 
een betien bij 

Sebastian Oosterhof (11 jaor) 



Zunne op 05.19, zunne onder 22.04 
E.K. 15.15 

., vn jdag 

22 
zaoterdag 

23 
juni 	weke 25 	 juni 

1,1 

De baos zien centen bin niet van blik 
(Blesdieke, Ni 'jhooltpae) 

2001 

Sint-Jansdag 

zundag 	maendag 

24 25 
juni 	weke 25/26 	 juni 

't Is broekofzakkerig weer vandaege 
(et is hiel waarm weer; Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae) 

2007 



Spreukies van Klaas Boersma 

Waorom hebben een boel meensken et altied op een ambtener 
veurzien, die dot toch niks! 

*** 

Men lest tegenwoordig zo vule over drugs, draank en seks, dat ik 
besleuten heb om niet meer te lezen. 

Alliend de heufdmeester mag de kiender een dri'j om de oren 
geven. 

Een konterleur van de bi'jstaand: 'Wi'j hebben konstateerd dat 
jow et bedde dielen mit een aandere vrouw.' 
'Dat klopt inderdaod, de aandere helte is nog van Wehkamp.' 

*** 

D'r ston op een deure in 't ziekenhuus: PSYCHIATER, MAG NIET 
GESTOORD WORDEN. 

Ni'jhooltpae in mien jonge jaoren (1) 

Jan Oosterhof sr. 

Et dörp waor ik geboren bin het veur mi'j een protte herinnerings. Daorvan wi'k 
graeg et ien een aander vertellen. Et bin zomar een stokmennig zaeken die 
spontaon naor boven kommen as ik aachter de komputer zit. Ik heb et eerst over 
de tied doe ik naor de legere schoele gong bi'j juffer Bakker en meester Andringa 
(van 1939 tot 1945). 
In et dörp weren doe een goeie 200 inwoners. D'r weren nogal wat winkels en ere 
zaeken, zoas twie krudeniers, twie bakkers, twie timmerbedrieven, een 
elektricien mit een winkel mit huushooldelike dingen, een schilder, een 
smederi'je, een herekapper, twie kefé's waorvan iene mit een zael en teniel. 
Genoeg meugelikheden dus om an je nattien en dreugien en ere beneudigdheden 
te kommen. 0k mit verienings was et dörp niet slecht bedield: een 
körfbalverieninge (Vios, opricht in 1933) en een tenielverieninge die in die 
jaoren aorig bekend was, ok in de omkrieten. D'r was ok een iesklub, want die 
mag in een dörp nooit ontbreken, temeensen as d'r een iesbaene is en die was d'r 
en is d'r nog de hieltied. De iesbaene ligt prachtig mooi in de sparrebos en wat 
heb ik daor in de winter, as d'r ies was, aovens bi'j heldere maone vaeke mit veul 
aanderen de schaetsen onderbunnen en ettelike ronties reden. 
In Ni'jhooltpae stonnen, vergeleken mit now, een hieleboel kleine en ok inkelde 
grotere boerderi'jen. Et grootste diel van de bevolking verdiende daormit et 
brood. Dat was ok weer goed veur de neringdoenden uut et dörp en zo kon een 
goeie saemenleving tot staand kommen. Dat is naor mien oordiel ok gebeurd en 
dat kuj', neffens mi'j, warderen as: warken mit mekere en veur mekere om te 
kommen tot mekere. De meensken weren doe altied bereid om, as d'r wat 
gebeuren mos, of d'r mos wat orgeniseerd wodden of wat dan ok, de koppen bi'j 
mekere te stikken en de schoolders d'r onder te zetten. Et kwam altied klaor. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Preenses Alexia (2005) 

deensdag 	woensdag 

26 27 
juni 	weke26 	juni 

k A20 

Et is broodneudige neudig vanneuden 

(slim neudig; Ni'jberkoop) 

J~-~ 	 ~k 2007 

Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

donderdag 

28 
juni 	weke 26  

., Vn jdag 

29 
juni 

nw 

Hij het et brokkien op de plaanke 

(hij het wark kregen, dat him veur zien veerdere leven 

een goeie brogge bezorgt; Steggerde) 

2007 



Ni'jhooltpae in mien jonge jaoren (2) 

Et gaot te veer om daor now vule dieper op in te gaon, want dan wodt et een 
boekwark in plak van een kelinderblattien. Mar doe ik in 1954 vanwegens een ere 
baene naor Dokkum vertrok mit vrouw en zeuntien, mos ik wel even een betien 
slokken, dat wil ik best bekennen. 
En as ik now 52 jaor laeter kieke hoe Ni'jhooltpae d'r now bi'j staot, dan is d'r 
netuurlik hiel vule veraanderd. Meer inwoners, meer burgerwonings, minder 
boerderi'jen, gien winkels meer, mar wel nog die saemheurighied en die 
geweldige saemenwarking, kiek mar naor et bouwen van et ni'je 
multifunktionele centrum mit de ni'je schoele en de ruumte veur Vios. Daor heb 
ik as oold-Ni'jhooltpaeïnger hiel vule wardering veur. Gewoon deurgaon zo, dan 
komt et altied goed. 

Jan Oosterhofsr. 

Op disse blatties vertelde oons kemmissielid Jan Oosterhof sr. over zien dörp 
Ni'jhooltpae. Et is dit keer veur et laest west dat Jan an de spreukekelinder 
mitwarkt het. Hij het dat jaorenlaank daon, mar wil d'r, vanwegens zien leeftied, 
mit stoppen. Wi 'j  hebben daor vanzels alle begrip veur, mar zullen zien plezierige 
inbreng zeker missen. Bi 'jglieks de mooie verhaelties die hij now en dan 
vertelde, mar die toch mar niet op de kelinder mossen, as we daor omme vreugen. 
Omdat sommige meensken dan misschien daenken zollen dat... of omdat ze heur 
d'r misschien in herkennen zollen, en misschien klopte dat dan ok nog wel... Wij 
hebben d'r in elk geval een protte wille van had. Wij hopen dat Jan en Zwaan 
nog mennig jaor de Stellingwarver Spreukekelinder an de mure hangen kunnen 
en mit plezier de blatties lezen zullen. Dat doen ze vast en zeker mit die van Jan 
jr. en kleinzeune Sebastian, die onderhaand ok nocht het an de schrieveri'je in et 
Stellingwarfs! 

Annie Dedden en Sietske Bloemhoff 

herinneren 

et is niet zo 
da 'k alles vergete 
ik bin niet verstrooid, 
en wis niet dement 

et perbleem is alliend: 
dat wa'k wel wete 
herinner ik mi 'j  nooit 
op etjuuste mement 

jan oosterhof jr. 



V.M. 15.49 

zaoterdag 	zundag 

30 1 
juni 	weke 26 

	 juli 

Hi'j het et vleis liever as de botten 
(hij het et beste/mooiste/meerste et liefst; 
Else, Hooltpae, Langedieke, Noordwoolde, 

Oolde- en Ni'jlaeiner 

2001 

maendag 	deensdag 

2 3 
juli 	weke 27 	 juli 

Die het een gezicht as een gebreuken rute 
(een vervelend gezicht; Wolvege) 

zoog 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Koold 

Middenin de zommer een kelinderblattien dat over koold gaot? Ja, omdat we 
hopen dat et now zok lekker waarm weer is, dat jim heerlik van zoe'n koold 
blattien opfrissen! En reken mar, dat d'r ok mit dit woord mooie zinnegies en 
gezegden binnen: 
'k Bin stiefvan de koolde (Blesdieke) 
Zo koold as ies (verspreid) 
Zo koold as een stien (verspreid) 
Zo koold as een bok (De Fochtel, Der Izzerd, Else, Hooltpae, Ni'jberkoop, 
Steggerde) 
Zo koold as een kikkerd (Donkerbroek, Ni'jberkoop, Spange) 

Et woord kan liekewel neffens et Stellingwarfs Woordeboek ok betekenen: 
'onbewogen, volstrekt bedaard': 
't Lat him Siberisch koold (Ni'jhooltpae) 
Et raekt me de koolde kleren niet (Buil) 
Dat ligt mi'j koold, we bin toch gienfemilie (Donkerbroek) 

Of 'ongevoelig, kil tegenover anderen': 
Wat is die vrouw koold in 't ankommen, daor moej' niet kommen veur wat begrip 
(Donkerbroek) 
Al staift d'r iene, hi'j blft d'r wel koold onder (Ni'jberkoop, Spange) 
Da's ok een koolde, zo had as een bikkel (De Hoeve) 

Sietske Bloemhoff 

De libelle 

Ik bin op een piepklein heideveltien in Zaandhuzen. Ie kommen d'r via de 
Ykenweg, deur schuin tegenover de Liemweg een bried zaandpad in te slaon. Ie 
kommen et stokkien heide dan vanzels integen an de rechterkaante. D'r is een 
pattien overdwas deurhenne en d'r ommetoe staon loofbomen, dus et ligt aorig 
beschut. Bi'j mooi zommerweer veraandert disse 'waarmtekoeme' in een soort 
'bruudstove', waor tientallen insekten vrolik henne-weer schieten. len van die 
insekten hoolt mit een rok stille, vlakbij mi'j an de rechterkaante en dan op 
ooghoogte op zoe'n twie meter van mi'j of. Ik stao oge in oge mit een enorme 
libelle, waorvan et stark ontwikkelde boststok (zit netuurlik tot de nokke toe vol 
mit vliegspieren) opvaalt deur een fel gifgrune kleur. De kennismaeking is 
liekewel van kotte duur. Et koppien mit de gigantische 'zunnebrille-ogen' knipt 
een peer keer henne-weer en mit de grootste versnelling vligt et ding de heide 
over! 
Ik volg de maniak zo goed meugelik. Kiek! Daor bi'j dat pollegien struukheide, 
net even links van een bentepolle, strikt hi'j daele. Stap veur stap op him of en zo 
weinig meugelik bewegen, dat is de keunst. Mar de libelle het me ankommen 
zien. Asof zien lichem zo licht is as een veertien schöt hi'j omhogens en hangt 
even laeter vertikaal tegen de onderste takke van een prachtig bluuiende 
bremerheide veertig meter veerderop. Mien twiede poging lokt beter. En dan pas 
vaalt al et geel van zien lange aachterlief op. Overdwas lopt een donkere 
golvende lijn an de overkaante. En dan die ogen weer! Wat een joekels! Et 
grootste diel van de kop bestaot d'r uut! Ie kun wel zien dat hi'j daor zien 
broggien mit verdienen moet. Et is de keizerlibelle!! Een waore verrassing! 

Philip Zeinstra 



woensdag 	donderdag 

45   
Juli 	weke 27 	 juli 

4I 

	
>3bb( 	 k 91~ 

Hi'j blaft mit alle honnen uut de bos 

(hij praot mit iederiene mit; Oosterwoolde) 

200,1 

Zunne op 05.27, zunne onder 22.01 

., 
vn jdag 

9~1 
juli 	 weke 27  

L.K. 18.54 

zaoterdag 

juli 

Die giet et bloed hiel zaachte over et heufd 
(die maekt 'm niet zo gauw drok, blift doodkalm; 

Makkinge) 

2001 



1e 	 ve)r~~pVerre- doE 
e\- noch 

O?c cu.Z€ 8o 

Vexoo\ o x 
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De tiem 

De tiem bestaot uut drie stokken touw dat van een hiele goeie 
kwaliteit wezen moet. De tiem wodde bruukt in de hujjinge veur et 
bi'j mekeer trekken van de zwillen huj tot hujoppers. Zoe'n riem is 
zoe'n twintig tot vuventwintig meter laank en zit vaaste an een 
paol, de tiempaol. Et peerd kwam d'r veur om te trekken. Et 
middelste touw was wat dunder, daor kof de ni'je hujopper wat 
mit 'sturen'. De tiempaol was zoe' n twie meter laank. An ien 
aende zat een gat deurhenne boord om daor iene van de touwen an 
vaaste te maeken. De aandere kaant van de tiempaol was inkeept, 
daor paste een aander touw, mit een lusse, om henne. Dan kon et 
tiemen beginnen. Ten persoon ston op de tiempaol om de boel te 
sturen. Et peerd mos beheurlik trekken om de zwillen huj bi'j 
mekeer in een opper te kriegen. 
D'r wodde van beide kaanten optiemd om een dikke hujopper te 
maeken. Dat lokte wel, ai' mar een goeie tiemer hadden! 
Tiemen was een vak appat, iederiene kon et lange niet. Et gong d'r 
dan vaeke aorig hevig om weg. As et niet goed gong, lag dat 
vanzels an de mender van et peerd of an de tiemer... 

Koop Gorte 



zundag 	maendag 

8 9 
juli 	 weke 27/28 	 juli 

Ik zal je de blote even opzuken 
(een pak veur je blote aachterwark; Scharpenzeel) 

	

17V1-25 	 ;k 

	

ly~ 	 2001 

deensdag 	woensdag 

10 11 
juli 	weke 28 	 juli 

lene et bloed onder de naegels wegzoegen 

(tot et uterste targen; Oosterwoolde) 

2001 



Puzel 

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs 
woord te maeken. 
Aj' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor 
beneden, ok een woord. 

- ioele 

wa - zig 

- waole 

ma - nde 

nkels 

ho - nen 

- tobbe 

br - lie 

kkels 

In welk plak is dit oolde wiekien? 



Zunne op 05.34, zunne onder 21.56 

donderdag 	vn jdag 

12 13 
juli 	weke 28 	 juli 

Op 't aende van de daegen ziej' malle gezichten 
(an et aende van de dag, naodaj' 

bi'j mekeer west binnen, of mit mekeer warkt hebben, 
kriej' ruzie; De Hoeve) 

2007 

N.M. 14.04 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
juli 	weke28 	 juli 

Et is een blikken keteltien 
(hij is opvliegend; Hooltpae) 



15juli: geboortedag Rembrandt 

Meester van et locht 

Meester van et locht, 
toverde mit waarme kleuren, 

leut de meensken zien 
bij 't lachen en bij 't treuren. 

Laandschop, schutteri 'je 
biebelswark, een boel petretten, 

hij kon alles mooi 
en meenslik daele zetten. 

Zeun' en mem en heit, 
Saskia, zien groot vertrouwen, 

ston zo vaeke as medel, 
middelpunt van al zien vrouwen. 

Ezel en pelet, 
kwast in een peer wonderhanen, 

deur zien meesterwark 
kuj' in een ere staot belanen. 

Goold en geel en bruun, 
waarm gevuul komt je integen, 

gedaachten keunstig overbrocht 
in meesterlike varvevegen. 

Harmen Houtman 

Kuieren op et laandgoed De Eese: 
langs et kesteeltien en de ni'je laandhuzen 

Kommende vanof Wolvege richting Willemsoord gaon we in dat plak 
linksof de Keuninginne Wilhelminalaene in. Dan nemen we de vierde 
weg rechts, dat is de Jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeeklaene. Nao zoe'n 
800 m. is in de bocht rechtdeur gelegenhied om te parkeren. 
Vanof dat plak lopen we et grote pad op. Links deur de bos is een mooi, 
ni'j laandhuus te zien, dat een jaor of drie leden bouwd is deur de vierde 
generaosie Van Karnebeek. Nao ongeveer 10 menuten lopen gaon we 
veur een slagboom naor links en veur de volgende slagboom weer. 
Aenlik holen we de hele tied links an, want we lopen as et waore om een 
kesteeltien henne. De aachterkaante daorvan ziej' op een gegeven 
moment wel staon. An et aende van et pad gaon we linksof een fietspad 
op. An de overkaante is ok een laandhuus te zien, dat op et mement dat ik 
dit stokkien schrief nog in anbouw is. We stikken dan even de weg over 
om de prachtige, haost keuninklike stallen van et laandgoed te bekieken. 
Dan gaon we weer veerder mit de kuier. We gaon linksof, richting et 
kesteeltien, of slot, zoas et ok wel nuumd wodt. Hier moej' echt even de 
tied nemen om van de mooie omgeving te genieten! 
Bij de volgende T-splitsing gaon we linksof en bij de T-splitsing die 
dan komt rechtsof. Zo kommen we weer bij et plak daor de auto staot. 
Op et volgende blatties kun jim wat meer lezen over de eigeners van et 
laandgoed, de femilie Van Karnebeek. 

Annie Dedden 



maendag 	deensdag 

16 17 
juli 	weke 29 	 juli 

Hi'j het nogal wat franje an him 
(hij schept een betien op; De Blesse, Peperge) 

2007 

Begin van de hoonsdaegen 

woensdag donderdag 

18 19 
juli 	weke29 	 juli 

'n Flut en 'n fleer, 'k bin d'r zo weer 
('k bin mitien weeromme; De Fochtel 

2007 



Over de femilie Van Karnebeek, eigeners van Laandgoed of Heerlikhied De 
Eese (1) 

Et laandgoed bestaot uut prachtige, kerakteristieke gebouwen mit lange laenen, 
waor as iewenoolde bomen an staori, vennen, bossen en laanderi'jen. Af et 
bekieken geft et je een gevuul as kof in een aandere wereld. Et laandgoed blift, 
as et an de eigeners ligt, zo laank meugelik in de verzorgde staot van vandaege-
de-dag. Ze doen d'r dan ok alles an. lene van de eigeners, Emilie van Karnebeek, 
het alderdeegst heur baene opzegd, om heur hielemaole in te zetten veur et 
behoold van dit biezundere gebied. Ze hadde d'r al muuite mit om heur topbaene 
bij de KLM te kombineren mit heur gezin, en om dan ok nog een laandgoed 
goed te beheren, dat was heur te vule van et goeie. Et was daoromme niet zoe'n 
muuilike beslissing om in de voetsporen van heur vader te stappen. 
In 1923 kocht H.A. van Karnebeek et laandgoed (900 bunder groot) van de 
femilie Onnes van Nijenrode. Die femilie bruukte et laandgoed as vekaansieplak. 
Mar et vergong heur net as veul aandere laandeigeners, et onderhoold was slim 
duur en ze mossen et van de haand doen. 
Om et laandgoed ok op langere termien in staand te holen, bin d'r in de 
beginjaoren dat et in hanen was van de femilie Van Karnebeek grote stokken 
ontgunnen, om deur de laandbouw die dan uutoefend wodden kon, inkomsten 
binnen te kriegen. 
Doe Dick van Karnebeek, de vader van Emilie, en zien neve Herman de baos 
weren over et laandgoed, kreeg et in 1991 de N.S.W. (Netuurschoonwet)-staotus. 
Die staotus brocht de femilie fiskaole veurdielen, mar ok verplichtings. lene 
daorvan was et eupenstellen van et laandgoed veur pebliek, veur een periode van 
in elk geval 25 jaor. 0k moet d'r altied een bepaolde maote an bos wezen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Over de femilie Van Karnebeek, eigeners van Laandgoed of Heerlikhied De 
Eese (2) 

In de loop van de jaoren is d'r een grote ontwikkeling ontstaon op et gebied van 
de akkerbouw. Dat gelt ok veur et laandgoed De Eese. Zo wodden o.e. de 
bekende grote zaodschuren bouwd. Nao de oorlog was d'r wel 25 man passeniel 
op et laandgoed. Doedertieden was d'r 210 bunder grond in gebruuk as 
kultuurgrond, 330 bunder as bosgrond en zoe'n 70 bunder was nog woeste grond. 
In 1978 het Staotsbosbeheer et zudelike diel bos ankocht (171 ha.). In 1998 
bestaot De Eese nog uut 400 bunder kultuurgrond en 300 bunder uut bos- en 
netuur. De kultuurgrond wodt dan bruukt veur de teelt van lelies, gladiolen, 
zoemergaarst, wintertarwe, winterrogge, eerpels en mais. D'r wodt iene op vufe 
teelt hanteert, dat hoolt in dat ieder stok grond ien keer in de vuufjaor braok ligt. 
Uut mien laeste infermaosie dot blieken dat d'r in 2005 170 bunder bouwlaand 
weer netuurgebied wodden is. In 2006 zal nog es 128 bunder een ere bestemming 
kriegen. 
De toekomst van et laandgoed is onzeker. Ok al hoeft de femilie Van Karnebeek 
niet te leven van de inkomsten van et laandgoed, ie kun begriepen dat et een 
protte geld kost om zoe'n gebied in een goeie staot te holen. Toch is ok mit de 
vierde generaosie, de kiender van Dick en Herman, ofpraot, dat ok zi'j et 
laandgoed perberen zullen te beholen. 
De adelike femilie Van Karnebeek het trouwens goeie kontakten mit de 
keuninklike femilie, die dan ok riegelmaotig op et laandgoed op bezuuk 
kommen! 

Annie Dedden 
(bron: Wilko Aardema in de Oprechte Stienwieker kraante en Lute Bouwer in 
zien boek 't Wold. 



vn dag j  zaoterdag 

20 21 

Zunne op 05.43, zunne onder 21.48 

juli 	weke 29 	 juli 

4p 
Fluiten as een liester 

(vrolik en uutbundig fluiten; Steggerde) 

2001 

E.K. 08.29 

zundag 	maendag 

22 23 
juli 	weke 29/30 

	 juli 

Et was een hiele foeke om dat klaor te kriegen 
(een hiele toer; Else) 



Stempelen 

Tieneke was in de vut gaon en now docht ik heur es bliede te maeken mit een 
bloempien. Dus op een morgen zet ik et gat op 'e fiets en gao evenpies bi'j de 
bloemist langes om een mooie, bluuiende plaante uut te zuken. Mar da's nog gien 
kleinighied, d'r staon zo veul mooie bloemen dat et muuilik wodt om een keuze 
te maeken. En dan al die vremde naemen die d'r bi'j staon, al dat Latien, waor is 
dat now goed veur, vraog ik mi'j of. Ze kun ommes ok wel gewone naemen 
bedaenken die wat beter uut te spreken binnen. 
Afijn, nao wat gezuuk wa'k al rap uut de raod, want doe 'k mien oge op de 
prieskaorties valen leut, wa'k donders vlogge besleuten. Mit een mooie azalea gong 
ik de winkel uut op Tieneke an, die onderhaand de koffie wel bruun hebben zol. 
Doe we mit 'n beidend aachter een bak daampende leut zatten, kwammen we te 
praot over heur wark bi'j et arbeidsburo. Daor hadden ze ok wel es et ien en 't ere 
mitmaekt, vertelde Tieneke. Zo wodde d'r op een morgen bi'j heur in de hal veur 
de balie deur twie jongkerels een non naor binnen dreugen. 't Meens was niet 
goed wodden en op 'e straote innenkaander zakt. D'r wodde rap om een dokter 
beld en in ofwaachting van de pilledri'jer wodde de non op een peer stoelen legd. 
Intied was Fokke d'r ok inkommen. Hi'j kwam alle weken te stempelen, mar was 
meerstentieds zo dronken as een oele. Dit keer was dat niet eers: hi'j waggelde 
naor de balie, kreeg zien stempel en dri'jde him omme naor de buterdeure. 
Inienen zag hi'j de non daor liggen op twie stoelen. 'N ... no..now,' staemelde hi'j. 
'D..d ... da's..ok..ok niet be..best..., dat de Paus de no..nonnen ok al stempelen lat!' 
'Gelokkig daj' now in de vut zitten, dan hoef in gien geval te stempelen,' zeg ik 
tegen Tieneke, a'k de deure bi'j 't votgaon aachter mi'j dichtetrek. 

Sjoukje Oosterloo 

Spreukies van Klaas Boersma 

Kiend: 'A 'k laeter groot bin, wi 'k kiend wodden.' 

Wie wat doen wil, vint altied wel wat. 
Wie niks doen wil, zocht een exkuus. 

*** 

'Heb ie al es een baene had?' vreug de baos an een solsetaant. 
Die antwoordde: 'Ja, as kiend, een reesbaene.' 

*** 

Doe ik klein was gong ik vaeke mit mien pappe speulen. Veural 
peertien rieden deur de kaemer. Mar dat vul niet mit, want pappe 
was beheurlik zwaor. 

*** 

'Ie hebben een zwatte en een brune schoe an,' zee de sersjant. 
'Dat klopt,' zee de soldaot, 'ik heb ok nog zoe 'n peer in de kaaste 
staon.' 



deensdag 	woensdag 

24 25 
juli 	weke 30 	 juli 

Fluustervinken deugen niet, 
goeie meensken doen et niet 

(Langedieke, Span ge) 

WY~ 	 2001 

Zunne op 05.53, zunne onder 21.38 

donderdag 	vnS,jdag 

26 27 
juli 	weke 30 	 juli 

Hi'j het een wiede blik 
(een roeme kiek op de dingen; Steggerde) 

2001 



De zoemer verstreek (1) 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Et zag d'r goed uut. Eerst een boel regen in 't veurjaor en ok nog wat in de 
veurzoemer. De appel- en perebomen bluuiden uutzunderlik mooi, en toch was et 
wat te koold. We zaggen weinig bi'jen en hommels, en daor moet et wel van 
kommen. Ze moe'n veur de bevruchting zorgen deur et stoefmael over te 
brengen. Wi'j zien soms laeter in et jaor bi'j de huzen hiele oolde perebomen 
staon, die vol vruchten hangen. Mar de dreugte en de hoonsdaegen hebben oons 
van 't jaor patten speuld. Alles is niet goed tot zien recht kommen. Toch kommen 
d'r genoeg ekkels en rooie liesterbeien. Dus d'r komt vast gien krapte veur de 
voegels die daor van leven van 't winter. De netuur om oons henne is nog aorig 
goed. De Stuttingebos mit et netuurrisservaotien is nog mooi. D'r kommen daor 
now vast weer voegels, die hier niet meer weren. 
De nustkassies weren allemaol bezet in oonze hof om huus. Wi'j hadden weer 
een spannegien musken en een spannegien of vier mezen, die bruded hebben. De 
hooltdoeve brudet now al veur de dadde keer. Wat zit de doffer soms mooi te 
koeren, mar daenk mar niet dat et zomar goed gaot. Et eerste brutien is uuthaeld 
deur de markloper. Dat is een prachtige voegel, mar ok een eierrover, en ok jonge 
voegels is hi'j niet vies van. Hi'j het et ok altied drok mit oonze grauwe aten in de 
tuun. We deden d'r al es een net over, mar daor raekte hi'j in verstrikt. Hi'j 
raosde zo alderverschrikkelik, dat we hebben him d'r mit de schere mar uut knipt. 
Hi'j raekte wel een plokkien prachtige veerties kwiet, die hebben wi'j mar holen. 
Hi'j beet mien vrouw ok nog in de vinger, mar we gavven him toch de vri'jhied 
mar weer. Hi'j leut oons links liggen en wi'j hadden gien last weer van him. Et 
nust van de doefies zat niet zo veer vot en wi'j zaggen op een morgen de jonge 
voegelties op een schutpaoltien zitten. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

De zoemer verstreek (2) 

0k zit hier bi'j oons in de bos een grote, wilde katte. Hi'j is vast uut de auto zet 
deur meensken die van him of wollen. Hi'j is verwilderd en leeft uut de netuur. 
Now is d'r nog wel wat veur him te vienen, mar as 't winter wodt zal et wel 
muuilik wodden veur et beest. We hadden trouwens een protte voegels in de 
eerbeien en ok in oonze kosseboom. Netten, blauwe lappen en een spoek d'r bi'j, 
et hulp allemaole niks! Ze vratten de kossen halfriepe op, en we kregen niet vule 
veur oonszels. Doe kwam oons wat in 't zin. Oonze meester had ok zoe'n 
kosseboom. Soms zat de boom zo vol vruchten dat ze ze allegere lange niet op 
konnen. Dus kwam zien vrouw mit een grote schaole vol riepe kossen in de 
schoele en wi'j konnen oons zat eten an de heerlike zute vruchten. Veur oons was 
dat een traktaosie en et verget je nooit weer! Mar ze hadden gien netten en gien 
spoek, de netuur gaf zeker genoeg veur de beesten en de voegels. En d'r weren 
veul meer voegels in oonze schoelejaoren, d'r was zeker meer evenwicht. D'r is 
now gien bouwlaand meer om de boerderi'jen en et ontuug wodt hielemaole 
uutroeid. Et moet zo wezen dat now bek et zaod van et ontuug goed voer is veur 
de voegels. En waor et iene niet meer is, kan et aandere niet meer leven, vanzels. 
Mar et is zo kommen en wie dot d'r wat an. 
De zommer schöt op en douk komt de r weer in de maond. Mar eerst hewwe 
augustus nog, dat nuumden we altied de twiede meimaond. Et moet dan niet te 
dreuge wezen veur et boerelaand, want dan vaalt et veur de naojaorsgewassen niet 
mit. Mar et is now ienkeer zo, et iene jaor is et aandere niet. En wat de netuur 
bedarft, maekt de netuur ok weer goed. De specht komt al gauw es weer kieken as 
we al een pakkien frituurvet veur him verstopt hebben. Mar hi'j moet nog even 
waachten. Hi'j is et niet vergeten, winters is hi'j bi'j oons te gaaste. Et 
bouwmannegien dat bi'j oons onder een vostpanne zat te bruden, is al mit zien 
kroost vertrokken. Et wodt aansten weer stille om huus en hof, en dan kun we oons 
weer klaormaeken op de haast en misschien een strenge winter. Wie zal et zeggen? 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



zaoterdag 	zundag 

28 29 
juli 	weke30 	 juli 

Zo bruun as een bi'je (verspreid) 
Zo vlogge as een bi'je (Noordwoolde) 

2001 

V.M. 02.48 

maendag 	deensdag 

30 31 
juli 	weke 31 	 juli 

29-  
Hi'j het de billen verbraand 

(is reer te passe kommen; Berkoop) 

2001 



toekomst 

wie in et heden 

Wet te leren van 't verleden 

het meer invloed 

op de toekomst 

Jaeger 

de jaeger tot zien vrouw: 

ik hebbejow mist vandaege! 

jan oosterhof 

Mederne tied 

Veurige weke gong ik even een bloempien kopen veur een oolde 
buurvrouw. 
'k Leup d'r zo een betien omme te scharrelen in de bloemewinkel, kieken 
wat d'r allegere te koop was. 't Mos mar een plaantien wodden, vun ik. 
De oolde buurvrouw was bek 95 jaor wodden, dus een betien kleurig en 
stark, eers zol ze zeggen da'k daor mien goeie geld niet an uutgeven mos. 
Mit een peer daegen moej' ze dan weer in de vulnisbak gooien, zunde 
van 'God zij met ons'. 
Intied kwammen d'r nog wat klaanten de winkel in. 0k een mem mit een 
poppien in de waandelwaegen. Neffens mi'j hadde et poppien nog best in 
de poppewaegen kund. Mar in disse mederne tied meugen ze gien 
poppien en ok gien kiend meer wezen. 't Zal wel zo heuren. Ik betrappe 
mezels d'r de hieltied vaeker op da'k toch niet zo medern bin as da'k 
soms wel daenke. 
Inienen heur ik: 'Welke bloempies vien ie mooi? Welken zuwwe 
vandeweke es mitnemen?' 
'k Dochte bi'j mezels, hoe wet zoe'n poppien now wat mooie bloempies 
binnen. 
Zo jeuzelden ze nog een tietien omme, totdat ik heurde: 'Disse rooien, 
hen, ik docht wel da j' die mooi vunnen, ie weten wel wat mooi is.' 
Intied hadde ik een vetpiaantien kocht en betaeld, stark en oolderwets. 

Martha Hoekstra 



woensdag 
	

donderdag 

1 
	

2 
augustus weke 31 augustus 

« 	k SL» 

Binnen Blokziel, daor komt De Kuunder an 
(zegd as d'r wat krek op tied binnenhaeld wodt, bi'jglieks 
huj, of as d'r krek op tied wat klaor is, ok as d'r min weer an 
komt vanof de kaante van De Kuunder (Kuinre); Ni'jhoolt-

pae, Noordwoolde, Steggerde) 

2001 

Zunne op 06.03, zunne onder 21.27 

., vn jdag 	zaoterdag 

3 	4' 
augustus weke 31 augustus 

Et is mi'j iene blote kont 
(et maekt me niet uut; Oolde- en Ni'jlaemer 

2001 



Zeidzeme waeterwants? 

Et was een miezerige dag in juli. Mit riegelmaot vul d'r een bujje 
en de temperetuur vul goed of. Op een gegeven ogenblik spoelden 
wi'j haost letterlik de Lendevallei uut en dat was een mooie reden 
om even een kroeg op te zuken! In de naomiddag wodde et 
eindelik weer wat dreuge en zetten we koers naor de Hemweg bij 
Steggerde, ok in de Lendevallei. Daor weren wilgen en dan 
percies zoas wi'j dat graeg zaggen: half bolvormig. Af daor onder 
kroepen, is et asof ie in een appatte ruumte zitten mit een 
gebeugen, gruun dak van twiegen. Zwaore takken, mit een dikke 
laoge mos d'r op, gruuiden overdwas vlak boven et waeter, eren 
gong en omhogens. Et was bek as zatten we in een donkere, 
grunige kaemer. En speciaol in zoe'n ruumte gedi'jt een speciaol 
waeterwantsien et beste. Et bleek d'r van te wemelen! De rossige 
schaetserieder zeldzem? Wat bedoelen jow? In de Lendevallei in 
elk geval niet! 
Wi'j besleuten om nog naor een eer plak te gaon argens langs de 
Lende. Percies etzelde beeld, mar now onder elzen, ok mit een 
dichte kroon. Een peer daegen laeter heb ik d'r nog een vierde plak 
vunnen waor de besies veurkwammen. 

Philip Zeinstra 
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L.K. 23.20 

zundag 	maendag 

augustus weke 31/32 augustus 

k 31,0 

29-  
Et is et gaepen niet weerd 

(et is niks, et stelt niks veur; Ni'jberkoop) 

2007 

deensdag 	woensdag 

augustus weke 32 augustus 

Die het de blossems op 'e huud 
(zegd van een peerd dat d'r goed uutzicht; De Fochtel) 

2001 



Dörpsfeest 

Haost elk dörp in de Stellingwarven hoolt ien keer in et jaor een 
dörpsfeest. D'r wodt alles an daon om et zo gezellig meugelik te maeken. 
Zo versieren de meensken de boerewaegens mit uutbeeldings van 
sprokies of bi'jglieks bepaolde gezegden, en veur de kiender bin d'r 
speciaole versierde waegens. 
Vroeger was dat ok al zo. Dan haj' ok kiender- en volksspeulen. De 
kiender mossen vaeks zakkienlopen, tonnegienkroepen of koekehappen. 
De oolderen gongen koepienstikken, touwtrekken en stoeltiendaansen. 
Aovens was d'r bal nao mit mooie meziek, en d'r was priesuutrikkinge 
van de volksspeulen. Haost alle dörpsbewoners weren d'r bij. 
Overdag haj' op et feestterrein ok een dri'jmeule veur de kiender, een 
schiettente, een euliebollekraom en soms een vis- en een ijskokarre. Et 
was een hiele bedrievigied in zoe'n dörpien, mar zowat iederiene kwam 
ok opdaegen. 
Ik kan me nog goed herinneren, dat bij oons in Hooltpae et feestterrein 
an de oostkaante van de boerelienbaank was en dat ze daor middags 
haddraeveri'je hullen. Alles kon, en ie hadden nargens een vergunning 
veur neudig. Mar dit bin allegere herinnerings an dejaoren 1937-1938. 

Koop Gorte 

Leeg... 

Eetje bottien leeg, zegt mamme, 
eetje paantien op, zegt heit, 

eers dan woj' een sloppe jonge, 
eers dan bliev' ie een maeg 're meid. 

Prik es lekker in je eerpels, 
biet es smaek'lik in je lof, 

peuzel mar es an een brotien, 
hael de keze d'r niet of.! 

Want jow maege is een tonne, 
en die moet weer lekker vol, 

zit jow panne vol mit boonties, 
ja, dan blift die tonne hol. 

Drink es uut die grote beker, 
melk en soepe bin gezond, 

eers dan wodt jow huud zo blieke 
en de wangen wo 'n nooit rond. 

Lieve maegies, beste jongen, 
eet mit smaek en riegelmaot, 

mar slao ok een keer wat over, 
as 't écht vies is en niet gaot! 

Harmen Houtman 



Zunne op 06.14, zunne onder 21.14 

donderdag 

augustus weke 32 

., vn jdag 

10 
augustus 

Die springt veur jow in de bocht 
(die nemt et veur je op; Steggerde) 

2001 

zaoterdag 	zundag 

11 12 
augustus weke 32 augustus 

Mit de boek in de boom lopen 
(in verwachting wezen; Wolvege) 

2001 



Puzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bij. 

• mitklinker 

• . 	 bi'jwoord 

• . . 	 beest 

• . . . 	o.e. loket 

wodde mit stookt 

bolle opwunnen gaoren 

mv. van wolke 

De haezelneute 

Oonze Stellingwarven bin nek an bomen, bos en boswallen, 
alderhaande soorten gruuien d'r, te vule om op te numen. Mar veur 
iene maek ik een uutzundering, en dat is de haezelneute, een hiele 
oolde soort. Hiel lange leden weren de Stellingwarvers 
netuurmeensken, ze leefden van de jacht, de viskeri'je en wat de 
bossen opleverden, bi 'jglieks haezelneuten. 
Herwertsjaoren leden veroverde die neutepolle oonze omgeving. 
Gniekenlaand importeerde ze uut Pontius an de Zwatte zee. Ze 
nuumden ze daorom 'Pontische neuten', Heracles had ze in de tuun 
staon en Hypocrates bruukte ze tegen ziekten en hoesteni'je. In de 
knoppen van de haezelneutepolle zat goed dat manluden vruchtberder 
maeken zol, en in de neute zels zit een protte eiwit. Boeren bruukten 
de knoppen tegen veeziekten. 
Deur de hiele geschiedenis henne leverde de neutepolle alderdeegst 
magisch hoolt. Et hoolt wodde bruukt veur wichelroedes om 
bi'jglieks waeter op te sporen, mar ok misdaodigers. De Kelten 
vunnen de boom heilig, de Romeinen maekten d'r fakkels van, de 
Pelgrims maekten d'r een staf van, en ikke zels... bruuk ze veur 
bessemstaelen! 
In de boswallen in oonze Stellingwarven staon vast en zeker nog 
haezelneutepoflen of haezelneutebomen. Bi'j oons op et arf staon ze 
in elk geval wel! 

IJbe Duursma 



N.M. 01.03 

maendag 	deensdag 

13 14 
augustus weke 33 augustus 

Een blad reur de mond nemen 	 t! 

(je inholen, niet h elendal zeggen waj' vienen; 

Berkoo p, Scharpenzeel) 

2001 

Maria Hemelvaart (r.k.) 

woensdag donderdag 

15 16 
augustus weke33 augustus 

Die het zoe'n smal bekkien, 
die kan wel uut een mennigespoor drinken 

(Steggerde) 

2001 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

An et begin van etjaor vertelden we wat over (et gebruuk van) de kroje. 
Et is now toe an een tal gezegden mit dit woord, die verschillende 
infermaanten van et Stellingwarfs Woordeboek indertied opgavven: 

lene veur de kroje spannen (iene aanders et wark opknappen laoten; 
verspreid) 
't Geld wodt d'r mit de kroje in brocht (d'r komt een protte geld binnen; 
Der Izzerd, Hooltpae) 
Op 'e kroje zitten (veuruutgaon in maotschoppelik opzicht, Steggerde) 
Zo briek as een kroje (De Haule, Der Izzerd, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, 
Oosterwoolde) 
Hij lopt zo zwaor as een kroje (zegd van bi'jv. een fiets die zwaor lopt; 
Ni'jberkoop) 
Zo stiefas een kroje (De Blesse, Peperge, Wolvege) 
Zo kroem as een kroje (De Fochtel, Ni'jberkoop, Scharpenzeel) 
Zo dronkend as een kroje (verspreid) 
Zo rond as een kroje (slim ronde schoolders hebben; Oosterwoolde) 
't Komt d'r mit de schoppe in en 't gaot d'r mit de kroje weer uut (wodt 
wel zegd as iene een protte geld verdient, mar et nog hadder weer 
uutgeft; Else, Ni'jberkoop) 

Sietske Bloemhoff 

Kiender 

Kleine kiender moe 'n lopen leren, 

kleine kiender moe 'n praoten leren, 

dat is altied et streven van de oolden. 
En as ze dat dan ienkeer aorig kunnen, 

moe 'n ze mooi en stille zitten blieven, 

en de mond ok nog es dichteholen 

Klaas Boersma 



Zunne op 06.26, zunne onder 21.00 	Aende van de hoonsdaegen 

vn jaag 	zaoterdag 

17 18 
augustus weke33 augustus 

Vroeg begonnen, veul gewonnen 
(De Hoeve) 

2001 

zundag 	maendag 

19 20 
augustus weke 33/34 augustus 

Hij wil d'r gien bien veur dwas zetten 
(hij wil d'r niks veur doen, Berkoop) 

2001 



Waor kuj' disse brogge vienen? 

De generaosie van veur 1960 (2) 

Op et blattien van 6 en 7 juni vertelde Martha Hoekstra over de nuuilikheden die 
de meensken van veur 1960 ondervunnen hadden as de ni 'je regels en wetten van 
vandaege-de-dag doe d'r ok al west weren. Martha gaot nog even deur: 

Op et dörp dreugen we haost altied klompen. Hadden we al een peer schoenen, 
dan weren ze vaeke van je breurties of zussies west. Ik wete nog hiel goed da'k 
mit mien achtste verjaordag een opmoffelde fiets kreeg. Wat wa'k d'r bliede nut. 
Aachter op 'e fiets bi'j heit of mem zat ie de hieltied mit je kont op de richels van de 
pakkiesdreger. De bienen haf in de fietstassen en ie perbeerdenje vaaste te holen an 
de veren onder et zadel. Soms kreej' de vingers d'r tussen, en datjokte niet! Een helm, 
wat was dat veur ding, nooit van heurd. Alderdeegst meensken die op een Solex of 
Berini reden hadden gien helm op, laot staon kieeder op een kienderfietsien. 
Tillefoon hawwe ok niet. As we argens speulen gongen was d'r gieniene die wus 
waor awwe weren. We speulden haost altied in 't bossien aachter 't huus, doe 
weren d'r nog gien vieze of griezelige kerels. Hangplakken hadden we niet 
neudig. We bouwden zels een hutte in de bos, wat een wille hadden we daor. As 
we mit iene speulen wollen, dan gongen we d'r henne. We belden eerst niet om 
een ofspraoke te maeken en heit of mem gong ok niet mit oons mit. Eins weren 
we doe veul zeisstaandiger. 
Een protte kleur- en smaekstoffen haf doe in 't drinken. Zo rood, gruun of geel as 
de gazeuse doe was, dat kof in disse tied niet meer tegen. Een stokkien kauwgom 
legden we aovens op et naachtkassien, de ere morgens kauwden we gewoon weer 
veerder. Soms kauwden we omstebeurt, mien vrundinne en ik. We speerden 
postzegels, sukerzakkies en sigarebaanties niet te vergeten. Wat weren we d'r 
bliede mit. Op schoele schreven we nog niet mit een balpenne, we hadden een 
kroontiespenne mit een inktpottien in de schoelebaanke. 

(Op et blattien van 5 en 6 november is d'r nog meer van Martha te lezen.) 



E.K. 01.54 

deensdag 	woensdag 

21 22 
augustus weke34 augustus 

An de bik gaon 
(eten; De Haule, De Hoeve, Else, Hooltpae, 

1 	 Ni 'jberkoop, Span ge, Wolvege) 

2007 

Zunne op 06.37, zunne onder 20.46 

donderdag 

23 
augustus weke 34 

S, vn jdag 

24 
augustus 

Daor kan nooit gien bloed uut lopen 

(dat zal gien eernstige gevolgen hebben; De Blesse, 

De Hoeve, Hooltpae, Ni 'jberkoop, Peperge) 

2001 



Kuieren over de Blesdiekiger heide 

(omdebi'j een ure) 

De mooie Blesdiekiger heide is vanof De Biesse (de Markeweg) richting 
Ooldemark te berieken. Ie nemen op de Markeweg de eerste weg links, dat is de 
Friese Veldweg. Nao omtrent 500 meter hef links een parkeerplak. Oonze 
kuierroute begint an de overkaante van de weg, zoe'n 100 meter naor links. Nao 
de slagboom loop ie een pad in en gaon op de T-splitsing rechtsof. Ie kommen 
dan op een prachtige, donkere laene mit sparrebomen, waoras et op een hiete dag 
heerlik koel is. Bi'j de splitsing gaoj' rechtsof en nemen dan et eerste pad naor 
links. As de brummels riepe binnen kuj' die hier volop plokken. Aj'm now mar 
niet allegere toegelieke gaon...! 
Ie kun dan rechtsof de Blesdiekiger heide op. Wi'j hebben hier jaoren leden 
vaeke een jaordagsfesien huilen van de kiender. Ze konnen heur hier de hiele dag 
vermaeken mit huttebouwen en verstoppertien speulen en dat soort van 
spellegies. An et aende van de dag ha'k muuite om et spul weer mit naor huus te 
kriegen! 
Ie moe'n dan et eerste pattien linksof, gaon bi'j de T-splitsing rechtsof en lopen 
deur tot an de slagboom. Dan gaoj' weeromme en nemen et eerste pattien 
rechtsof en holen dat naor rechts toe an. Dan ziej' een batte over een sloot en daor 
moej' over (as die jow holen kan!) en volgen et pad. Dan gaoj' rechtsof naor de 
verhadde weg en moe'n daor linksof om weer op et parkeerplak te kommen. 
Mit een oold-dörpsgenote heb ik disse kuier ok maekt. Zi'j was hier nog nooit 
eerder west en het geneuten van de mooie netuur zo dichte bi'j huus. De bos is 
hier trouwens ok hiel geschikt veur et lopen mit stokken, et zonuumde Nordic 
walking! 

Annie Dedden 

Eigenaorig, hen! (1) 

Sjoukje Oosterloo 

Garregien, da's wel zoe'n oolde aemelpot. Af mit heur an de praot binnen 
duurt et mar een hottien as ze aemelt d'r al weer op los, altied mekeert heur 
wel wat. Af heur heuren zoj' d'r mitien ziek van wodden. 't Is me al es 
opvalen dat a'k et toevallig es over een mankementien hadde wat mij 
mekeerde, Garregien dan begon te krimmeneren, want zij hadde krék 
etzelde euvel. Eerst hadde ik et niet zo deur, mar op 't laest begon ik d'r op te 
letten. Dan begon ik mit zin over 't ien of aandere kwaoltien, en ja heur..., ik 
was nog niet iens uutpraot as Garregien hadde et ok z6 slim te pakken, 
toevallig mit dezelde kwaol. Ze had de hieltied zoe'n last van de rogge, zee 
ze, mar dan moej' heur mit et volleyballen ommespringen zien..., dan is ze 
die rogge hielendal vergeten. Eigenaorig, hen! 
Vandeweke he'k mezels trakteerd op een vri'je dag. Ik zat lekker mit de 
bienen onder 't gat op 'e baank naor Odrie te luusteren. Ze hadden et d'r over 
volle maone, wie daor wat mit had of wie d'r wat aorigs over vertellen kon. 
Die kon opbellen en dan koj' je zeggien doen, votdaolik over de radio. 't Was 
een aorig pergramme en ik zat d'r mit andacht naor te luusteren, tot ik 
inienen mien oren spitste... Now meugen jim tien keer raoden wie as daor 
belde!! 't Was Garregien!! Eigenaorig, hen!! Langdraodig vertelde ze dat ze 
mit volle maone zo min slaopen kon, zokke naachten dee ze, neffens heur, 
gien oge dichte. Weef wa'k dochte ... ? Eigenaorig, hen! Daor moewwe es 
een grap van hebben, docht ik. 'k Moet et een keer uutperberen, want dit is 
weer z6 eigenaorig! 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



zaoterdag 	zundag 

25 26 
augustus weke 34 augustus 

Ik kroepe aachter et breiden broekien 
(ik gao op bedde; Blesdieke, Makkinge, Wolvege) 

2007 

V.M. 12.35 

maendag 
	

deensdag 

27 28 
augustus weke 35 augustus 

lene d'r een briefier i op geven 
(zeggen dat et echt waor is; Ni jberkoop, Makkinge) 

2007 



Eigenaorig, hen! (2) 

Op een aovend, a'k mit beddegaonstied de overgedienen dichtedoe, zie ik dat et 
volle maone is. Mitien gaot d'r een alaarmbellegien rinkelen in mien heufd... 
Garregien! daenk ik. 
Tegen mien man die al onder de dekens schoft, zeg ik: "t Is volle maone, wat zal 
Garregien weer min slaopen.' 
'Kom d'r now mar gauw in, ie mit je volle maone!' bromt hi'j slaoperig. 
De ere morgen maek ik een slag deur et dörp, even naor de bakker en de slaachter 
en votdaolik gao 'k ok even bi'j Garregien an. Ze kikt mal op dak daor zomar 
bi'j heur over de vloer stao op de vroege morgen. 
"k Mos in 't dörp wezen en docht, ik hael even een bakkien bi'j Garregien,' 
verklaor ik mien verschiening. As we an de koffie zitten vraog ik hiel 
veurzichtig: 'En Garregien, hef wat goed slaopen, vannaacht?' 
'Ja, best heur, mar waorom vraog ie dat?' 
'0..., gewoon, belangstelling, hen!' redde ik mi'j d'r uut. 'Laest, op 'e radio, 
heurde ik iene die niet slaopen kon as 't volle maone was,' kon 'k niet laoten even 
een speldeprippien te geven. 
'0 ja, dat was ik veur Odrie,' dot Garregien hiel interessaant. 
Wat scheets lachend gao ik veerder: 'Oflopen naacht was 't eers ok volle maone.' 
'Own..., dat he'k niet weten,' antwoordt Garregien mit een heufd dat langzem 
rood kleurt. 
Wiels ik muuite heb om mien gezicht in de plooi te holen, zeg ik: 'Mar goed daj' 
't niet in de gaten hadden, eers haf weer niet slaopen kund.' 
Wat ik niet zee, mar wel dochte, was... Eigenaorig, hen! 

Sjoukje Oosterloo 

Jaortallen 

IJbe Duursma van Der Izzerd scharrelde een riegeltien jaortallen bi'j 
mekeer. In die jaoren gebeurden d'r verschillende aorige of minder 
aorige wetensweerdigheden in de Stellingwarven: 

* Op 15 jannewaori 1868 wodde de veur Wolvege en omstreken zo 
belangrieke spoorlijn Meppel - Et Vene eupend. Trams haj' doe nog niet, 
et vervoer gong mit o.e. (stoom) boten en waegens. 

* De tramlijn deur Buil wodde op 27 feberwaori 1913 anbesteded veur f. 
243.995,00. Een groot diel van de dattig kilemeter lange route is now 
fietspad. Twiehonderd arbeiders weren vanof 24 meert an et greven. Van 
Stienwiek tot Ni'jsliek mos veul vene votgreven wodden, op die plakken 
wodde et baenvak opvuld mit zaand. Een staeking onder de 
tramwegwarkers driegde roet in et eten te gooien, mar de staeking wodde 
in Noordwoolde, deur ingriepen van de massiesee, de kop indrokt. 

* Op 20 juni 1930 bin de regenbakken leeg. Gelokkig is et slootswaeter 
helder. 

* Op 22 juni 1930 braant in Ni'jberkoop de boerderi'je Boschhoeve of 
deur blikseminslag. Gelokkig wodt de inboedel veur et grootste pat 
redded. 

* Op 17 juli 1930 wodt in Noordwoolde kienderverlamming vaastesteld. 

IJbe Duursma 



woensdag 
	

donderdag 

29 30 
augustus weke35 augustus 

Jene aorig de brille opzetten 
(iene de doemschroeven andri'jen; Hooltpae) 

2001 

Zunne op 06.49, zunne onder 20.30 

. vn.,  jdag 	zaoterdag 

31 1 
augustus weke 35 september 

De broodkrummels stikken him 
(hij is wellustig,' Berkoop, Blesdieke, 

De Blesse, Hooltpae, Langedieke, Ni 'jhooltpae, 
Oosterwoolde, Peperge, Wolvege) 

2001 



gedaachten 

jow bepaolen 
jow eigen gedaachten: 
zunnig geel 
offris en gruun 
is beter 
as zwat of bruun 

daenkfleurig 
zodat de wereld 
naorjow lacht! 

piekeren 
is misbruuk 
van verbeeldingskracht 

Jan Oosterhof jr. 

De hujmesiene 

De hujmesiene van vroeger is uut de tied. Now en dan zie j' ze nog 
bi'j iene die nog mit peerden warkt. lene van de bekendste marken 
was de Nichelson, die was bestemd veur twie peerden. De mesiene 
had vier grote, ronde bodden, waor vier harkeblaeden mit 
dri'jpunten an zatten. An de harkeblaeden zatten tanen die deur et 
andrieven van twie grote wielen in beweging brocht wodden. De 
hujtanen brakken nog wel es en konnen daorom verwisseld 
wodden. Ie konnen een diel van de harkeblaeden d'r tussenuut 
nemen en dan koj' de zwaeden d'r ok mit keren. Et andrieven 
gebeurde deur de twie grote wielen. Daor zatten pallen an en daor 
koj' de hujmesiene mit in en uut et wark stellen. Ze warkten 
rechtsomme en ie konnen d'r dikke zwillen mit maeken. Aachter 
an de hujmesiene zat een sleepharke die et huj dat liggen bleef, 
opraepte, en deur een hefboom koj' dat lichten. Rollegies hujjen of 
stattehujjen nuumden we dat vroeger. Mit hadde wiend zatten de 
dri'jpunten vaeke vaaste, ie konnen dan ok beter veur de wiend op 
hujjen. De hujmesiene had ien klein veurwieltien, dat kon alle 
kaanten opdri'jen. 

Koop Gorte 



zundag 	maendag 

2 3 
september weke 35136 september 

Die kerel is zo licht raekt, dat hi'j maekt d'r in huus een 
brokkebrommel van 

(een boel ruzie; Noordwoolde) 

2007 

L.K. 04.32 

deensdag woensdag 

5 
september weke 36 september 

D'r broekzetten an hebben 
(een hiele zwaore klus; Ni'jberkoop) 



De spinne 

In de mooie maond september 
spant hi'j draod van hier naor daor, 

et petroontien is een keunstwark, 
mar toch is hij vlogge klaor. 

In de zunne waacht hij rustig 
en zien web dat trilt zo teer, 

vangt de laete zunnestraolen, 
blinkt en gleenstert keer op keer. 

En opiens vligt d'r een moggien 
zomar tegen een fiene draod, 

et perbeert nog los te kommen. 
raodeloos, ofgrieslik kwaod... 

Spinnewebben in de zunne, 
de netuur is mooi en had, 

't spinnegien dat kreeg zien happien, 
't moggien gaot nooit meer op pad... 

Harmen Houtman 

De peerdekestanje-mineermotvlinder 

Et roepien van dit kleine motvlindertien zit niet op et blad en ok niet d'r onder! 
As et piepkleine dinkien uut et eigien kreupen is, vret et him deur de opperhuud 
henne en komt dan in de middenste laoge terechte. Daor zit zien eten en dat 
bestaot uut et grune weefsel van de middenlaoge. Al vretende vint de roepe zien 
weg en daordeur ontstaon d'r holle, platte ruumten, die vanzels lochtig van kleur 
wodden deurdat et grune weefsel vot is. Van de buterkaante bekeken lieken die 
plakken vlekken, die op den duur bruun wodden. 
Vlindersoorten waorvan et roepien op disse meniere an de kost komt, hieten 
mineermotvlinders. Daorvan kwammen d'r in oons laand al tientallen soorten 
veur, en daor is disse ni'je soort bi'jkommen. Dat de peerdekestanje-
mineermotvlinder d'r is, kan vaastesteld wodden an de haand van de brune 
vlekken. Ie moe'n d'r liekewel wel op bedocht wezen, dat de schimmeivlekkies 
je in verwarring brengen kunnen. Dan daenk ie dat dit vlindertien d'r is, wiels dat 
hielemaole niet et geval is. Et verschil van de schimmelviekke zit 'm in de kleur: 
daor ommetoe ligt een opvalende lochtiggele strook. 
Veul soorten mineermotvlinders bin an een bepaold gewas of inkelde an 
mekaander verwaante gewassen bunnen. Dat is bi'j de peerdekestanje-
mineermotvlinder ok zo, want hi'j is in Nederlaand alliend mar vunnen op de 
peerdekestanje en de rooie kestanje. Mar van buten Europa kommen berichten, 
dat d'r eigies vunnen binnen op et theeboompien, de es en de sni'jballe, en dan in 
een hiele grote dichthied. De roepies die uut die eigies kommen maeken liekewel 
gien inkelde kaans. 0k op de gewone en Noorse esdoorn bin in et buterlaand 
eigies van dit motvlindertien vunnen. 
Et vlindertien zels is hiel klein, gooldkleurig en dreegt een peer twiekleurige 
dwasbanen op de vleugels: wit en zwat. Onder de mikroskoop is et een pracht van 
een jewiel! Mar veur een peerdekestanje is hi'j dat niet! 

Philip Zeinstra 



Zunne op 07.00, zunne onder 20.14 

donderdag 

el 
september 

., vn jdag 

f 
september 

Et staot d'r briek bi'j 

(rommelig; Makkinge) 

2007 

Internationaole Dag van et 
	

Nationaole Ziekedag 
Lezen en Schrieven 

zaoterdag 	zundag 

['1 

september weke 36 september 

Dat is van hoeken en hennen maekt 

(et bestaot uut allemaole kleine hoekies, zegd van een 

ruumte in et huus; Ni'jtriene, Spange) 

2007 
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Limericks 

In Donkerbroek had een schoeledirekteur 
Schone genoeg van 't wark en van 't gezeur 
En dus gong Sietse 
Op zien ni'jefietse 
D'r mit de schoeleschoonmaekster vandeur. 

Een wichelroedeloper uw' Waeteren 
Leut her en der et waeter klaeteren 
Zien vrouw hadde liever 
In de tuun een viever 
En now heuren ze daegs de enties snaeteren. 

Koosje 

(Koosje komt oorspronkelik van Diever, en in et 'Dieverders' wodt et plakkien 
Waoteren, of Wateren, Waeteren nuumd!) 



N.M. 14.44 

maendag 
	

deensdag 

10 11 
september weke37 september 

Aj' hoge springen kuj' lege valen 
(Noordwoolde) 

2001 

Nijaor (isr.) 5768 
Begin Ramadan 

woensdag donderdag 

12 13 
september weke 37 september 

De hond dood en et hokke opzet 
(zegd van iene die de hoed op had, wat as opschepperig 
zien wodde, omdat hij gewoonlik een pette op had; 

Blesdieke, Ni 'jberkoop) 

2007 



Puzel 

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs 
woord te maeken. 
Af dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor 
beneden, ok een woord! 

5 - inne 

wa - r 

wod - en 

Ie - der 

kra - ge 

ta - se 

s - ried 

ta - fel 

ste - ms 

wi - le 

Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

In Echten slaopen de meiden bi 'j de knechten 

Of dat now echt waor is, daor is, daenken we, nooit onderzuuk naor daon. 
Mar in Scharpenzeel in de Westhoeke wodde dit ooit optekend, dat now 
ja, et gezegde bestaot in elk geval wel, en et riemt mooi. En vule meer zal 
et wel niet inholen, mar ie weten mar nooit... Mar d'r is vanzels ok 
hielemaole niks op die slaoperi'je tegen, daor in Echten, waor bemuuien 
wi'j oons toch mit! 
Op dit blattien lezen jim nog een tal aorige uutdrokkings mit et woord 
knecht d'r in: 
Ik bin je knecht niet (ik laot me deur jow niet kommanderen; Blesdieke, 
De Fochtel, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae) 
Die het ok wat van Jan de knecht pruufd (zi'j is in verwaachting; Der 
Izzerd) 
De knecht van de mulder (de wiend; Ni'jhooltpae, Ni'jtriene) 
Da's ok een knecht van de duvel (een gemiene vent; De Hoeve) 
De oolde knecht blieven (et niet veerder brengen as et plak daj' al een 
poze hebben; Else) 
Beter kleine baos as grote knecht (Langedieke) 
As jow mi 'j gister huurd hadden, was ik vandaege jow knecht west, now 
bin ik dat nog niet (daenk mar niet dat ik dat veur jow doe, ik laot me 
deur jow niet sturen; Hooltpae) 

Sietske Bloemhoff 



Zunne op 07.12, zunne onder 19.58 
Nijaor (isr.) 5768 

., vn jdag 	zaoterdag 

14 15 
september weke 37 september 

'k Kan van honger niet zien, zoe'n dust he'k en ik bin 
verlegen van heufdpiene, zo jokken me de hakken 

(Buil) 

2001 

zundag 	maendag 

16 17 
september weke 37/38 september 

Honderd en iene as dat wel goed komt 
(et is mar de vraoge; Donkerbroek) 

2007 



ik perbere 

ik perbere et pad liekt onbegaonber, 
tegen de klippen op overgruuid deur ontuug, 
waarmte te toveren, kaampenoelie-klokkies 
veur mij ligt klingelen zaacht et lied 
de grieze vlakte van de twie keuningskiender. 
van de ienzemhied. 

ligt an de overkaant 
beren en wolven vruchtber laand, 
jaegen deur 't vene, bin daor de iewig 
kri 'jen krassen zingende bossen? 
boven de moerassen, 
op kaele toeken ik zal et laeste stok 
roepen roeken. hielendal op eigen kracht 

ofleggen moeten. 

Lodewiek Hooghiemstra 
(uut de gedichtecyclus Galahad in: Eilaand van Glas, 
Stellingwarver Schrieversronte, 1986) 

In welk plak ligt dit oolde laandgoed? 



Preensiesdg 

deensdag 	woensdag 

18 19 
september weke 38 september 

D'r zit verkeerd bloed in 

(hij deugt niet, d'r zitten verkeerde trekken in; 

Steggerde) 

2001 

Zunne op 07.23, zunne onder 19.41 

donderdag 

20 
september weke 38 

., vn jdag 

21 
september 

Spek in et honnehokke gooien 
(wat geven, wiels et onbegonnen wark is, omdat et toch al- 
liend mar opmaekt wodt en d'r niks an daon wodt om de ei- 

gen situaosie te verbeteren; Donkerbroek, Hooltpae) 

2001 



In de dieze 

In de dieze 
van een sloot 
daansen witte wieven 
op-en-daele. 
De zunne 
kikt et evenpies an 
en maekt 
kotte metten. 

Joukje Postma 

Weertekens en weerprofeten (1) 

Wube Lamers van de Kuundeiwal 

D'r hebben altied weerprofeten west onder de meensken. Dat is aanders wodden 
now d'r barometers en weerberichten binnen. Et gemak wil d'r wel in, we kieken 
mar wat naor de tillevisie of naor et bericht in de kraante. Toch was et 
interessaant om ien en aander te zien in de netuur, en an de locht en et gedrag van 
de beesten. 
Een oolde postbode hier was zoe'n weerprofeet. Zo onderwegens mit de 
bestelling, op 'e fiets netuurlik, dee hi'j een boel op en had d'r ok aorighied an. 
De meensken mochten him geern lieden; et was ok makkelik zoe'n man die even 
zee dat ze niet vergeten mossen de belasting te betaelen. D'r wodde al hielemaole 
op rekend. Hi'j had ok een boel verstaand van et weer, en mennigiene vreug him 
even hoe et d'r veur ston. As de boeren hujjen mossen, wollen ze dat wel weten. 
Soms was et zo dat et huj op et zwad lag en et weer niet zo best leek. Dat zee hi'j 
dan en ok dat ze et mar beter even zo liggen laoten konnen. 'Et zet mit laeste 
kertier van de maone wel op,' vertelde hi'j. As et mit een dag of wat dan laeste 
kertier was, wodde et haost altied beter weer en konnen ze hujjen. 
Ik weet nog wel een peer dingen van die postbode. De twiede hoonsdag, 20 juli, is 
't Sunte Margriet. In de volksmond zeden ze 'pissende Griete'. As et op die dag 
regende, kon et wel zes weken regenen! Was et dreuge en mooi weer, kon et lange 
tied mooi weer blieven. De postbode zag et ok an de katten. As die mit pissende 
Griete laankuut op 'e straoties laggen bi'j de huzen, koj' d'r op an dat et dreuge en 
waarin wodden zol. Zatten ze in de boom en pisten ze naor beneden, wodde et lange 
tied ien en al regen! As et weerlaompien morgens mekkerde in de gliedevlocht, 
wodde et regen. In de hujjinge wodde daor slim omme docht, want et was een echt 
weervoegeltien. Een kring om de maone, kon nog wat mitvalen, mar een kring om 
de zunne veurspelde min weer. Zo mit de fiets onderwegens in weer en wiend, en 
mit mooi weer wus hi'j een hieleboel van die dingen over et weer. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Grote Verzoendag (!sr.) 
	

Et begin van de haast 11.51 M.E.Z.T. 

zaoterdag 	zundag 

22 23 
september weke 38 september 

~,i 

As de katte van honk is, hebben de moezen wille 
(Scharpenzeel) 

2007 

maendag 
	

deensdag 

24 25 
september weke 39 september 

Da's ok gien hoogvlieger 
(niet zo snuggeren iene, iene die niet vule kan; Buil, 

Hooltpae, Ni 'jberkoop, Span ge, Wolvege) 

2002 



Weertekens en weerprofeten (2) 

De sturk het hier in oons dörp lange nog west. Et nust zat op een hoge paol mit 
een waegenwiel d'r bovenop bi'j Vredewoud. De heer Willinge Prins zorgde d'r 
veur dat de boel intakt bleef. 0k de meensken van et dörp stelden et slim op pries 
dat et nust in staand bleef. De sturk was een echte weervoegel. As hi'j mooi 
helder en glad in de veren was, wodde et mooi weer, mar as hij zwat en donker 
in 't vel zat - zo wodde dat zegd - dan wodde et regen. Et was dan krek as lag d'r 
een donker schaad over zien veren. De boeren keken daor naor as de machtige 
voegel in de hujlanen an 't zuken was om voer en soms bi'j de sloot ston te 
visken. 
As de pishemels hoge in de grond zitten, wodt et een natte tied. As ze d'r mit et 
mi'jen van 't grös niet binnen en dieper vot zitten, wodt et een dreuge tied. 
Ok in de winter bin d'r van die tekens. Wodt et inienen zwat om de bos, dan komt 
d'r duj weer. As et roodbossien dichte bi'j huus komt en zo mak wodt, komt d'r 
sni'j en krapte veur de voegels. Maeken de mollen diepe ritten, dan wodt et Ok 
winter. As de gaanzen in een V-vorm beginnen te vliegen, betekent dat koolde, 
en as de schatliesters diepe in de haast in grote koppels op et laand zitten, ok. 
Maeken de bi'jen de ielgatten dichte mit was, komt d'r strenge koolde. As bi'j de 
winter de kri'jen hoge in de bomen zitten mit de kop naor et Oosten, komt d'r 
snl'J. 
Et bin van die waornemings van de meensken van vroeger die zowat verdwenen 
binnen deur de ni'je tied van tillevisie en radio. D'r is gien tied meer veur, ok niet 
veur de oolde postbode die de meensken even zee dat ze om de daotum daenken 
mossen dat de belasting betaeld wodden mos! 

Wube Lamers van de Kuunder,val 

Koemegien 

Koemegien mit blauwe kleuren, 
zonder schottel, zonder raand, 

uut glazuur en klei geboren, 
ofdrok van een boerehaand. 

Andaenken an stille kracht, 
het een leven overwunnen, 
het de tied tegere bunnen, 

staot te steren, waacht... 

Miemerend op et taofelblad, 
kan 'k de geur van soepe roeken, 

in de dieze, koold en nat, 
vaeks verpakt in blauwe doeken. 

Koemegien, wat schenneseerd, 
kleine baaste, schilfers vot, 
en et levensschaad zo kot, 

d' inhoold vaeke ommekeerd. 

Koemegien, 'k ken nietje 'van'..., 
stille hang ie an de mure, 

langst, teder, ieder ure 
en ik daenke daankber an... 

Harmen Houtman 
(naor een schilderi'je van Martin Sijbesma) 



V.M.21.45 

woensdag 
	

donderdag 

26 27 
september weke 39 september 

Hi'j het een bek ' 

j (hi het een grote mond, o 
Der Izzerd 

2007 

reur twie 
c: hij praot vuke; 

Zunne op 07.35, zunne onder 19.25 

., vn jdag 

28 
zaoterdag 

29 
september weke 39 september 

Hi'j wus niet hoe hi'j alles begaepen zo! 
(hoe hij nog zuniger, nog inhaeliger wezen kon; 

Berkoop, De Haule, Makkinge) 



Jaortallen 

Op dit blattien zien jim nog een riegeltien biezunderejaortallen, die IJbe 
Duursma van Der Izzerd uutzocht: 

* Op maendagmorgen 18 meie 1914 komt de eerste tram in een zoemers 
Noordwoolde an. De officiële eupening is een groot feest. De 
feestkemmissie staot o.l.v. de heer Ellens, direkteur van de 
Rietvlechtschoele. In een grote optocht wodt die dag de historie van 
Noordwoolde uutbeeld, et hiele feest duurt mar liefst twie daegen. Zo bin 
d'r ok schoele- en volksfeesten en op de twiede dag is d'r een groot 
vuurwark. 

* Noordwoolde en Oosterwoolde kriegen stesjons die groter binnen as 
die van bi'jglieks Meppel en Stienwiek. Alliend Grunningen en Assen 
het nog grotere gebouwen. In Noordwoolde zit in et oolde 
stesjonsgebouw vandaege-de-dag de braandweer. 

* 04-01-1929 D'r wodt een protte op mudden jacht, want een goed vel 
brengt wel f. 18,00 op. 0k de vellen van haezen en knienen bin priezig. 

* 04-01-1929 Et ies is best, mar zowat gieniene maekt d'r gebruuk van, 
zo koold is et. De dieren en et gröslaand kriegen lillike opstoppers, want 
et is bar winterweer, mit de wiend uut et noordoosten. 

* 10-02-1929 Een hieleboel hadriederi'jen wo'n oflast deur de koolde. 

* 05-04-1929 In et ni'je ziekenhuus in Et Vene wo'n deur Hilversum 
radio's anbrocht. 

IJbe Duursma 

laotje gaon 

d'r is niks 
mis 

mit 
asjow 

jow gaon laoten 

ai'  

jowzels 
mar al 
weer vienen 

kunnen 

jan oosterhof jr. 



zundag 	maendag 

30 1 
september weke 39140 oktober 

Een kleur as bloed hebben 	 II 
(Hooltpae) 	

I 

2007 

Ontzet van Leiden 
L.K. 12.06 

deensdag 	woensdag 

2 3 
oktober weke 40 oktober 

Dat kan ik niet begooien 
(niet betaelen; Steggerde) 

2001 



De schofferd 

Disse bekende roofvoegel komt sund een halve ieuw in oons laand de 
hieltied meer veur. len van de oorzaeken daorvan is de anplaant van 
meer bos, dat veural in et Oosten en et zuden van oons laand et geval 
was. In de zeuventiger jaoren zaj' mit naeme in bosachtige streken - 
dus veur et grootste pat op de pleistocene zaandgronden - de meerste 
schofferds (buizerds). Et tal was groot en de soorte begon him naor et 
westen en noorden uut te breiden. Daor wodde hier en daor nogal 
verbaosd op reageerd. Zo wodde vroeger in de kleistreek haost nooit 
een schofferd zien, mar dat veraanderde dus hadde. De voegel is daor 
ok inburgerd en hi'j nemt in plak van een stok bos now ok genoegen 
mit minder: ruilverkavelingsbossies, bossies an de raand van de 
kleidörpen, bomen op boerehiemen, hoogspanningstorens en gao mar 
deur. Intied is de gruui van de soorte op de zaandgronden tot 
stilstaand kommen. 
Hoe gong et in de Stellingwarven? Een veurbeeld. Vergeleken mit 
1989 zaj' in 1999 een gruui van veertig percent. Daornao is et tal 
zoe'n betien etzelde bleven. De schofferd kuj' aenlik wel et 
suksesnommer numen van de roofvoegels, laandelik, mar ok 
regionaol. 0k in et buterlaand ziej' dat d'r de hieltied meer kommen. 
Oorzaeken daorvan bin ok daor de anplaant van ni'je bos en veerder 
netuurlik et eten. Alliend in een gebied waor genoeg jacht wodden 
kan, kan zoe'n gruui plakvienen. 

Philip Zeinstra 

Knollelaand 
Vroeger had haost elke boer een bouwkaampien. Daor verbouwden ze 
eerpels, rogge en haever op. As de rogge en haever d'r of was, wodde et 
licht ommeploegd en kwammen d'r stoppelknollen in. De naeme 
stoppelknollen is ontstaon, omdat ze op et stoppellaand gruuiden. 
Knollen is prima voer veur de koenen. 
Mien buurman had ok zoe'n kaampien, een aentien aachter zien 
boerderi'je, wat verscheulen tussen twie boswallen in. Ok hi'j had een 
akkertien knollen. Hij was wel boer, mar hi'j was ok een echte streuper. 
Hi'j had ok een jachtgeweer. De veldwaachter hul him goed in de gaten, 
mar in de regel was buurman him te glad of. 
Op een keer gong hi'j nao de koffie mit zien geweer onder de aarm henne 
te knolleplokken. Hij was drok an et wark en hadde al een peer bulties 
knollenplokt. Inienen sprong d'r een dikke haeze uut zien leger. 
Buurman was kotberaoden, pakte zien geweer en scheut op de haeze, die 
et lotien legde. De veldwaachter had him liekewel voigd en deuk uut de 
raand van de boswal op. 'Hier wordt geschoten,' brulde hi'j. 'Ja,' zee 
mien buurman, 'ik heurde ok wat,' en gong ni'jsgierig boven op een 
knollebulte om him henne staon te kieken. De veldwaachter had gien 
bewies en zakkebaande of. 
Doe hi'j genoeg knollen plokt hadde, gong buurman op huus an mit een 
dikke haeze onder de jasse. Zien dag was weer goed, en de slaachter kon 
die weke zien deure veurbi'jgaon. 

Koop Gorte 



Wereiddieredag 

donderdag 

4 
oktober 

Zunne op 07.46, zunne onder 19.09 

., vn jdag 

5 
weke 40 oktober 

Dat besien het een mooi behang 

(zit goed in et vleis, Buil) 

2002 

zaoterdag 	zundag 

6 7 
oktober weke 40 oktober 

Dat kan ik niet beheksen 

(dat kan ik zo hadde niet doen; Oosterwoolde) 

2001 



Schieten 

Een jaeger het et over trekker, haegel en vezier, 
en... weet ik, hoe al die dingen hieten. 
Ik heb gien geweer ofjachtakte neudig 
om een hiele grote bok te schieten. 

Hunebedden 

Drenthe is wat de netuur angaot een prachtige perveensie, 
ik zol me d'r ok best een daggien redden. 
Mar ik wil d'r niet graeg overnaachten, 
et bin daor allemaol van die hunebedden. 

Klaas Boersma 
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Alkmaars Ontzet 

maendag 	deensdag 

8 9 
oktober weke 41 oktober 

n. 

Een hond van et hiem ofbeinselen 

(votjae gen; Scharpenzeel) 

2007 

N.M. 07.01 

woensdag 
	

donderdag 

10 11 
oktober weke 41 oktober 

Van boven bont, (en) van onderen stront 
(zegd van meensken die heur hiel wat veur doen, mar niks 
veurstellen; De Fochtel, De Haule, Der Izzerd, Makkinge, 

Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae, Oosterwoolde) 

2007 



Zegje et, of... 

Wat hef toch mal volk op disse eerdbol. Neem now Berend en Saakje: gien 
kiender en zo zunig as de braand. Ik wus et wel a'k zoe'n geld bi'j de buit hadde 
as zi'j...! Ik zol potverteren gaon, eers hef alliend mar warkt veur de belasting en 
de vere femilie die af eers nooit zien, lichtkaans alliend af mit de neuze 
omhogens liggen. Zok volk daenkt zeker dat et doodshemd busen het, now, dat 
zal heur dan lillik ofvalen. 
Zo weren we op een uutvoering van de jaorlikse tenieiaovend. De hiele buurt was 
d'r en ok Berend en Saakje. In 't schoft wun Saakje een grote slagroomtaart die 
ze votdaolik naor buten in de auto brocht. Graddus, die ok zoe'n taart wunnen 
hadde, verdielde him onder mekeer, iederiene an 't taofeltien kreeg een stok. 
Berend en Saakje leuten et heur dan ok ommeraek smaeken, 't leek wel as hadden 
ze aovens et broodeten oversleugen. 
Nao ofloop van 't tenielstok klapte et pebliek daonig in de hanen. Een hottien 
laeter wodden de stoelen an de kaante scheuven en koj' een daansien maeken. An 
de taofelties mit naachtdraevers wodde riegelmaotig trakteerd, mar Berend en 
Saakje weren et meerst op de daansvioer, dan kostte et heur gien rontien. Doe ze 
eindelik uutdaanst weren en d'r ok bi'j kwammen an 't taofeltien, kwam de ober 
langes. 'Wat wi'j'm drinken?' vreug hi'j mit et antekenboekien in de anslag. 
Graddus keek de kring es rond en vreug an Berend: 'Zeg ie et of zeg ik et?' 
Berend docht liepe te wezen en zee: 'Zeg ie et mar.' Doe zee Graddus mit een 
eemstig gezichte tegen de ober: 'Een rontien veur disse hiele taofel op rekinge 
van Berend!' Hadde hij Berend daor evenpies mooi te pakken! Saakje heur 
gezichte leek wel een donderwoike, mar gieniene steurde him d'r an. D'r wodde 
ommeraek proost, et 'Proost Berend!' galmde deur de zael. Zo kwammen ze 
mooi te passe en Berend hadde et glas nog niet leeg of Saakje zee stiems: 'Kom, 
Berend, we gaon naor huus.' 
As ze d'r now wat van leerd hebben, is de vraoge. 

Sjoukje Oosterloo 

Puzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

• klinker 

pers. veurnaemwoord 

koold lekkers 

onderdiel van et lichem 

grote haemer 

schuin omhoog lopende 

voegel 



Zunne op 07.58, zunne onder 18.53 
	

Aende Ramadan - Sukerfeest 
Wereidmissiedag veur de kiender 

., vn jdag zaoterdag 

12 13 
oktober weke 41 oktober 

't Op de bostrok hebben 
(verkolen en/of kotaodemig wezen; Berkoop, 

De Fochtel, Ni 'jberkoop, Noordwoolde) 

2007 

zundag 	maendag 

14 15 
oktober weke 41142 oktober 

gs gebeurd, zee borrel, en doe had hi'j zien wiefmit 

jong, vaeke voigd deur: Niet meer, zee zien heit, 
aanders wodt et een zoepperti'j 

(Ni'jberkoop) 

2001 



Van Friedrich Nietsche, een Duutsfilosooft 

Et gelok van de man is: ik wille. 
Et gelok van de vrouw is: hi'j wil. 

Uw' et Duuts vertaeld: 

Ie moe'n de mannen nemen zoas ze binnen, mar ie hoeven ze 
niet zo te laoten! 

Koosje 

Stellingwarver voegelnaemen 

Philip Zeinstra vertelde een peer blatties leden over de schofferd. Flink 
wat ooldere Stellingwarvers zullen dat woord nog wel kennen, of 
alderdeegst bruken. Et was ja ommes oonze gewone benaeming veur de 
buizerd, misschien wel de mooiste roofvoegel in oonze omgeving. Ie 
zien de schofferds in alderhaande verschillende tinten bruun. Van zowat 
wit (dat et zowat wit is, ziej' af de voegels winters in de sni'j zien...) tot 
hiel donkerbruun, en alles wat daor, gevlekt en wel, tussenin zit. Et is ok 
de roofvoegel die, altied weer, verdocht wodt van et pakken van kleine 
voegelties en kiepen en zo. Niks is minder waor, een schofferd dot dat 
beslist niet. Die hoolt et bi'j moezen en mollen, en desnoods, as hi'j die 
niet vienen kan, bi'j pieren. Zo, dat is mar weer zegd! 
0k in de verhaelen van Wube Lamers koj' mooie Stellingwarver 
voegelnaemen tegen. Bi'jglieks et bouwmannegien veur et kwikstattien, 
de sturk veur ooievaar, et weerlaompien veur waetersnip, daor in 
Ni'jberkoop liekewel de leeuwerik mit bedoeld wodt. De leeuwerik wodt 
trouwens op ere plakken vaeke lorkien nuumd. Wube Lamers had et ok 
over de markloper en dat is iene van de Stellingwarver naemen veur de 
Vlaamse gaai. Een ere naeme die ok een protte bruukt wodt veur dezelde 
voegel is hooltekster. 
Op et volgende blattien kun jim een tal uutdrokkings en gezegden lezen 
daor de kri'je in veurkomt. Meerstal wodt daorrnit de zwatte kri'je 
bedoeld, de bonte kri'je wodt hier vaeke de grieze kri'je nuumd. Een 
inkelden iene zee dat liekewel ok wel tegen de boomkroeper. 

Sietske Bloemhoff 



Wereidvoedseldag 

deensdag 	woensdag 

16 17 
oktober weke 42 oktober 

n. 

Hi'j lopt wat om d e bonken 
(dot niet vule an zien wark; Bi esdieke, Ni 'jberkoop, 

Ni 'jhooitpae, Span ge, Steggerde) 

2007  

Zunne op 08. 10, zunne onder 18.38 
E.K. 10.33 

donderdag 

18 
oktober weke 42 

., vn jdag 

19 
oktober 

k 31,0 

As et blad an en van de bomen gaot, 
bin de gekken op zien gekst 

(Else) 

2001 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

De kri'je 

Op et veurige blattien konnen jim over een tal voegelnaemen in et 
Stellingwarfs lezen. Sommige voegels kommen ok in flink wat uutdrokkings 
en gezegden veur. Op dit blattien lezen jim daor een riegeltien van mit de 
kri je d'r in: 
As d'r een grieze kri je op et laand Zit, kriegen we gauw winter, mit snij 
(Makkinge) 
As de grieze kri 'jen in de uterste toppen van de bomen zitten mit de kop naor 
de wiend, dan komt d'r snij (Steggerde) 
lene grieze kri je maekt nog gien winter (De Blesse, Peperge) 
As d'r een koppel kri'jen rondvleug, zol d'r een dooie kommen 
(Scharpenzeel) 
As de kri jen op de hujbulten zatten, kreej' vast regen (Oolde- en Ni'jlaemer) 
Een valse kri'je (iene die vals zingt; Oolde- en Ni'jlaemer) 
Een stemme as een kri'je (een krassende of schone stemme; Scharpenzeel) 
Zo vlogge as een kri je (Ni'jhooltpae) 
De kri jen vliegen mit heur vot (zo slecht en roeg zit ze in de kleren; Der 
Izzerd) 
Al zullen de kri 'jen et ok uutbrengen, mar et komt uut (ooit komt et uut, wodt 
et toch bekend; Ni'jhooltpae) 
Zo bont as een kri 'je (verspreid) 
Zo Zwat as een kri je (Der Izzerd) 
Zo wild as een kri 'je (Berkoop, Blesdieke, Der Izzerd, Ni'jhooltpae, 
Ni'jtriene) 

Sietske Bloemhoff 

Op et grote klied 

Zien wottels 
griepen as stevige klauwen 

in de zwatte grond 

Zien toeken 
wi 'j  en as wilde haoren 

in de westenwiend 

Zien noesten 
kieken as waekzeme ogen 

et wiedse laand over 

Zien gedaachten 
miemeren zachies over 

oonze over-oolden 

Een grune diamaant 
op et grote klied van grös 

...  een onvervangber baoken... 

Harmen Houtman 



Wereidmissiedag (r.k.) 

zaoterdag 	zundag 

20 21 
oktober weke 42 oktober 

Hi'j blaft zo, dat et wi'jt je om de bienen 
(verschrikkelik opscheppen; Oosterwoolde) 

2007 

maendag 	deensdag 

22 23 
oktober weken oktober 

Hi'j gaepte as een protter 

(Makkinge, Nl 'jhooltpae, Oolde- en Ni 'jlaeiner) 

2007 



Over welk waeter ligt disse brogge? 

Wi' j' een dag gelokkig wezen: wor dronken 
Wi ' ' een weke gelokkig wezen: gao op kaemers wonen 
Wi'j' een jaor gelokkig wezen: gao trouwen 
Wi'j' een leven lang gelokkig wezen: wor tuunman 

***** 

Te waarm? 

Te waarm wodt oonze eerde, 
neffens zowat elke geleerde. 
In Beieren weten ze wel beter: 
-36 op de thermometer! 

Koosje 



Dag van Verienigde Naosies 

woensdag 
	

donderdag 

24 25 
oktober wk, 43 

 oktober 

t' 	 Bedoeld as taelgrappien: 

Zeg mar es tien keer aachter mekeer: 	Ii 
bladriet en lidrusken 

(De Hoeve) 

2001 

Zunne op 08.23, zunne onder 18.23 
V.M.06.51 

vn jdag 	zaoterdag 

26 27 
oktober weke 43 oktober 

Een oolde bok lust nog wel een gruun blattien 

(Ni 'jberkoop) 

2007 



Kuieren deur de Fraanse laene op et laandgoed De Eese (1) 

Kommende vanof Wolvege gaon we bij Willemsoord linksof de 
Keuninginne Wilhelminalaene in. We nemen de vierde ofsiag (de Jhr. 
mr. dr. H.A. van Karnebeeklaene), an die laene is et laandgoed te vienen 
en we rieden zo veur alle mooie gebouwen langes. As de bos ophoolt 
nemen we de eerste weg links, dat is de Dwasweg. In de scharpe bocht 
(goed uutkieken!) gaon we linksof de Braamweg in. De auto kuj' daor 
dan in de baarm kwiet. 
Nao de mooie betonpaolen mit de naeme 'De Eese' d'r op, begint oonze 
kuier. Et eerste stok gaon we almar rechtdeur, totdat we an de 
rechterkaante drie paolties staon zien. Dit is et begin van de Fraanse 
laene. In de tied dat de redenderums bluuien is et hier hielemaole 
prachtig. 
De Fraanse laene is al in 1932 anlegd. In vroegere tieden was de laene 
keersrecht. De konniferen die wel twintig meter hoge binnen, bin zo zet, 
daj' an et aende gien versmalling zien, d'r liekt asof d'r gien perspektief 
is, et gaot hier dus om optisch bedrog. Ondertied is de laene niet 
keersrecht meer, deur uutwas is et allegere wat veraanderd. Toch hef d'r 
nog altied een mooi uutzicht op een boerderi'je. 
Et schient zo te wezen dat d'r in etzelde jaor nog een laene anlegd is, de 
zonuumde Keuningslaene. Tot op heden he'k die nog niet ontdekken 
kund, en het ok nog gieniene me vertellen kund, waor die laene op et 
laandgoed wezen zol of west het. Misschien wet iene van de lezers 
meer?? 

(Op et volgende blattien kuieren we veerder) 

Kuieren deur de Fraanse laene op et laandgoed De Eese (2) 

An et aende van de laene gaon we rechtsof. Links lopt een briede en 
diepe sloot. Neffens een verhael van mien zwaoger die et gebied zien 
hiele leven al goed kent, was dit eertieds een verbieningswaeter veur de 
trekschuten die turf vervoerden uut de veenkelonies. Zoas hij de 
verhaelen van zien vader deurkregen het, moet et zo wezen dat d'r in die 
tieden hiele huusholings in hollen - meer kof et niet numen - in et talud 
van de sloot woond hebben. 
An de overkaante van de sloot ligt een mooi heideveld, op et mement 
da'k dit schrieve bin ze d'r drok mit doende en plag et of. Op de T-
splitsing gaon we linksof en dan mitien weer rechtsof. We gaon now niet 
naor de heide, daor lopen we een volgende kuier langes. Op de volgende 
T-splitsing gaon we rechtsof. Links ligt een klein vennegien, daor bin d'r 
in dit gebied nog meer van. We holen et pad veerder rechts an. Op de 
krusing gaon we naor links en kommen zo weer bij de auto uut. 
Recht veur oons is een oprielaene naor et Noorse laandhuus van de 
femilie Van Karnebeek. Et is niet toestaon en gao daor in, dat staot ok op 
'e bodden. Mar op de volgende kelinder vertel ik hoe af et laandhuus 
van aorig dichtebi'j bekieken kunnen. In 1915 het de eigener van doe, 
Onnes van Nijenrode, et grote hoolten laandhuus bouwen laoten. Naor et 
schient bin d'r gien spiekers bruukt, mar hoolten pinnen. In dezelde stiel 
is doe ok de bedriefswoning bouwd.) (Bron: 't Wold, diel IV van de heer 
Lute Bouwer) 

Annie Dedden 



Aende van de zoemertied 

zundag 	maendag 

28 29 
oktober weke 43/44 oktober 

Zo bliede as een protter (Oost-Stellingwarf, Hooltpae) 
Zo bliede as een hontien (De Blesse, Peperge) 

Zo bliede as een dattien (maegien; Scharpenzeel) 

2001 

Hervormingsdag (prot.) 

deensdag 	woensdag 

30 31 
oktober weke 44 oktober 

Ik bin zo sloeg as een 
ik kan de kop d'r lie 

(Wolvege) 

2001 

Jan dattien, 
t bi 'j holen 



Sprokies 

Saemen mit mien dochter riedend 
deur et haastig laand 

Zwatte silhouetten tegen et blauw 
staonde mit de voeten in grieze nevelslierten 

Gaanzen in V-fermaosie daelen langzem 
luud gakkend in et gruun 

De zunne kleurt rood, almar rooier en groter 

naor de horizon en zinkt in et niks 

Op een terras an et waeter ligt naost oons 
een brogge versierd mit lochies te pronken 

De golfies deur de snaeterende enten ontstaon 
weerspiegelen daansende lochies 

Saemen gelokkig nao zovule moois 

Joukje Postma 

De moezevalle 

Alle boerderi'jen hebben last van moezen. Ze kun deur een klein 
gattien of deur een noestegattien. Bi'j oons thuus, as et aovens 
rustig was in de kaemer, kwammen de moezen om de hoeke 
kieken as d'r wat veur heur gaedinge was. As ze onraod ontdekten 
weren ze bek zo gauw weer vertrokken as dat ze kommen weren. 
Oonze volk zetten vaeks veur elk moezegattien een vallegien mit 
wat lekkers d'r op, bi'jveurbeeld een stokkien botter of keze. De 
meerste morgens zat d'r dan een moesien in. Et bin onschuldige 
besies, mar ze kun je de kleren wel mooi vervreten. 
As vader en moeder soms uut aovendpraoten weren naor de buren, 
kwammen de buurjongen en buurmaegies op vesite. Dan was et, 
zeden ze doe, spinmaol. 
Op een keer was dat weer et geval. Ik was veul jonger as mien 
zuster en lag al op bedde in de bedstee. Inienen heurde ik een 
geraos en ik loerde deur een gleufien van de beddedeure. En wat 
bleek? D'r was een moes in de kaemer en de buurmaegies stonnen 
op 'e stoel te raozen. Doodsbenauwd weren ze veur et onschuldige 
besien. Twie buurjongen zatten de moes nao mit een pook en de 
tange van de kachel. De moes kreeg et benauwd en heup in iene 
van de broekspiepen van een broek van mien vader die an een 
stoelknoppe hong. As de moes et overleefd het, weet ik niet meer. 

Koop Gorte 



L.K. 22.18 
Allerheiligen (r.k.) 

donderdag 

[1 

Allerzielen (r.k.) 
Zunne op 07.36, zunne onder 17.10 

., 
vn jdag 

2 
november weke 44 november 

Dat is niet veul deegs 
(van niet zoe 'n beste kwaliteit; Ooldetriene, Sunnege) 

zaoterdag 	zundag 

3 2 
november weke 44 november 

Die het et honnehokke op 'e kop 

(die dreegt een hoed; Ni'jhooltpae, 

veural zegd van een garibaldi; Buil) 



Poddestoelen op hoolt 

lene van de mooiste zwammegies die ik in de Stellingwarven, mar 
netuurlik ok daorbuten zien heb, is de gele trilzwam. Et dinkien beston 
uut een stel anmekeer gruuide lobben, oranje van kleur. Hij had dus 
aenlik oranje trilzwam hieten moeten! Die lobben weren opbouwd van 
een soort gel-achtig goed en et zwammegien was zoe'n vuuf centimeter 
bried en drie centimeter hoge. Et bleek dat d'r meer exemplaoren van 
stonnen. Et was prachtig om zoe'n kleurige verschiening in een wat 
sombere en donkere bos tegen te kommen. De hieltied zaj' de trilzwam 
op een dooie toeke. Waorom? Omdat daoruut de voedingsstoffen die 
neudig binnen, haeld wodden. 
De gele trilzwam is niet de ienige soorte op hoolt. Zo ziej' vaeke ok et 
permantige geweizwammegien mit een zwat steeltien dat bovenin uut 
mekeer gaot in witte vertakkings. Et is zoe'n twie tot vuuf centimeter 
hoge. Veerder hef de paorse knoopzwam, een echte paorse soorte, 
waorvan de zwammen bestaon uut knobbelties van pakweg drie tot tien 
millimeter groot en altied mit een flink tal bij mekeer. Dan hej' ok nog 
de veul grotere zwatte knoopzwam. Die is hielemaole zwat, de 
boverkaant is rondachtig en glad, veerder vuult de zwam nogal vleizig of 
rubberachtig an en komt ok veural in groepen veur. 
D'r bin trouwens nog meer hooltliefhebbers in de Stellingwarven te 
vienen, zoas et meniezwammegien en een stok of wat oorzwammegies. 

Philip Zeinstra 
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maendag 
	

deensdag 

4i 	el 
november weke 45 november 

Et is mi'j oneven of dattien 
(et maekt me niet uut; Else) 

Daankdag veur gewas en arbeid (prot.) 

woensdag 
	

donderdag 

7 
	

['1 

november weke 45 november 

Van gien toeten of blaozen weten 
(nargens wat van of weten; De Blesse, De Hoeve, 

Munnikeburen, Ni 'jberkoop, Peperge, Steggerde) 

2001 



De generaosie van veur 1960 (3) 

Op twie eerdere blatties vertelde Martha Hoekstra over de generaosie van 
veur 1960. Dat neffens de regels en wetten van vandaege-de-dag die 
meensken et slim muuilik had hebben zollen... 

As we op schoele wat uuthaeld hadden, gong oons mem niet naor de meester. 
Weej' wat ze zee: 'Jim zullen et d'r zels wel naor maekt hebben.' En dan 
zeden wij al niks meer, want aanders kregen we d'r nog een pak klappen bij 
ok. Diskussies op 'e oolderaovens weren d'r niet, de juffer en de meester 
hadden altied geliek. Och, en we bin d'r niks minder van wodden. Kiender 
die niet zo goed leren konnen, die bleven gewoon een peer jaor langer op 
schoele en dan gongen ze an 't wark bij een baos. Beste vakluden wodden et 
vaeke, want ze hadden wel twie rechterhanen. 
Koekies of zuurties kregen we nooit, alliend mit de kast of een ere feestdag. 
Bolle mit smoolt d'r op, dat was goedkoper as botter. Twie plakken bolle op 
mekere mit een betien suker d'r tussen, of hielemaole niks d'r op. Drinken 
deden we uut etzelde koppien, dan hadden we niet zovule ofwas. En ziek 
weren we nooit. Tillevisie en radio kenden we niet, ja laeter, doe kregen we 
een radio op batteri'jen. Dan zatten we mit mekere te luusteren naor De 
jeugd vligt uut, of Paul Vlaanderen, mar dat was dan ok alles. Mem en heit 
bepaolden wawwe heuren mochten, en dat was niet vule, want eers weren de 
batterijen weer leeg. Dan gongen we naor Siegersma in Ni'jhooltpae om een 
ni'jen iene. Dat was oons ienige vertier in die tied. 
Zo kuj' nog uren deurvertellen, mar 't had slechter mit oons oflopen kund. 
Mar vroeger is niet now. Dat we verplaetsen oons mar weer naor de 
komputertied! 

Martha Hoekstra 

ce oneindighied, ce locht, oe blauwe zee! 

oe oneindighied, oe tocht, oe blauwe zee! 
vrij van benauwdens, van al wat bint mit banen 
reis ik ienkeer nog naor vere, stille stranen 
en neem alle pien' en bliedschop mit mi 'j  mit. 

gaon za 'k tot an de uterste en laeste greens, 
tot in de well' daor alles uut ontsprongen is, 
om los te wieken alles dat verdrongen is 
deur lelkens, wraok' deur wanhope, wil en weens. 

nooit bin 'k in ruste, altied wil ik wieder, 
nooit is mi 'j 't hatte hielendal tevreden, 
niks is in staot mij hier veurgoed te bienen. 

dit wodt een reiz', alliend en ienzem, zonder aend' 
daor al da 'k hebb' en bin staorig in verdwient 
en 'k hope mezels veur 't eerst te vienen. 

Lodewiek Hooghiemstra 
(uut de gedichtecyclus Galahad in: Eilaand van glas, 
Stellingwarver Schrieversronte, 1986) 



Zunne op 07.48, zunne onder 16.58 

S, 

vn jdag 

november weke 45 

N.M. 00.03 

zaoterdag 

10 
november 

Véir wat blief je en aachter God help mij 
(et liekt hiel wat, asof ze nek binnen, mar et is 

aarmoede; Ni 'jberkoop) 

2001 

Sunte Matten 

zundag 	maendag 

11 12 
november weke 45/46 november 

't Is net een bliend peerd 
(zegd van iene die de hieltied deurwarkt, 

zonder 'in veerder argens mit te bemuuien; Wolvege) 

2001 



Strenge winters uut vroegere jaoren 

* In 994 moet d'r in hiel Europa een slim strenge winter west hebben die in 
Duutslaand duurde van 11 november 993 tot half meie 994. 
* In 1080 was de Rijn dichtevreuren. De middelieuwen wo'n wel de kleine 
iestied nuumd, vanwegens de hiele strenge winters. 
* In 1847 begon de winter op 30 december en duurde tot 31 jannewaori 1848. Et 
vreur de hiele tied en et ies was wel 20 cm dikke. 
* In 1849 haf in jannewaori weer strenge vorst, in Utrecht vreur et -22 graoden. 
De eerpels bin krap, daordeur en deur de eerpelziekte weren ze slim duur. 
* In 1888 was feberwaori allemachtig koold, en die koolde duurde deur tot half 
meert. An et aende van die koolde periode haj' zwaore sni'jstorms. 
* In 1917 vreur et op 21 jannewaori ommeraek, alles lag dichte mit een 
stormachtige oostenwiend. Rieden was gien doen, de hadriederi'jen wodden 
massaal oflast. 
* De strenge winter van 1929 begon kwakkelig. In jannewaori vreur et, en dan 
dujde et weer, en weren de wegen en paeden ziepeglad. Op 10 feberwaori begon 
een geweldige kooldegolf die zes daegen duurde. Op 13 feberwaori wodde de 
Eifstedetocht huilen. Karst Leemburg was de winner in Siberische koolde. In 
Hooitwoolde sturf een vrouw deur de felle koolde, ze woonde schuin tegenover 
de Gele Bos. De auto's reden over de Zuderzee naor Amsterdam. 
* 0k de winters van 1940, 1941 en 1942 weren streng en laank. Veural in 1942 
hadden de Duutse legers et in Rusiaand knap muuilik. Ze weren niet wend an 
zokke lege tempereturen en zatten niet goed in de kleren, ze konnen daorom niet 
op tegen de Russen die wel wat wend weren. 
* In 1995 was d'r ok een strenge en langdurige winter. De iesklub Thialf in Et 
Vene vierde zien 40-jaorige bestaon, et feest slaegde ommeraek deur prachtig 
winterweer. 

IJbe Duursma 

Raevenswoold 
De Fochtel 
De Haule 
Oosterwoolde 
Lan gedieke 
Appelsche 

OOST 
Sliekenborg 
Spange 
De Langelille 
Scharpenzeel 
Ni jtriene 
Munnikeburen 

WEST 
THUUS 

Ni Jhooltpae 

BEST 

Harmen Houtman 



deensdag 	woensdag 

13 14 
november weke 46 november 

Ze kun om mi'j de krits kriegen, en de krats d'r bij 
(Ni 'jhooltpae 

2001 

Zunne op 08.01, zunne onder 16.47 

donderdag 	vn jdag 

15 16 
november weke 46 november 

Zo kreers as een kruusbeie 
(hiel netties in de kleren,' Ni'jberkoop) 



Puzel 

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs 
woord te maeken. 
Af dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor 
beneden, ok een woord! 

koo - d 

sj - al 

laa - pe 

stam - pot 

w - end 

sm - ek 

haa - ske 

eute 

ja - gen 

S - i'j 

Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Et recht veur de knollen zeggen 

Dat gaon we op dit blattien zeker doen! 
Et eten van knollen moet hiel gezond wezen, want af' knollen eten, hoef nooit 
naor de dokter, weten ze in Else. En van Steggerde komt de uutdrokking Knollen 
in 't laand, zieken an de kaant. D'r bin meer uutdrokkings mit en alderdeegst 
riempies die angeven dat et eten van knollen goed is. Mar daenk d'r goed omme, 
we schreven et hierboven al, we zeggen et recht veur de knollen: 
Knollen kuf' van drollen (De Hoeve) 
Knollen die de boek langes rollen, bij iedere beet een scheet (De Hoeve) 
Knollen in de boek, wiend in de broek (Oosterwoolde) 
Knollen kuf' in de boek niet holen (Donkerbroek, Oosterwoolde) 

Uut Berkoop komt: 
Eet ie knollen 
Daor kan de boek van hollen 
Eet ie een pannevol 
Dan schiet ie een wanne vol 

Uut Ni'jberkoop komt: 
Knollen die in de boek rollen 
Die mit geweld 
Tot et gat uutsnelt 
Al eet ie ok een panne vol 
As et gat zegt van prut 
Bin de knollen vut 

Sietske Bloemhoff 



In welk plak ligt disse oolde streek? 

- 

Spreukies van Klaas Boersma 

Ik wus nooit dat kiender zo geveerlik weren, mar ze 
waorschouwen oons toch niet veur niks. Et staot op 'e bodden zels 
te lezen: Pas op, kinderen. 

*** 

Een arreslee waor niet veul meer van over is, is een arrestant. 
*** 

Jederiene hoopt oold te wodden, niet iene wil et wezen. Ie willen 
wat doen waj' niet kunnen, en waj' wel kunnen, wil ie niet. 

Ik heb kotleden heurd, dat ze op 'e tillevisie de reklame 
onderbreken willen veur pergramme 's. 

Heb haost af tied hebben, dan hef tied af haost hebben. 



E.K. 23.33 

zaoterdag 	zundag 

17 18 
november weke 46 november 

Hij het et aorig veur de krenten had 

(hij is slim ziek west; Donkerbroek, 

Steggerde, Span ge, Wolvege) 

2007 

maendag 
	

deensdag 

19 20 
november weke 47 november 

Dat peerd is zo kreupel as een stok 

(Span ge) 

2001 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Gat 

Mit et woord 'gat' bestaon een hieleboel gezegden en uutdrokkings. We 
zollen mit gemak daor wel drie blatties mit vullen kunnen. Mar dat doen we 
niet, wie ze allegere lezen wil, moet mar even in et Stellingwarfs 
Woordeboek, diel 2 kieken. Wij hebben daor veur dit blattien een tal 
uutzocht: 
Ie kun him gien vere van 't gat blaozen (hij bezit hielemaole niks; De Haule, 
Ni'jberkoop) 
Een klets naor et gat geven (roddelen over iene die bek votgaon is; 
Steggerde) 
Ze kun 't mi'] an 't gat lappen (daor trek ik me niks van an; Berkoop, 
Munnikeburen, Ni'jtriene, Scharpenzeel) 
Hij ligt nog mit de hakken veur 't gat (hij ligt nog op bedde; Steggerde) 
Die het altied de braand in 't gat (die is altied drok, haostig; Berkoop, De 
Hoeve) 
Daor veeg ik 't gat mit of (daor trek ik me niks van an; Blesdieke) 
Daor hef heur ok al weer mit et gat in de aarm (zij is d'r al weer es op uut; 
De Fochtel) 
Die is mit 't gat op 'e loop (die is an de loop, het diarree; Steggerde) 
Die het ok niks om 't gat (die het weinig kleren an; Noordwoolde) 
De bienen onder 't gat kriegen (as et je financieel goed gaot; Ni'jberkoop) 
Mit et blote gat in de pette Zitten (een kael heufd hebben; Blesdieke) 
Hoe stiller hoe beter, zee 't oolde wief, en ze zat mit 't gat in de braandnettels 
(Donkerbroek) 

Sietske Bloemhoff 

Sunderklaostied 
Veur oons as schoelejongen was de Sunderklaostied altied een 
prachtige tied. Aj' zoe'n jaor of zesse weren, geleufd' ie nog 
hielemaole in de goedheiligman. Mar dan duurde et niet mennig jaor 
meer as de ooldere kiender vertelden je dat Sunt niet bestaot, en dat et 
mar een spel is dat speuld wodt. 
Doe wi'j ongeveer een jaor of twaelf weren, wollen mien 
schoelekammeraod en ik dat spel ok wel es speulen. De iene zol 
Sunderklaos wezen en de ere Zwatte Piet. Ik was de Sunderklaos en 
mien kammeraod de Zwatte Piet. Een angezicht veur de Sunt hadden 
we al, en een mijter en de staf hadden we zels maekt, mar we hadden 
nog niks veur de Zwatte Piet. We mienden dat we mien kammeraod 
wel zwat kriegen konnen mit hoolskool bi'j bakker Pen weg. Dat 
lokte niet, dat we perbeerdern et doe mar mit eierkolen, mar dat wol 
ok niet. Onderhaand wodde et al laeter en we vreugen mien heit as die 
ok raod wust. En ja, die hadde goeie raod en gong naor de schoedeuze 
en haelde daor schoesmeer uut. Hi'j wreef mit een doek et gezicht 
van mien kammeraod in. Et was krek een echte Zwatte Piet, hi'j had 
d'r ok krek een gezichien veur. Doe wi'j de boer op, en wat was et 
een groot sukses. Behalven nao ofloop bi'j Zwatte Piet zien mem, die 
kon him mar muuilik weer wit kriegen. Mar al mit al hadden we een 
protte wille die aovend! 

Koop Gorte 



Werelddag van de Televisie 

woensdag 
	

donderdag 

21 22 
november weke 47 november 

Kreupel wil altied veurdaansen 
(et is een domkop die per se geliek hebben wil, De 

Blesse, Peperge) 

2007 

Zunne op 08.12, zunne onder 16.39 

S, vn jdag 

23 
november weke 47 

V.M. 15.30 

zaoterdag 

24 
november 

f3 
Een kreunende koe krigt altied nog wel wat 

(iene die klaegt het daor altied wel een betien sukses 

mit; Hooltpae, Ni'jberkoop) 

2001 



Mar wat dan nog 

'k Daenk mar 
et bestaon is kot 
ok as et iewig duurt 
de grieze woordebri'J 
de leegte om mij henne 

Defladden mist 
en zwatte voegels 
boven leeg verlaoten laand 
et wodt mar koolder, 
koolder 

Ik stot mij dus 
in miemerings 
uut vroeger tied 
die tied was Jong 
ik bin now oold 
Mar wat dan nog 

Joukje Postma 

Stoer doen (1) 

Sjoukje Oosterloo 
'Mem, kuj' morgen ok op de kiender passen?' komt een noodkreet van 
mien dochter. 'Ja heur, ik kom wel,' help ik heur uut de braand. 
De ere dag gao'k d'r op of, de hiele dag kan 'k van heur mooie ni'je huus 
genieten. Alliend dat vien ik al mooi, en dan de hiele dag mien beide 
kleinkiender, Geesje en Sieger, om mij henne, mooier feest is d'r ommes 
niet veur een beppe. Middags kommen d'r een peer vrunties van Sieger an 
de deure. 'Beppe, mag ik mit de jongen in de speultuun voetballen?' 
Vraogend kieken een peer kienderogen mi'j an. "t Mag wel, mar gien 
kattekwaod uuthaelen, hen!' 'Nee, beppe!' klinkt et, en vot vligt hij mit de 
voetballe onder de aarm, op naor de speultuun schieve tegenover heur huus. 
'Zuwwe een spullegien doen, beppe?' vragt Geesje. Et wodt scrabbelen, en 
as we een hottien laeter oonze hassens suf zitten te prakkeseren, kommen d'r 
twie vrundinnegies van Geesje in huus. 'Wi'j'm ok mitdoen mit scrabble?' 
vraog ik en zo gebeurt et dawwe mit 'n vieren drok an 't speulen binnen. 
Onderwiels vertelt iene van de maegies dat Jelle, de grootste boef van de 
straote, doe ze zojussies langs de speultuun kwammen, in zien onderbroek 
in de sloot mit waeter ston. 'Die wil zeker stoer doen,' zegt Geesje. 
Onder twielochten is et spullegien daon en zeg ik tegen Geesje: "k Gao 
even Sieger roepen, dan kuwwe dommiet broodeten.' As ik buten kom, 
staon de twie vrundinnegies veur bij de weg te giebelen. 'Kiek daor es!' 
wiezen ze de kaante van de speultuun op. Wat ik daor zie ontlokt mi'j 
een: 'Wel blikstiender, die smerige rotjonge!' 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



zundag 	maendag 

25 26 
november weke 47/48 november 

Hebben is holen, kriegen is een keunst 
(dat is mooi mitneumen; De Fochtel) 

2007 

deensdag 	woensdag 

27 28 
november weke 48 november 

Die krielhaene wil ok w eer verepien 
(zegd van een jonge, of een wa kleinere man, die et 

zonder perblemen opnemt t egen een grotere; 
Donkerbroe 

2001 



Stoer doen (2) 

Daor zie ik Sieger staon..., spierlike naekend boven op de heuvel van 
de kabelbaene, mit in zien iene haand de onderbroek, waor as hi'j mit 
in de ronte dri'jt, hiel stoer te doen, mit as pebliek de ere kiender d'r 
ommehenne. 't Is roet- en de roetkoold, hi'j kan wel ziek wodden, schöt 
et deur mi'j henne. Aenlik moe' kwel lachen, mar ik hooi mien gezichte 
nog krek in de plooi as ik foeter: 'Smerige rotjonge, doe es rapje broek 
an! Wi'j' ziek wodden!' 
Uut mien ooghoeken zie 'k de ere jongen en maegies d'r ommehenne 
staon te gniezen. Op 'e straote staon ok al een peer fietsers stille naor 
de de konsternaosie te kieken. As de onderbroek weer an is, bries ik: 
'En now je spiekerbroek en sokken an en as de wiedeweerwiend naor 
huus, ieje!' 'Bi'j' now lelk?' vragt iene van de kiender die d'r 
ommehenne staon an mi'j. 'Hatstikke lelk!' zeg ik, en perbeer nog 
kwaoier te kieken. 
'Ik wil eerst mien voetballe weeromme!' raost Sieger bertaol tegen 
mi'j. 'Naor huus, ieje! Die balie brengen de jongen doukies wel weer 
bi'j jow thuus, is 't niet?' Vraogend kiek ik naor de gezichten die 
aflemaole 'ja' nikken. Mit een alderheiselikst raozende Sieger zet ik 
of naor huus. Et stoere was d'r in huus rap of doe ik him zonder eten 
op bedde stuurde. 'k Vun et wel begrotelik om him te straffen, mar 
dat kuj' as beppe niet blieken iaoten, eers blift d'r gien ontzag. Beppe 
mos ok hiel 'stoer' doen! 

Sjoukje Oosterloo 

Platte tonderzwam 

Dit is de meerst algemiene van een hiele serie soorten. Ik ken intied een flinke 
serie gruuiplakken van de platte tonderzwam. Op hiel wat plakken in de 
perveensie heb ik him zien. Mien speciaole belangstelling gaot liekewel uut naor 
brune kegelties an de onderkaante van de hoed. Die zitten d'r deur toedoen van 
een roepien, dat van et inwendige schimmelweefsel et. Et gaot om een klein, mar 
interessaant motvlindertien mit brune vleugelties en blieke vlekkies. Et gaot om 
de morophaga choragella, en et mag wat mi'j angaot et tondermoivlindertien 
nuumd wodden. Deur de platte tonderzwam bin now aorig wat leefplakken van 
dit aorige vlindertien bekend. 
In de eerste helte van de tachtiger jaoren ontdekte ik de vlinder veur et eerst. Ik 
had et vruchtlichem van een platte tonderzwam kregen. Et ding lag te pronk in de 
woonkaemer. Op een dag zaggen we een serie motvlinderties in de gedienen 
hangen! Herkomst uteraord onbekend. Tot et mement kwam dat de zwam een 
keertien ofstoft wodden mos. An de onderkaante stakken de huties van de poppen 
half naor buten toe, en zo wodde et raodsel oplost! De platte tonderzwam kan ok 
et woonhuus wezen van nog een twiede gaast en dat is et tepelgaivliegien 
agathomyia wancowiczi. As et wiefien de eigies ofzet het, kroepen de maoden 
naor binnen toe om daor te eten. As ze groot genoeg binnen, laoten ze heur op 'e 
grond valen waornao et verpoppen begint. 
De platte tonderzwam komt in oons laand et meerste veur op de beukeboom, 
ekkelboom en klaeterjaeger. Een peer jaor leden is nog een ekkelboom 
ondersteboven gaon an et begin van de Pasmalaene bij Hooltpae. An de voete 
d'r van was een hiel groot exemplaor van de daoder te zien: een platte 
tonderzwam. 

Philip Zeinstra 



Zunne op 08.23, zunne onder 16.32 

donderdag 

29 
november weke 48 

., 
vn jdag 

30 
november 

29-  
Mit dubbel kriet schrieven 

(ien of meer schulden hebben; 

Blesdieke, De Blesse, Peperge) 

2001 

Wereld Aids Dag 
L.K. 13.44 

zaoterdag 

1 
december weke 48 

Eerste Adventszundag 

zundag 

december 

Ie moe'n wel es een dubbeltien uutgeven 

om een kwattien te vangen 

(Makkinge) 

2001 



Peperneuten 

'Gien strooiroute', zo is uut speciaole bodden op te maeken, 
't bin de gemientewarken die daor over gaon. 
Et bin vaeke doodlopende of stille weggies, 
waor dan ok niet zo vule huzen staon. 
Mar now daenk ik even an Sunderklaos, 
kiek, en dat kan mij dan wel weer zo begreuten, 
al die aarme kiender die d'r wel toevallig wonen, 
kriegen deur de gemiente zeker ok gien peperneuten. 

Klaas Boersma 

5b-iu Wi  ca> 	 a\d en  
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maendag 
	

deensdag 

4 
	

2 
december weke 49 december 

*3 	k 31,0 

Kwat veur de proeme; 
aj' hadde lopen kuj' de pitten nog kriegen 

(wodt uut de gek wel zegd as antwoord op de vraoge 
hoe laete as et is; Noordwoolde) 

2007 

Sunderklaosaovend 

woensdag 
	

donderdag 

5 	ei 
december weke 49 december 

*3 
Kwaod wodden is makkelik, 
kwaod blieven is muuiliker 

(Ni 'jberkoop, Oosterwoolde) 

2001 



Wat is een dörp zonder schoele, zonder iesbaene en zonder karke 

Een dörp zonder schoele is een dood dörp. Een schoele brengt d'r leven 
in. Dat geit vanzels bek zo goed veur aandere bedrievighied zoas de 
middenstaand, mar ok kultuur moet levendighied brengen. 
As een dörp gien iesbaene het, is dat ok hiel jammer. Daor kan de jeugd, 
as et vröst, ommes veilig schaetserieden. In een lange wintertied wo'n d'r 
hadriederi'jen holen. Vroeger was d'r in een dörp dan veerder ok niet zo 
vuie te beleven. lederiene, jong of oold, gong schaetserieden, of eers wel 
kieken. As d'r hadriederi'je veur vrouwluden was kwam d'r ok hiel wat 
manvolk op of. De vrouwen hadden in die tied van die kotte broekjes an, 
en veural de ooldere vri'jgezellen, mar ok aandere mannen, stonnen 
aachter de touwen te kieken. Tebakskauwen en proemen was 
doedertieden nog goed in de mode. En dan mos ie nao ofloop veur de 
aorighied es zien waor de manluden staon hadden. Allegere 
tebaksflieber... 
Nao ofloop van de wedstrieden was de uutrikkinge van de priezen in iene 
van de twie dörpskef's. Daor gong et d'r soms bar gezellig an toe. 
En wat is een dörp zonder karke. Vroeger gongen d'r zundags een hiele 
protte meensken naor de karke, en ok de zundagsschoele wodde daor 
geven. En veural mjt de kastdaegen was de karke dreuge vol. Dat was 
een gezellige tjed en ok daor had et dörp wat leven deur in de 
brouweri'je. 

Koop Gorte 

Puzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 

letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bij. 

klinker 

voegwoord 

sukkel 

bepaold locht 

hoolten vat 

je mit muuite tegen de wiend in begeven 

druppen oogvocht 



Preenses Catharina-Amalia 
Zunne op 08.33, zunne onder 16.28 

., vn jdag zaoterdag 

rel 

december weke 49 december 

Hi'j het de billen verbraand 
(hij is slecht te passe kommen; Berkoop) 

2001 

N.M. 18.40 

zundag 

Dag van de rechten van de meenske 

maendag 

10 
december weke 49150 december 

Even op 'e flodder wezen 

(even vot, de hot op wezen; Der Izzerd, Ni'jberkoop, 

Ni 'jtriene, Noordwoolde, Oosterwoolde) 

2007 	 (-1N 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

't Huj op en de koe dood 

Dat wodt uut de gek wel es zegd in Buil as d'r wat op is. Now, en dat is mit disse 
kelinder ok et geval. Et ooldejaor is ommes haost 'op', et schöt mooi op naor et 
ni'je. Mar op dit blattien kun jim eerst nog wat meer mooie uutdrokkings en 
gezegden lezen daor de 'koe' in veurkomt: 
De koegies op et dreuge hebben (gien financiële zorgen meer hebben; Hooltpae) 
Wees mar stille, d'r is gien koe overstuur (d'r is niks waor af je echt drok omme 
maeken moeten; Noordwoolde) 
Leugens as koenen (grote leugens; Steggerde) 
Zo dom as et aachteraende van een koe (verspreid) 
ii'] zopt as een koe (zegd van iene die een boel draank drinkt; Ni'jhooltpae) 
Dan is d'r nog gien koe om hals (mocht et gebeuren, dan is et nog niet zo arg; 
Berkoop) 
Van aachteren kiek ie een koe in de kont (et is makkelik om aachterof 
kommentaor te leveren; Makkinge, Ni'jhooltpae) 
Ie kun nooit weten hoe een koe een haeze vangt (De Haule, De Hoeve, Else, 
Hooltpae, Ni'jberkoop) 
Een grienende koe krigt nog wel es wat, wat een stilzwiegende veurbi 'jgaot (iene 
die argens omme zeurt, krigt nog wel es wat veur mekeer, mar iene die him niet 
heuren lat, niet; Ni'jberkoop) 
Kosters koe mag wel op 't karkhof weiden (wie et dichtste bi'j et vuur zit, waarmt 
him et beste; Berkoop, De Blesse, Oolde- en Ni'jlaemer, Oosterwoolde, Peperge) 
Laeste koe de hekke toe (die et laeste deur een hekke of deure komt, moet die 
dichtedoen; Munnikeburen, Ni'jberkoop, Steggerde) 

Sietske Bloemhoff 

top 

mennigiene 
streeft d'r naor 
de top 
te berieken 

zonder 
te beseffen 

daf' daor vaeks 
an de raand 
van de ofgrond 
staon te kieken 

jan oosterhof jr. 



deensdag 	woensdag 

11 12 
december weke 50 december 

Et is me zoe'n volkien, zee de duvel, 
doe hadde hij een krojevol kikkerds, doe as hi'j ze d'r 

in hadde, floepten ze d'r net zo hadde weer uut 
(Scharpenzeel) 

2007 

Zunne op 08.40, zunne onder 16.27 

donderdag 	vn.,jdag 

13 14 
december weke50 december 

01-21 

As 't gat zegt van flut, bin alle knollen vut 
(Blesdieke) 

2007 



In welk plak kuj' dit wiekien vienen? 

Om veur een mooie pries in anmarking te kommen moej' veur 1 
feberwaori 2008 alle twaelf oplossings sturen naor de Stellingwarver 
Schrieversronte, Wihinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop / 
Oldeberkoop. Mailen mag ok: info@stellingwarfs.nl. 

't Is winter 

De redens uut et vet, 
et slegien uut et hokke, 

de iesbaene is glad, 
niet daenken an de klokke. 

De musse die moet op, 
de sjaal ligt om de nekke, 

de haansken lekker waarm, 
't is tied dat ik vertrekke. 

De Lende ropt oons now, 
et ies dat is te heuren, 

et volk stroomt vlogge toe, 
een spul van locht en kleuren. 

Een praotien op et ies, 
een feest van zute klaanken, 

we rieden hiel wat of, 
en schoften op 'e baanken. 

Wat vuult et leven eers, 
op sloden en op vaorten, 

zoe 'n winter gript oons beet, 
we bin in alle staoten. 

Harmen Houtman 



zaoterdag 	zundag 

15 16 
december weke 50 december 

(13 
De hoorns in de wal stikken 

(dwaslig gen ga 0fl; Berkoop, Donkerbroek, Else, 
Langedieke, Makkinge, Scharpenzeel) 

2001 

E.K. 11.17 

maendag 	deensdag 

17 18 
december weke 51 december 

(13 
Gien ruzie om een toppien huj, 
dan doen we de geit mar vot 

(lao 'we oons niet drok maeken om kleinigheden, 
Oosterwoolde) 

2001 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Klompen 

Lekker waarm in de winter, klompen. Of dregen jim die niet meer? Ze weren 
d'r in alderhaande soorten: gele klompen, zwatte klompen, wilgen klompen, 
ieperen klompen aj' ieperen klompen hadden koj' et wel doen, iepenhoolt 
was duurder as wilgen, vertelden woordeboekinfermaanten van 
Noordwoolde eertieds. En d'r weren populieren klompen, elzen klompen, 
leren klompen, Gediekster klompen, Zweedse klompen, Zwolse klompen. 
De woordeboekgroep van Scharpenzeel vertelde: Ie hadden ok gerookte 
klompen, die kun langer mit. Af klompen an hadden zeden ze in Blesdieke 
klompen an de bienen hebben. Op 'e klompe zitten dan zit ie mit je 
aachterwark op de hakke van iene van je klompen (Steggerde) en aj' hadde 
moeten dan schiet ie in de klompen (Ni'jberkoop) Mooie uutdrokkings bin 
d'r ok genoeg mit: 
Ie kun d'r wel mit klompen en kousen overhenne lopen (die kuj' makkelik an, 
daor hoej' aenlik gien rekinge mit te holen; Donkerbroek, Steggerde) 
Op een klompe en een schoe (in grote aarmoede; De Haule, Makkinge) 
D'r op een klompe en een schoe vandeur gaon (hiel hadde; Oosterwoolde) 
Now brekt me de klompe (daor begriep ik niks van; verspreid) 
Et wark gaotje over de klompen (et is je aenlik te vule; Steggerde) 
Mit de klompen in 't gelag kommen (lillik te passe kommen; Buil, De 
Fochtel, Else, Hooltpae, Langedieke, Ni'jberkoop, Ni'jtriene) 
Dat is ok een Klaos Klompe (een hoolten Klaos; Steggerde) 
Ik heb et liever in de klompen as in 't koppien (bi'jglieks slechte koffie of 
thee; Spange) 

Sietske Bloemhoff 

Kienderogen 

Ik zie de toekomst in twie kienderogen, 

vol vertrouwen kieken ze me an. 

Zoe 'n kiend, de wereld zoj' et geven. 

Wat vremd, waoromme ontnemen we et heur dan? 

Ik zie de piene in donkere kienderogen, 

vraogend kieken ze me stille an. 

Hoe leg ik uut an al die kleine kiender, 

dat ik alliend et tij niet keren kan. 

Zonder verwiet nog bin de kienderogen, 

onschuldig branen ze gatties in mien ziel. 

Heur stille vraoge lat me niet meer los. 

Geven we et leven deur an oonze kiender? 

Beheren we, of margelen we de eerde uut? 

Is d'r nog tied? Kuwwe de toekomst redden? 

Roely 



Offerfeest (islam) 

woensdag 
	

donderdag 

19 20 
december weke 51 december 

Oold huj is oold geld 
(wie in de winter wat huj over hoolt, kan dat laeter nog 
hiel goed uutkommen, et hoolt zien weerde; De Fochtel, 

Der Izzerd, Donkerbroek, Ni'jhooltpae) 

oln 2001  

Zunne op 08.46, zunne onder 16.29 
	

Begin van de winter 07.08 M.E.T. 

vn jdag 	zaoterdag 

21 22 
december weke 51 december 

Hunning an de striekstok hebben 

(mooipraoten, Donkerbroek) 

2001 



Nog wat aorige kuiers 

0k in disse tied van 'tjaor wodt d'r nogal es kuierd, veural deur mit te doen an 
iene van de mooie kastkuiers. Wi' numen hier nog een peer prachtige kuiers die 
deur botties of paolties angeven wodden. 

Kuieren op en bi'j et laandgoed De Eese 
1. De Grafheuvelroute. Die route begint an de Pr. Willem Alexanderlaene op 
Baors. Dit plakkien kuj' berieken deur kommende vanof Wolvege bi'j de Witte 
Peerden linksof, de Baorsweg, in te gaon. Ie gaon in de bocht van de weg mit 
naor links. Nao een peer honderd meter ziej' an de rechterkaante van de weg, de 
Woidweg, de anduding veur de kuier. Disse kuier is een redelik aentien lopen, de 
lengte is niet hielemaole bekend. 

2. De Zeuven Heuveltiesroute. Et begin van disse route is an de Doevensleegte 
(Duivenslaagte). Af vanof Wolvege kommen, gaoj' in Willemsoord linksof de 
Keuninginne Wilhelminalaene in. Dan gaoj' de vierde ofsiag, de Jhr. mr. dr. H.A. 
van Karnebeeklaene, in. Ie rieden dan deur De Eese, en nemen de eerste ofsiag 
rechtsof. Op een gegeven ogenblik ziej' rechts et Resort 'De Eese'. Ie gaon dan 
mitien naor rechts, dat is de Doevensleegte. Et bottien is niet arg dudelik te 
vienen, mar de route begint halverwege et zaandpad bi'j de slagboom an de 
rechterkaante. Disse kuier is vier kilemeter laank. 

3. De Wooldbarg. Hier hij' een mooie netuurroute lopen, die drie kilemeter laank 
is. Et begin is op et parkeerplak van Staotsbosbeheer tegenover et kampeerplak 
'Kappie'. Om daor te kommen, moej' vanof Wolvege bi'j de Witte Peerden 
linksof de Baorsweg op. Dan neem ie de eerste verhadde weg rechts, dat is 't 
Goor, en zo koj' waor af wezen moeten. 
D'r bin hier nog meer prachtige kuiers, daor schrieven we in de kelinder van 
volgend jaor over. Eerst veul plezier mit disse drieje! 

Annie Dedden 

De dag is weer veurbi'j 

De dag is weer veurbij, 
wat was hij aenlik weerd? 
Ik heb een protte goeds daon, 
mar wat dee ik verkeerd? 

Wat he 'k vandaege zegd, 
wat heb ik toch beweerd, 
ik gaf een kompelmentien, 
mar heb ik ok bezeerd? 

De zunne zegt gedag, 
wat heb ik aenlik leerd, 
soms gong et zo 'k et graeg wol, 
dan was ik weer frustreerd. 

De naacht die komt d'r an, 
hi'j koestert en bezweert, 
ik waachte tot een ni'je dag, 
vol kaansen teroggekeert. 

Harmen Houtman 



V.M. 02.16 

zundag 	maendag 

23 24 
december weke 51/52 december 

k 4,10 

29- 
Wel kaekelen mar gien eier leggen 

(wel praoten, mar niet warken; Scharpenzeel) 

2007 

Eerste Kastdag 
	

Twiede Kastdag 

deensdag 	woensdag 

25 26 
december weke 52 december 

,:~x-„1 j 	 m 	 k JLI- 

Doe de karken weren van hoolt 	29- 
Weren de meensken van goold 

Now de karken binnen van goold 
Bin de meensken van hoolt 

(Munnikeburen) 

2007 



Ni'jjaorwinnen (1) 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Ie zien ze niet meer, die aarme meensken die de huzen bi'j langes gongen 
om de bewoners et ni'jjaor of te winnen. Aenlik was et schooien om wat 
geld, en toch was et wat appats. 
Nooit za'k die man vergeten mit de moenieke die een deuntien speulde bi'j 
de deure. As de vrouw dan kwam mit een stuver in de haand, wun hi'j heur 
hiel hattelik et ni'jjaor even of. Et gong al jaoren zo en de meensken 
rekenden d'r al hielemaole op. As Jan mit de moenieke niet kwam was et 
mar een kaele boel en zol d'r grif wat mis wezen mit die man. 
't Was weer haost ni'jjaor en et winterde slim. D'r lag ok nog een dik pak 
snij. Jan zol now wel niet kommen. De kiender hoopten d'r aanders wel 
op dat hi'j toch nog kommen zol. De wegen wodden schonesleept mit de 
sni'jroemer mit twie peerden d'r veur en de wegwarker en de menner d'r 
op. Toch was et nog een hiel gebaggel, en zoolt wodde d'r doe nog niet 
strijd. De postbode mos d'r deur op 'e fiets, mar hi'j was handig en 
bedreven. Mit alderhaande pad, hoe reer ok, hi'j mos de post 
rondbrengen. De ni'jjaorskaorten was al zoe'n drokte. Haost bi'j alle 
huzen mossen ze an. D'r wodden hanen schudded, de meensken stonnen 
doe veul dichter bi'j mekere as now. Et gong allegere wat staoriger en d'r 
was nog tied veur een praotien. Mar zoe'n man zal an et aende van de 
dag wel mu west hebben deur al dat gezwaansel, temeensen as 't 
allemaole snij en ies was! 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Ni'jjaorwinnen (2) 

Nog even wil ik et hebben over Jan mit de moenieke. Et was wel wat vremd gaon, 
die dag doe hi'j mar niet opdaegen kwam. Wat was d'r gebeurd? 
Een posien laeter kwammen wi'j et te heuren. Ongelokkigerwieze was hi'j 
kommen te valen doe hi'j in et dörpien weer huus an huus speulde en de 
meensken et ni'jjaor ofwun. Op een gladde stee was hi'j uutgleden en had zien 
linkerbien breuken. Ze hadden him naor et ziekenguus brocht en 't zol wel een 
weke of zesse duren veurdat hi'j weer lopen kon. Et slimste was ok nog dat zien 
insterment stokkend was, en wel zo arg, dat et niet meer te maeken was. We 
zaggen him in tieden niet meer. Hoe mos die man weer an een ni'j insterment 
kommen? Et was een stok van zien broodwinninge, dat wus iederiene. 
D'r kwam praot van onder de meensken. D'r wodde een liest opmaekt en wie d'r 
wat veur overhad kon d'r geld op intekenen. Dat gong wel goed, en mit een peer 
gulle gevers d'r overhenne kwam et geld binnen veur een ni'j insterment. Zo kon 
Jan weer speulen veur jong en oold, en kon hi'j mit ni'jjaorsdag de streek op en 
ok de vrouw mit de stuver in de haand et ni'jjaor ofwinnen en heur veul heil en 
zegen toeweensken. 
Dit soort dingen bin in oonze tied van welveert haost niet meer in te daenken. 
Now komt de post mit de auto en de wegen wo'n stri'jd. D'r komt gien 
ni'jjaorwinner zoas Jan mit de moenieke meer an de deure en we hebben et veul 
beter. 
Toch missen we wat, we staon veerder van mekere of. We zeggen mekere 
kwaolik goeiedag, en we kun mit de tillefoon mekere veul gelok toeweensken, 
mar et vrolike deuntien an de deure en de hattelike haanddrok missen we. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



Zunne op 08.48, zunne onder 16.34 
Onneuzele Kiender (r.k.) 

donderdag 

27 
december weke 52 

., 

vn jdag 

28 
december 

*li ~ 	 ~~9 
Stopgaoren Dirkien en zied Lepepieren Jantien 

(domme vrouwluden die no it argens kommen 

en nargens tegen kunn j; Ni'jtriene) 

2007 

zaoterdag 	zundag 

29 30 
december weke 52 december 

lene grieze kri'je maekt nog gien winter 

(De Blesse, Peperge) 

2007 



L.K. 08.51 	 Ni'jjaorsdag 

	

Ooldejaorsaovend 	 Dag van de Vrede 

maendag 	deensdag 

	

.31 	1 
december weke  jannewaori 

Et gaot d'r heil en zegen om weg 
(d'r is een boel drokte, rumoer; verspreid) 

ZOOIJZO08 

December 

De appelfiappen bin al klaor 
De eulielocht nog in et haor 
Ik heur et in de veerte knallen 
We eten nog wat bitterballen 
Gelokkig nog mar een peer uren 
Dan wat drinken mit de buren 
Ziezo, die maond is weer veurbi'j 
December, dat is niks veur mi 'j 

Koosje 

Wi 'j veenskenflm allegere een hiel gelokkig en gezond 2008 
en hopen dat jim van disse spreukekelinder geneuten hebben! 

Annie Dedden, Jan Oosterhofsr. en Sietske Bloemhoff 


