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Ni'jjaorsdag 
Vostmaond 

Is donderdag 

 

F1 2 
jannewaori week 1 jannewaori 

4i 	
k 411. 

As de iespegels smulten, komt d'r pegelwaeter van 
(Scharpenzeel) 

2009 

Eerste Kertier (maone) 12.56 

zaoterdag 	zundag 

3 2 
jannewaori week 1 jannewaori 

't Is mit een hiete naalde en 'n verbraande draod daon 
(Dan bin de kleren haostig en slecht maekt; 

De Hoeve, Ni'jberkoop) 

wln 	 2009 



Zegend ni'jjaor! 

Op dit eerste blattien van de Stellingwarver Spreukekelinder weensken we 
jim allemaole een hiel goed en gezond ni'jjaor toe. Daomaost hopen we 
vanzels dat jim et hiele jaor deur ommeraek genieten zullen van disse 
spreukekelinder. 
Op de veurkaanten van alle blatties vienen jim, krek as alle ere jaoren, 
prachtige spreuken, gezegden en zeggies, zoas die in et Stellingwa,fs 
Woordeboek staon. Op alle aachterkaanten bin hiel vule verschillende zae-
ken te vienen, zoas gedichten, verhaelen, spreuken, foto's, ni'js uut de 
netuur, geschiedenis, puzelties en gao mar deur. Veur zoe'n grote ofwisse-
ling an materiaol kan alliend mar zorgd wodden as een hieleboel meensken 
an de kelinder mitwarken willen. En dat is ok veur 2009 weer et geval west. 
Zo kun jim prachtige riempies en gedichten lezen van Klaas Boersma, 
Roely Bakker, Martha Hoekstra, Koosje Hornstra, Harmen Houtman, Attie 
Nijboer, Jan Oosterhof, Marijke Ponne en Joukje Postma. Daomaost 
schreef Klaas Boersma ok kotte vertellegies en vermaekelike, vaeks 
waore, spreuken en gezegden. 0k Sjoukje Oosterloo schreef weer een hiele 
riegel verhaelties veur de kelinder. Et gaot daorbi'j vaeks om hiel herken-
bere situaosies, andikt mit flink wat humor. Wie eerder ok zoe'n plezierige 
haand van schrieven had, was Klaas van der Weg uut de Westhoeke van 
West-Stellingwarf. Hij schreef die verhaelties vaeks veur et Stellingwar-
ver tiedschrift De Ovend. De meerste van die kruderige stokkies 
verschenen laeter in zien boek Daegelikse dinkies. Een tal van die verhael-
ties uut dat boek kunjim in disse kelinder lezen. Mar d'r is nog veul meer...! 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Ni'j bin ditjaor de stokkies van Sjoerd Hoogenkamp van Wolvege over 
zien speurderswark in de Stellingwarven mit de metaoldetektor. Sjoerd 
dee deur de jaoren henne flink wat aorige voonsten en maekt daormit 
een stokkien Stellingwarver geschiedenis zichtber. Op een twaelftal 
blatties vertelt hi'j daorover. Ni'j bin ok de stokkies van Gerrit J.H. Hof, 
ok uut West-Stellingwarf. Zien stokkies gaon mit naeme over de wark-
zemheden van zien voegelwarkgroep, die veural aktief is in et gebied 
van de Rottige Miente en de Braandemeer. Ok Gerrit zien bi'jdrege is 
slim de muuite van et lezen weerd. Dat gelt ok veur de 'taelige netuur-
stokkies' van Henk Jager van Berkoop. Behalven dat Henk aorige 
zaeken vertelt over dieren die in disse kontreinen veurkommen, vertelt 
hi'j ok ien en aander over de benaemig d'r van. Daornaost vertelt Henk 
over een peer netuurgebieden. 
In de kelinder is veur de dadde keer een fotopuzel opneumen. Daor is 
een wedstried an verbunnen, dus wie nocht het... doe mit, want d'r bin 
aorige priezen mit te winnen! Hoe et allegere in zien wark gaot kun jim 
een aentien veerderop lezen. 
Vanzels doen ok Piere en Slakke, de bekende stripfeguren van Jan Oos-
terhof uut Steggerde, weer mit an disse kelinder, hiel vule meensken 
kieken daor altied weer naor uut. 
En wie nocht het om wat mit et Stellingwarfs omme te puzelen, ok dat 
kan weer, want d'r is weer zorgd veur een twaelftal puzelties. 
Wi'j weensken jim hiel vule plezier mit de Stellingwarver Spreuke-
kelinder 2009! 

Annie Dedden en Sietske Bloemhoff 



Zunne op 08.47, zunne onder 16.43 

maendag 

5 
jannewaori 

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

deensdag 

week  jannewaori 

Ze kregen nog niet zoveule van die gierige kerel 
as op een naegel liggen kon 

(Berkoop) 

woensdag 
	

donderdag 

jannewaori week 2 jannewaori 

Geef mar rustig een peer centen uut, geniet d'r mar van, 
bi'j de belasting weten ze je toch wel te pakken 

(Ni 'jberkoop) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

Klapekster 

Klapeksters bin voegels van roege, 
vaeks licht beboste eupen terreinen. In 
Nederlaand wodde veural bruded op hei-
develden hoovenen mar sieti , 	g 	, 	p g 
genoeg niet meer sund 2002. Et voer bestaot heufdzaekelik uut moezen en 
krobben. Klapeksters uut noordeliker streken overwinteren nog wel in oons 
laand. Ze kun ok aniroffen wodden in de Rottige Miente en de Braandemeer, 
ze zitten meerstal in de toppe van 'n boom of struke waor ze de omgeving 
ofturen as d'r  ok wat van heur gaeding te haelen is. Uut onderzuuk van braok- 
ballen van klapeksters bliekt dat winters veural krobben et slaachtoffer 
binnen, mar ok zangvoegelties en moezen wo'n riegelmaotig verschalkt. Et 
bandietemasker van de klapekster past dan ok prima bij zien levensstiel. 
An et Bokpioegpad in de Braandemeer-zuud, net nao de waetervoegeltel-
ling, zien we een klapekster die te bidden staot as een wiekel. Hij lat him 
valen as een bakstien en vangt een moes waor hi'j mit naor een struke gaot 
en him in een gaffel van een takke hangt. Dit ritueel speult him nog negen 
keer of en elke keer wodt de moes in een gaffel van een takke hongen. We 
turen mit de teleskoop alle struken of en we tellen vierentwintig moezen, et 
moet wel een goed moezejaor wezen, aanders kan hi'j nooit zoveul vangen. 
In de Braandemeer zien we de meerste winters wel klapeksters, mar dan 
meerstal in de toppe van een boom of struke. Dat ze staon te bidden ziej' 
zelden. Et was 'n mooie ofsiuting van een morgen tellen. 

Sjoukje Oosterloo 

Naor de beweerschoele 

Et gebeurde netuurlik weer in België. In Mechelen vul een stokoold 
meenske van alderaosie haost van heur stoel, doe ze bericht kreeg 
dat et neudig tied wodde om naor de beweerschoele te gaon. 
In een schrieven van de basisschoele an heur oolden, wodde docht 
dat et honderdentwiejaorige vrommesien bi'jkotten twie-en-een-
halfjaor wodden zol. 
Een kantoorjuffer van et bevolkingsregister hadde de adressen van 
iederiene die in '05 geboren was deurgeven an de schoeledirektie. 
Ze hadde niet deur dat d'r ok wel es meensken bi'j wezen konnen die 
in 1905 geboren weren. 
Doe een ambtener mit een sneu gezicht et oolde meenske een bos-
sien bloemen brocht veur de domme fout die d'r maekt was, zee de 
102-jaorige: 'Spietig, dat et niet deurgaot. Ik hadde wel graeg weer 
naor de kleuterschoele wild, as ik dan weer opni'j mit mien leven 
beginnen kon.' 



11 	 vri
,
jdag 

jannewaori 

zaoterdag 

10 
week  jannewaori 

'S 29-  
Awwe de redens te stief onder hadden, 

kreej' schiethakken 
(Ni 'jhooltpae) 

2009 

Volle Maone 04.27 
	

Zunne op 08.43, zunne onder 16.53 

zundag 	maendag 

11 12 
jannewaori week 2/3 jannewaori 

Hij kon alles bruken wat naegellos was 
(Hij vergript him an eigendommen van een aander) 

(Makkinge) 



Stellingwaif 700 jaor 

Et gebied Stellingwarf het, veur zoveer bekend, altied een biezun-
der, eigen plak inneumen in de poletieke en bestuurlike 
ontwikkelings in Noord- en Oost-Nederlaand. Alderdeegst van 
ongeveer 1300 tot september 1500 hadde et gebied een zeisstaan-
dige poletieke en bestuurlike pesisie. Stellingwarf wodde in die tied 
bestuurd deur 'Stellingen', die uut en deur de bevolking keuzen 
wodden. Meerstentieds gong et om drieje. Et gebied beschouwde 
himzels een hiele tied as 'vri'j', wat ok wel 'rieksonmiddellik' hiet. 
In 1309 wodde veur et eerst, in een oorkonde, de naeme Stellingwarf 
nuumd. De naeme van oons gebied is zodoende onderdehaand op 
zien minst zeuvenhonderd jaor oold. Daor willen de Stichting Stel-
lingwarver Schrieversronte en een tal historische verienings, zoas 
de Vereniging Historie Weststellingwerf en de Historische Vereni-
ging Appelscha en Omstreken dit jaor nogal wat ommedaenken an 
geven. D'r wo'n veur die viering verschillende manifestaosies en 
biezundere aktiviteiten opzet. Wie daor graeg meer over weten wil, 
kan kieken op de speciaole webstee www.stellingwarf700.nl  daor 
alle biezunderheden over dit speciaole jaor op bekend maekt wod-
den. Wie meer lezen wil over de middelieuwse geschiedenis van 
Stellingwarf, rikkemederen we et boek Stellingwarf in de Midde-
lieuwen an (Henk Bloemhoff, Wolvege, 1991). 

Henk Jager 

Et Bekhofgat (1) 

Et Bekhofgat (Bekhofpias) ligt boven Zaandhuzen in de hoeke van de Mao-
den- en de Bekhofweg. Et is ontstaon in 1968. Doe kreeg de 
ruilverkavelingskemmissie 'Lende Zunnekaante' naemelik toestemming 
van de Dippeteerde Staoten van Frieslaand om hier mit een zaandzoeger 
zaand te winnen tot op een diepte van maximaol acht meter. Et zaand mos 
bruukt wodden veur bepaolde ruilverkavelingswarkzemheden. Et gat ligt 
in et stroomdal van de Lende, op et zaand hadde him hier vene ofzet. 
Bi'j de ofronding van disse ruilverkaveling wodde et Bekhofgat overdreu-
gen an Staotsbosbeheer. Die het doe bos om et gat anplaant. Onderwiels bin 
de bomen d'r al aorig hoge. Et gaot et meerst om Eskenbos (Essenbos). 0k 
staon d'r aorig wat Birken (Berken), leperenbomen (Iepen), Zulverwilgen 
(Schietwilgen), Haegedoorns (Meidoorns) en Jekenbomen (Zomereiken). 
Butendat is de ondergruui d'r biezunder weelderig. Eerst beston die heufd-
zaekelik uut groffe Braandnettels (Grote brandnetel), mar gaondeweg is et 
liekewel een stok minder mit die, vaeke vervluukte, plaante wodden. In 
2007 gedi'jde d'r ok een boel Staankhoorn (Fluitenkruid), Hoonsdraf 
(Hondsdraf), Kleefkruud, Framboos en Rooie koekoeksbloeme (Dagkoe-
koeksbloem). Ok bin d'r op verscheidene plakken Brummelpollen 
(I3ramenstruiken) en/of Vleerpollen (Vlierstruiken) opsleugen. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



deensdag 	woensdag 

13 14 
jannewaori week   jannewaori 

:k 	411. 

Af verhuzen gaon, 
moej' alles wat naegelvaaste zit, aachterlaoten 

(Berkoop, Span ge) 

eln 	 2009 

donderdag 	vnS,jdag 

15 16 
jannewaori week  jannewaori 

Staemerldoten liegen 
(lene die altied staemert, liegt vanzels) 

(Ni 'jhooltpae) 

2009 



Henk Jager 

Et Bekhofgat (2) 

Bij et waeter langes schieten zoemers nek bluuiende kruden op, zoas 
Moerasspirea, Valeriaan, Hollaanse blauwe (Kale jonker), Varken-
bloeme (Gele Ijs) en Leverkruud (Koninginnekruid). Ok staon d'r een 
protte Wilgenpollen (Grauwe wilgen) die tot meters veer et waeter in 
gruuien. 
Et gat wodt veural deur kwelle voeded. Daoromme is et waeter d'r 
vaeke troebel van de iezeroer. Hierdeur dringt in et diepe waeter onvol-
doende locht veur de gruui van waeterplaanten deur. Alliend bij de 
(oost)kaante langes kommen kleine stokkies Pompebloeme (Gele 
plomp) en Fonteinkruud (Drijvend fonteinkruid) veur. In et gat bin 
inkelde vissteigers anlegd. Ok liggen d'r een stokmennig visstekkies 
bij et waeter langes. Ie kun d'r mooi li'j zitten. D'r wodt hier nog et 
meerst op Karper viskt. Ok kan d'r beheurlik goed Voorn (Blankvoorn) 
vongen wodden. An de Bekhofweg is een parkeerplak mit een pick-
nickplak inricht. Ok is d'r een kuierroute om et gat henne uutzet. Ok 
kuj' van daorof ofslaon naor de Maodenweg. Bij dat pad langes gaot de 
jonge bos inienend over in een ooldere bos die op een zaandkop ligt en 
vroeger veur hakhoolt in gebruuk west het. Daor kuj' onder de deur-
scheuten iekenbomen de Motte-mit-biggen (Salomonszegel), de 
Blekber (Blauwe bosbes), et Daikruud en Adderverens (varens) zien. 
Ok gruuien d'r nog aorig wat Neutepollen (Hazelaarst ruiken). 

Attie Nijboer 

Tied 

De tied tikt veerder, menuut nao menuut 
Wi'j staon d'r niet bi'j stille 
Want tied maekt gien geluud. 

Hij vligtje deur de hanen 
Stille zetten kuj 'm niet 
Gebruuk 'm goed, heb wille 
Dan kriej' laeter vast gien spiet! 



Laeste Kertier (maone) 03.46 
Begin van de Bidweke 

veur de ienhied 

19 zaoterdag zundag 

17 18 
jannewaori week  jannewaori 

29-  
Een kael en naezig koppien het ze, 

as ze et haor d'r of het 
(Ni 'jberkoop) 

Zunne op 08.37, zunne onder 17.04 

maendag 
	

deensdag 

19 20 
jannewaori week 4 jannewaori 

Hooi jim eigen tael in ere, die zo nao an 't hatte ligt 
(H.J. Bergveld) 

2009 



Fotowedstried 

Op et twiede blattien nuumden we al even de blatties mit foto's. Elke 
maond kommen jim in dis se kelinder een blattien tegen mit een foto. 
Daor staot alle keren een vraoge bi'j over waor de foto maekt is of 
wat d'r op te zien is. Alle foto's bin maekt in de Stellingwarven, en 
om jim ok dit jaor weer een betien op weg te helpen: zesse d'r van 
bin neumen in West-Stellingwarf en zesse in Oost-Stellingwarf. 
Butendat bin alle plakkies van de weg of te zien. Jederiene kan daor-
omme an disse fotowedstried mitdoen, jong of oold, sportief op 'e 
fiets of noflik 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 Berkoop/Oldeberkoop. Mailen 
mag netuurlik ok: info@stellingwarfs.nl. Uut de goeie oplossings 
wo'n drie winners lot, en die kriegen alledrie een prachtig pakket mit 
Stellingwarver boeken! Stel now daj' an ien of twie oplossings twie-
felen, stuur ze dan toch allemaole veur 15 jannewaori 2010 op. Et 
kan ommes wezen dat d'r hielemaole gien inzenders mit twaelf 
goeie oplossings binnen, en dan kommen de drie beste inzendings in 
anmarking veur de priezen! 
Op et volgende blattien staot de eerste foto. We weensken Jim weer 
hiel vule plezier mit oonze fotowedstried! 

In welke vaort spiegelt de boerderi'je him? 



woensdag 
	

donderdag 

21 22 
jannewaori week 4 jannewaori 

Aj' rouwriemen an de bomen hebben, 
is 't mit drie daegen duj 

(De Hoeve) 

2009 

.,. 1 vn jaag zaoterdag 

23 
jannewaori week  jannewaori 

Wij moe'n mar een aander pattien inslaon, 
aanders kommen we niet wieder 

(We moe'n et mar over een aandere boeg gooien) 



jan oosterhof 

in een boekien 

ik daenk, zee Slakke tegen Piere 
da'k ditmar es uutgebreid viere 
et kon ommes minder, 
naojaoren de kelinder, 
verschienen wij now in dit boekien hiere 

zo is et, zee Piere tegen Slakke 
ik daenk da'k mitjow deurzakke 
want zie, dit sukses 
vragt om een goeie fless' 
wat zeef a'k de whiskey es pakke? 

da's best, da's een hiel goed idee, man 
dan zuwwe es zien as die leeg kan 
veur oons kan 't gien kwaod 
as 't in de bienen zitten gaot 
want wij moe'n toch al kroepende op huus an 

(schreven bi 'j  gelegenhied van et verschienen van et eerste boekien mit 
striptekenings van Piere en Slakke in 2007) 

Marijke Ponne 

Riep 

Spinnewebben van kaant 
Die ik eers nooit zag, 
Bin fijntjes beriept 

De opgaonde zunne liekt 
Een gooiden bod 
Tegen al 't zuiver 

De wintermaone 
Over de riep van mien tuun 
Zien vanuut 't raem 

Een roestig hekke 
Bedekt mit gieenst 'rende 
Raanken van klimrozen 
Lonkend in de veerte 

De pereboom van zuiver 
Gezellig kokkerellen 
Pere geuren in huus 
't Is om op te snoeven 

En dan 
klettert en klaetert 
't Zuiver an diggels 
van de daeken en bomen 

SPIETIG 
't Was zo mooi 
Mar vusen te kot 
lene dag mar 



Chinees nijjaor (4706) 
Zunne op 08.28, zunne onder 17.16 

Ni'je Maone 08.55 

zundag 	maendag 

25 26 
jannewaori week 4/5 jannewaori 

Ie kun wel wat opdoen aj' bi'j et pad binnen 
(Wat an de weet kommen; Buil) 

f 

deensdag 	woensdag 

27 28 
jannewaori week 5 jannewaori 

Dat is deur him op pad brocht, 
dus a'k lieg, lieg ik kernmissie 

(Steggerde) 



Sjoerd Hoogenkamp 

'Hier vien ie toch niks...' 

As ik argens an et zuken bin mit mien metaoldetektor krieg ik altied 
wel de neudige opmarkings van omstaanders. Soms hebben ze d'r 
gien flauw benul van wat af an et doen binnen en daenken daj' pie-
ren an et zuken binnen of zok-zo-wat. Toch weten de meersten 
onderhaand wel wat zoe'n apperaot inhoolt. 
De opmarking die af et meerst in disse streek heuren is: 'Hier vien ie 
toch niks, de meensken weren hier vroeger hiel aarm...' En daor zit 
netuurlik ok wel wat in. Mit naeme in de vervening hadden de meer-
ste meensken et niet arg bried. 
Mien voonsten, mar ok de geschiedenis, vertellen oons dat disse 
streek vaeke ok betere lieden kend het. Ie kun die tieden van doe 
netuurlik niet vergelieken mit die van now, mit alle luxe die wij 
tegenwoordig kennen. Mar ik weet zeker dat een boel meensken 
heur in die tied wel nek vuuld hebben. Misschien wel rieker as dat 
wi'j oons now vulen. 

Jannewaoripuzeltien 

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

mitklinker 

lidwoord 

keurig, zorgvuldig 

nommer waor gien pries op vaalt 

vervoersmiddel 

een inkeping maeken 

bep. weersgesteldhied 



14 

donderdag vri'jdag 

29 30 
jannewaori week  jannewaori 

%11 ~ 	 — ̂.t 	_; ~ 1.0 

As 't varkens regent, krigt hi'j ok een stat 
(Zegd van een sufferd; De Miente) 

2009 

H.M. Keuningînne Beatrix (1938) 	 Dujmaond 

zaoterdag 	zundag 

31 1 
jannewaori week  feberwaori 

9% 

Ie kun 'm op gien voeten vaomen bi'jhouwen 
(Op gien stokken nao; Spange) 



Roely Bakker 

Scheuvelen (1) 

Dichtebi'j oons huus haj' een mooie, ronde poele, die deur de buurt-
schop anneumen was as iesbaene. Hadde et een stokmennig 
naachten flink vreuren, dan gongen een tal j ongkerels geaarmd et ies 
op. Ze stampten flink en hul et overal, dan wodde de baene veilig 
bevunnen en eupen verklaord. D'r kwam een dissien op et ies. Daor 
koj' hiete poeiermelk en snet kopen. Ik zal een jaor of zesse, zeuven 
west hebben, doe 'k veur de eerste keer mit pappe mit moch naor de 
iesbaene. Ik hadde al wat ommekrabbeld op 'e sloot veur et huus, dat 
scheuvelen kon 'k al aorig. Docht ik. Man, man, dat vul me vies of. 
Et leek wel as hadde et volk op 'e baene haezehaor in de sokken. 
Tjonge, jonge, dat gong me d'r ommeweg. Ik keek mit eupen mond 
naor oonze buren die as in oolderwetse kleraosie an et schoonrieden 
weren. Ze zwierden, mit briede streken, over et ies dat et een lust 
was. Daor tussendeur vleug et jongvolk in lange riegels in de ronte. 
Pappe plaantte me in de midden van de poele. Daor was een stok 
ofzet veur bek zokke toprieders as ikke. Ik trof al gauw wat kunde. 
We vermaekten oons een schoffien best. Doe vun ik wel goed. Ik 
was koold van et valen en mu van et overaende kommen. Ik hadde et 
had. Wat mij betreft kowwe wel op huus an gaon. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Roely Bakker 

Scheuvelen (2) 

Ik begaf mezels mit levensgeveer op 'e buterbaene. Al rap pikte 
pappe me op. Een beker poeiermelk en een hompien koeke was mien 
diel. 
Doe 'k dat aachter de koezen hadde, zee ik dat ik naor huus wol. 
'Now al? Kiend, we bin d'r bek,' foeterde pappe. 
Ik dee wat alle kleine maegies doen as ze heur zin niet kriegen. Ik 
leut de lippe hangen en paste een peer traonen teveurschien. 
'Breng heur toch naor oonze Jantien,' opperde de jongste zuster van 
pappe, 'die gaot mit et dikke lief toch niet scheuvelen. Ze is wis 
bliede mit wat gezelschop.' 
En zo gebeurde. Ik zat de rest van de middag bi'j tante Jantien an de 
keukentaofel. Lekker veur et potkacheltien. Ik hulp mit bonedoppen 
en we speulden een peer potties negenstikken. Et was al donker doe 
as pappe me ophaelde. Ik hadde me gien ogenblik verveeld. Doe 
pappe aovens vreug: 'Gaoj' morgen weer mit scheuvelen,' gaf ik as 
bescheid: 'Jawis wel. A'k naor tante Jantien magge.' 
Now vraog ik me of, as et deur tante Jantien komt, da'k et scheuve-
len nooit goed onder de kni'je kregen hebbe. 



Maria Lichtmis (r.k.) 
	

Eerste Kertier (maone) 00.13 

Zunne op 08.18, zunne onder 17.29 

maendag 

2 
feberwaori week 6 

deensdag 

feberwaori 

Et is broodneudige neudig vanneuden 
(Et is arg neudig; Ni'jberkoop) 

2009 

woensdag 
	

donderdag 

2 	Lil 

feberwaori week 6 feberwaori 

Overdaod is altied verkeerd, 
behalven bij dieken en dammen 

(Donkerbroek) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

De Voegelwarkgroep 
Braandemeer is in 1993 opricht 
deur een tal enthousiaste 
meensken uut Wolvege. 	 ise Sund 2001 bin wij een JJJ 
zeisstaandige warkgroep binnen 	Brandeineer de Fryske Feriening foar 
Fjildbiology. 
Doel van de Voegelwarkgroep is: 
Bruudvoegel monitoring 
Waetervoegeltellings (oktober / april) 
Gaanze- en zwane-tellings 
Roofvoegeltellings 
Biezundere soorten 
Wetlaandwaacht Rottige Miente & Brandemeer 
Et tellen van voegels gebeurt veur: Staotsbosbeheer, Weidevogelmeetnet 
Friesland, SOVON Vogelonderzoek Nederland. 
Bruudvoegels bin d'r meerstal zoe'n vuuftig soorten: 
Roerdompe, purperreiger, krakente, slobente, zoemerkrikke, glee, waeterral, 
kiewiet, gritte, wulpe, tutering, weerlaompien, Zwarte steern en de blauwbost en 
dan nog et neudige kleine grut. 
Waetervoegels en gaanzen en zwanen: 
Grote zulverreiger, smiente, brilleduker, grote Zaegbek, nonnegien, rietgaanze, 
grauwe gaanze, kolgaanze, knobbelzwaan, wilde zwaan. 
Roofvoegels: Glee, hoenderschofferd, havik, rooie wiekel en blauwe wiekel. 
Trekvoegels: Blauwe glee, visaorend, slechtvalke. 
Biezundere soorten: Kwattelkeuning, posseleinhoen, iesvoegel. 
Hef belangstelling in et wark van de Voegelwarkgroep Braandemeer, wij staon 
in de gemientegids van West-Stellingwarf. 

Harmen Houtman 

Kuiervassien 

Lopen deur de Steilingwarven 
da genieten, dat is top, 

mit of zonder Noorse stokken, 
echt, ie knappen d'r van op. 

Roek de bomen in de bossen 
denne, sparre, beuk en iek, 

kiek es evenpies naor boven, 
voegeltiesjim hebben geliek. 

Toffel ok es langs de vaorten, 
zie de paampels en et riet, 

en de zwannen en de enten, 
zels et vissien dat geniet. 

Stap es lekker over 'n zaandpad, 
tussen benten, heid' en mos, 

hooi je mond es even dichte, 
dan komt d'r een buite los. 

't Is een keunst, ailienig luust'ren 
en te zwiegen uut respekt, 

om dan nao 'n schoft te marken 
'k heb de stilte echt ontdekt! 



1 vn. jaag 

6 
feberwaori 

zaoterdag 

rj 
week  feberwaori 

Ze lat nooit de vleugels hangen 

(Geft de moed nooit op; Steggerde) 

2009 

Septuagesima 	 Zunne op 08.06, zunne onder 17.42 
Volle Maone 15.49 

zundag 	maendag 

8 9 
feberwaori week 6/7 feberwaori 

Wat een dooie vissiesvreter 

(Saai, onneuzel kiend of volwassene; Ni 'jberkoop) 

2009 



Even op een baankien bi' de vaort bekommen. In welk plak? 

Attie Nijboer 

Zoemertied 	 Haast 

Zoele wiend Grauwe lochten 
Hujjen duuster 
Schofttied Waarme heerd 
Speulend kiend Dot mij zochten 
Onweersbujjen luuster! 
Zoemertied De storm is keerd. 

Meitied 	 Wintertied 

Bokkesprongen Winterklied 
Malle jongen rillings 
Uutbundighied Braandewien 
Sloemerende knoppen onopmarkzemhied 
Kom mar op 'e proppen trillings 
Now is etjim tied! Breuken bien! 



deensdag 	woensdag 

10 11 
feberwaori week 7 feberwaori 

Mit stroop vang ie meer vliegen as mit eek 
(De Haule, Makkinge) 

donderdag 	vn.,jdag 

12 13 
feberwaori week 7 feberwaori 

De vlij van de bri'j en et vel van de vis is et 
beste wat d'r is 

(De Miente) 



Sjoukje Oosterloo 

Heupen 

Vanwegens da'k me neudig es een ni'j stokkien kleren anschaffen 
mos, he'k de stoute schoenen mar es antrokken, en bin een winkel 
mit kleraosie binnengaon. 
Ik hadde me een peer broeken uutzocht die me wel an stonnen, en zo 
was ik in de paskaemer drok doende mit et broekepassen. 
Een minne klus, et zwiet leup me bi'j alles daele op die hiete 
zoemerdag. 
D'r hongen al een stokmennig broeken an de haoke, die ik al anpast 
hadde, mar ze weren me allemaole an de wiede kaante in de middel. 
Ze hadden hielendal gien hoolvaaste. 
De juffer die me hulp, zee ten aende raod: 
'Jow hebben ok hielendal gien heupen.' 
Veraldereerd keek ik heur an en flapte d'r uut: 
'Af mar weten da'k et wel es 6p 'e heupen hebbe.' 

Henk Jager 

Muskusrat (1) 

De naeme van et dier is muskusrotte (Nbk, Spa, hj: Nw) of bisam-
rotte (01-Nl, elders spor.). Beide naemen hebben betrekking op de 
locht van muskus die et dier loslat. 
De muskusrotte stamt uut Noord-Amerike. In et begin van de 20e 
ieuw is dit dier in Europa importeerd. Hi'j wodde hier veur de jacht 
uutzet of fokt veur de bontindestrie. Mar vanwegens et mildere kil-
maot ontwikkelden de in Europa fokte muskusrotten een minder 
volle vacht, die daordeur amper geld weerd was. Daoromme leuten 
de fokkers de hokken verweerlozen, waordeur d'r goenend ontsnap-
pen konnen. In de Europese netuur vermeerderde de exoot him 
raozend vlogge. Dat dee blieken doe een Tsjechische graaf in 1905 
vuuf muskusrotten bi'j een visviever op zien laandgoed uutzette. 
Hi'j hadde die uut Amerike mitneumen. Eerst voerde hi'j ze mit 
wottels en eerpels bi'j. Et volgende seizoen kon de graaf al op de die-
ren jaegen gaon. Hij hadde d'r al gauw een stok of dattig scheuten. 
Tien jaor laeter moe'n d'r al twie miljoen naokommelings West 
wezen, die tot in een straol van wel honderd kilemeter om et laand-
goed zatten. In 1941 wodde de eerste Nederlaanse muskusrotte 
vongen. Sund de zeuventigerjaoren komt hi'j hier overal veur. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Valentijnsdag 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
feberwaori week 7 feberwaori 

juk 
Mit vliet en moed wodt heide goed 

Mar zonder stront blift 't heidegrond 

Zunne op 07.53, zunne onder 17.55 
Laeste Kertier (maone) 22.37 

maendag 
	

deensdag 

16 17 
feberwaori week 8 feberwaori 

29-  
Mist geft vost in de kist en regenwaeter dat pist 

(De Fochtel) 

2009 



Henk Jager 

Muskusrat (2) 

De muskusrotte leeft bi'j en in et binnewaeter. In de oever vrot hi'j een hol 
daor as de ingang van onder waeter ligt. 0k greeft hi'j een twiede gang veur 
de lochttoevoer. In de haast maekt hi'j in ondiep, stillestaond waeter een 
winterhutte klaor. Daorveur toogt de muskusrotte een bulte oeverplaanten 
bi'j mekaander. In disse burcht wo'n minstens twie kaemers en een 
opslagruumte anlegd. De muskusrotte vret veurnaemelik dielen van wae-
ter- en oeverplaanten, zoas wottels van snielen en pompebloemen. Ok vult 
hi'j dit menu mit mossels en vissen an. 
Deur zien hollen kun bi'j kleine dieken en kaden minne plakken in de wae-
terkering kommen. Ok ondermienen de hollen de grond die bi'j et waeter 
langes ligt. Daordeur kuj' d'r mit een bien inzakken. 0k zol een trekker zo 
de sloot in kaantelen kunnen. Om de schae te verminderen hebben de per-
veensiaole waeterschoppen muskusrottevangers in dienst, die de dieren 
mit klemmen en speciaole metaolen foeken vangen. Op die meniere bin d'r 
in 2006 in Frieslaand 26.779 muskusrotten vongen. De klemmen wo'n op 
de wissels en veur de ingangen van de winterhutten zet. De foeken wo'n op 
maot maekt en in dukers van weterings en buizen plaetst. As de foeke hie-
lemaole onder waeter staot, verzopt de vongen muskusrotte nao een 
menuut of wat. Onderwiels bin de vos, de eierwezel en de havik netuurlike 
vi'janen van oonze muskusrotten wodden. Ok kan de muskusrotte best 
deur de meenske eten wodden. Et dier het ok bi'j een inkeld resteraant op 'e 
menukaorte staon. Veur et op smaek brengen wodt wel gaegel bruukt. 

Sjoerd Hoogenkamp 

Elke voonst het zien verhael 

Een gaaspe, een munt, een knope. Veurwarpen die d'r aorig uut zien 
kunnen. Zeker as de kwaliteit goed is. Mar veur mi'j het een veur-

warp veul meer weerde as et verhael d'r over bekend is. Waor wodde 

et veur bruukt? Hoe oold is et? Waor wodde et maekt? 
Veul infermaosie is uut boeken te haelen, mar veural internet is een 

daankber hulpmiddel. 
Zo vun ik een peer jaor 
leden een vremd lang- 
warpig 	striekiezer. 

Deur op internet een 
striekiezermuseum te 
bezuken kwam ik d'r al 
vlot aachter dat et hier 
om een speciaol Striekiezer veur korsetten 

striekiezer gong om korsetten mit te strieken. 
Een boel meensken weten mi'j te vienen mit vraogen over munten 
en veurwarpen. Zo wo'n we allemaole weer wat wiezer mit mekere. 



Is woensdag 	donderdag 

18 19 
feberwaori week 8 feberwaori 

1 	 1 

Hi'j het een oolde vrouw zien pissen 
(Het een strontje an et ooglid; Oolde- en Ni'jlaemer) 

zoog 

Intemationaole Dag van de memmetael 

., vn jdag 

20 
feberwaori 

zaoterdag 

21 
week 8 feberwaori 

Ie moe'n je niet eerder uuttrekken 
veurdaj' op bedde gaon 

(Geef je geld niet uw' veurdaj' dood gaon; Buil) 

2009 



Feberwaoripuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon, in. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, de Stellingwarver benaeming van een 
keukenveurwarp. 

• . . - • . 	bepaolde ruumte in huus 
- . 	komt et eten op 

• . - • . . . 	niet zute 
- • • • 	soort gruunte 
- . . 	diel van et bestek 

• - . • • 	niet koold 
• . - . . • • 	ieder pontien gaot d'r deur 

- 	 et (middag)maol 
• - . . • . 	sommigen hebben him hiete in de keel 

jan oosterhof 

ofsiag zunne 

af lopen, 
waor de nood et hoogst is 
waor de stress et grootst is 
waor paniek 
en kritiek 
inet pad staon 

blief hopen: 
nao een aentien op dat pad 
mit hier een hobbel, daor een gat 
komt op een dag 
toch weer die ofslag 
waor af richting zunne gaon 



Begin Karneval 
	

Zunne op 07.38, zunne onder 18.08 

zundag 	maendag 

22 23 
feberwaori week 8/9 feberwaori 

De voegelties in de vingers hebben 

(Tintelende vingers hebben deur de koolde; 

Peperge, De Blesse, Wolvege) 

2009 

Aende Karneval 
Vastenaovend 

deensdag 

24 
feberwaori week 9 

Aswoensdag (r.k.) 
Ni'je Maone 02.35 

woensdag 

25 
feberwaori 

Die het te vule vinkelwaeter had 

(Starke draank; Ni 'jhooltpae) 

2009 



Klaas van der Weg uut Ni 'jtriene schreef van 1976 of zien bi 'jdre-
gen veur et Stellingwarver tiedschrzft De Ovend. Hij had oge 
veur kleine daegelikse aeventuren, waor aenlik altied wel weer 
plezier an te beleven is. Klaas van der Weg was in de Westhoek 
een bekende verschiening en was aktief bij tal van verienings. 
Veur et Stellingwarfs zette hij him o.e. in veur etprojekt Stelling-
warfs Woordeboek. In 1992 verscheen van him et boekien 
Daegelikse dinkies, mit daorin vuuftig van zien vertellegies uut de 
jaoren 1976 tot 1992. 
In disse spreukekelinder kun jim een tal van die vertellegies lezen. 
Klaas van der Weg raekte weg in 1995. 

Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1979) 

't Is zundag 18 feberwaori 1979. A'k et raem uut kiek, zie 'k niks aanders as 
sni'j en ies, en dat het al een hiele poze zo west, en et kan ok nog wel een maond 
duren. Want de vroegere strenge en lange winters die ik mitmaekt hebbe duur-
den tot half meert toe. De winter van '28-'29, doe wa'k 14jaor, doe reden we 1 
april nog op 'e trekgatten, as et temeensen naachs vostig West hadde, want et 
was al duj. 
0k in de oorlog hebben we twie strenge winters had, en die vergeet ik niet zo 
gauw weer. De winter van '39 op '40 ston ik in Haarlem op waacht, ik was doe 
soldaot, moej' weten. Et vreur doe een dikke twintig graoden. Vlochten stro-
omhulsels om de kissies henne, een bivakmusse op, en zo kwammen we deur 
de naacht henne. De winter '41 op '42 vergeet ik Ok niet meer, doe is oonze 
ooldste dochter geboren op 1 april, en doe lag de sni'j nog een meter hoge aach-
ter de boswal, bij de weg langes, mar et was doe wel duf weer. 
Et het verleden weke verschrikkelik sni'jd, mar toch lag d'r in die vroegere 
strenge en lange winters meer sni'j in de Stellingwarven as now. In een plak-
kien in de buurt laggen zokke dikke sni'jdunen op 'e weg, dat ze hadden d'r 
een tunnel deur greven, en ze fietsten d'r zo deur. De botterfebriek van Delf-
strahuzen was zo insni'jd dat die kwam stille te liggen, de meensken konnen 
d'r niet meer in kommen. Al was et hier niet zo slim as in et noorden, de 
meensken raekten toch bezeten van een hamsterwoede. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



donderdag 

26 
feberwaori week 9 

., 
vn jdag 

27 
feberwaori 

Van Jetse gaon 
(Flauwvalen, van zien stokkien gaon, van slag raeken; 

Ni 'jhooltpae, Ni 'jberkoop) 

2009 

Regenmaond 

zaoterdag 	zundag 

28 1 
feberwaori week 9 	meert 

Een goeie haene is niet vet 
(Een te dikke man dot kennelik te weinig an seks, een 

man die seksueel aktief is blift mager; Blesdieke, 
De Hoeve, Makkinge, Ni 'jberkoop, Noordwoolde) 

2009 



Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1979) 

In Wolvege was gien brood of melk meer te koop. Anvoer was d'r 
niet meer, dat de 11.000 Wolvegesters hadden de winkels gauw leeg. 
Ondaanks dat d'r in de vroegere strenge winters meer sni'j lag, 
kwammen de bakkers en winkelmannen toch langes. Dat mossen ze 
om de konkereensie. Ik zie ze nog deur de sni'j baggeren. In de iene 
haand een tasse mit bosschoppen en in de aandere haand een bussien 
pietereulie. lene van oonze leden hul een stok of viere kiepen en een 
haene. Doe hij in die sni'jstorm morgens bi'j zien kiepen kwam, 
weren ze insnijd, de koppies kwammen nog bek boven de sni'j uut. 
We hebben now weer es ondervunnen, dat de netuur baos is. Mar al 
gaot et ok nog zo reer, de meensken maeken d'r altied grappies over. 
Ik wete nog goed in de vroegere strenge winters dat we tegen 
mekaander zeden: 'Nog iene sni'jstorm, en dan roepen we mekaan-
der goeiemorgen deur de schostien toe.' Mar we gaon de goeie tied 
weer in. Ik hebbe de lurkies wel es op 10 feberwaori zingen heurd, 
dat wodt van etjaor een best stok laeter. 

Sjoukje Oosterloo 

Stellingwarfs koenegeloei 

Een stokmennig Britse boeren beweert dat koenen per regio mit een 
eer aksent loeien. Ze daenken dat de koenen de tongval van heur 
eigen baos overnemen. 
Een dieredokter en betoefd koenekenner uut de Stellingwarven Wet 
wel dat koenen mit mekeer kommuniseren om de rangodder binnen 
de veestaepel te bepaolen. Mar Stellingwarfs geloei kan hi'j him niet 
heugen ooit heurd te hebben. 
Neffens experts op et gebied van taelen en dialekten zol et idee van 
de Britse boeren hielemaole zo gek nog niet wezen as dat et liekt. 
Bi'j honnen en voegels komt et ok wel veur, bi'jglieks een praotende 
pappegaai of een hond die zingt. 
Me donkt, hier is een ni'je taek votlegd veur de Stellingwarver 
Schrieversronte. D'r moet vanuut de overhied geld op et klied kom-
men veur een onderzuuk naor et Stellingwarfs loeien van de koenen. 
Now miende ik vannaacht da'k oonze katte ok mit een Stellingwarfs 
aksent miauwen heurde, mar doe ik vandemorgen op de kelinder 
keek zag ik dat et de eerste dag van de maond meert was. 



Zunne op 07.23, zunne onder 18.21 

maendag deensdag 

3 
meert 	week 10 

	meert 

Hi'j vluukte alle duvels uut de hel 
(Hij vluukte enorm; Ni 'jhooltpae) 

2009 

Eerste Kertier (maone) 08.46 

woensdag 	donderdag 

4 5 
meert 	week 10 	meert 

Alles vlotten en drieven laoten 
(Alles op zien beloop gaon laoten; Scharpenzeel) 

IC) 	 2009 



Jan oosterhof 

ni'je poletiek 

nuum et de 
verwildering 
van de poletiek 

nuum et et 
verdonkeremaonen 
van onze ethiek 

zoveer is et kommen, 
jow zien et gebeuren: 
gien invloed veur wie fluusteren 
de macht bij wie 't hadste raost 

et volk volgt in drommen 
(want wil best wel heuren, 
mar bliekber niet luusteren) 
maektjow dat niet verbaosd? 

Gerrit J.H. Hof 

Rottige Miente en Braandemeer 
Natlaand van internationaole betekenis (1) 

De Rottige Miente is et grote natte netuurgebied in et zuden van de 
perveensie Frieslaand, onderdiel van de Grote Veenpoolder in de 
gemiente West-Stellingwarf. Et greenst in et zuden an de dörpen 
Spange, Scharpenzeel en Munnikeburen; in et noorden en Oosten 
wodt de greens vormd deur de Helomavaort en de Lende. De naeme 
Rottige Miente betekent slechte (rottige) gemienschoppelike weide 
(miente). Et was hier niet zo best boerken en now zeggen we, gelok-
kig mar, want daor het et gebied zien behoold an te daanken. Bi'j de 
Ooldelaemsterbrogge in Munnikeburen greenzen de Rottige Miente 
en de Braandemeer an mekere, ze vormen daordeur een saemenhan-
gend netuurgebied. De naeme Braandemeer zol een herinnering 
wezen an een enorme venebraand die ooit et gebied teisterde. Doe 
naojaoren et veen ienkeeruutbraand was, bleef d'r een meer over. Et 
is ok best meugelik dat de Braandemeer een oolde, ofsieuten 
revieraarm van de Kuunder is. 



Wereidgebedsdag 

vri'jdag 	zaoterdag 

6 7 
meert 	week 10 	meert 

Heerdig en veerdig an et wark 
(Drok an et wark; Steggerde) 

2009 

Internationaole Vrouwludedag 	Zunne op 07.07, zunne onder 18.34 

zundag 	maendag 

8 9 
meert 	week 10/11 	meert 

Elk zien meug, zee de boer, 
en doe vri'jde hij mit zien varken 

(Noordwoolde) 

2009 



Meertpuzeltien 

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

• klinker 

• . 	 mezieknoot 

• . • 	 aander 

• . . . 	 aekelig 

mit teer bestrieken 

Stellingwarfs veur 'ster' 

smalle stroken 

Koosje Hornstra 

Op Jannes zien haene 

In Darp daor was een manke haene 
An 't kuieren in een lange laene 
De dokter hadde 't him adviseerd 
Deur 't lopen wodt de boel wat smeerd 
Mar de haene docht: 't Is mij te drok 
'k Gao daolik mit de kiepen op stok. 



11 	 deensdag 

10 
meert 

Volle Maone 03.38 
Biddag veur et gewas 
en de arbeid (prot.) 

woensdag 

11 
week 11 	meert 

Hij kikt veertien daegen in de ere weke op 
(Het een uutgestreken gezicht; Ni 'jhooltpae) 

2009 

donderdag 

12 
meert 	week 11 

., vn jdag 

13 
meert 

Wie zien schuld betaelt, verarmt niet 
(Hooltpae) 

2009 



Roely 

Woordestried 

Woorties lief en teer... 

• . valen as dauwdruppen 
op 't verhitte daenken 

woorden kun 
• . waarmen as zunnestaolen 

et verkilde hatte • . . strelen 
steunen 

woorden hadde en grof... 
stokkend maeken 

.beuken veurhaemers geliek . . . zeer doen 
grote gatten in vertrouwen 

woorden... 
• . . walsen, pletten, verpulveren 
oolde vrundschop • . . misbruuk ze niet 

Piere en Slakke 

Ç\Ø son we 	m, 
fl Q.Q1 

1 

... g1een 

mr waOrOflfl1 	
Omreden 	d'r 
flkQd op 5(3fl, 

1 



zaoterdag 	zundag 

14 15 
meert 	week 11 	meert 

Ze leggen de mooiste bollen veur 't veenster, 
om mit die meensken wat an te pappen 

(Ze doen an zute broties bakken; Berkoop) 

2009 

Zunne op 06.51, zunne onder 18.46 

maendag 
	

deensdag 

16 17 
meert 	week 12 	meert 

Beter kleine baos as grote knecht 
(Ie kun dingen mar et beste zels doen; Ni 'jhooltpae) 

2009 



Henk Jager 

Bunzing (1) 

De naeme van et dier is mudde, murre (s, Db), beuzeling (Bdie, Bu, El, Np, 
Nw, Spa, Ste, 5: Wol) of beuzing (Pe-Dbl). 
De mudde is een venienig roofdier dat zowat zien hiele leven alliend deur-
brengt: allienig om te peren en jonkies groot te brengen trekt hi'j mit 
aandere mudden op. 
De mudde gaot bi'j schiemer en duusternis an de struun, al lat hi'j him zoe-
mers somstieden bi'j daglocht zien. Overdag zit dit dier meerstal in een 
schoelplak. Dan huust hi'j in een holte onder bi'jglieks een boomwottel of 
een hooitbulte, of in een hol dat hi'j zels of een aander dier (rotte, molle, 
knien, Vos of das) greven het. 
De mudde jaegt op knienen, haezen, rotten, moezen, voegels, kikkerds en 
podden. 0k vret hi'j wel eier en aos. Langs zien jachtpaeden ziej' soms 
sterreschot, dat is wittig, klontersjeleiachtig spul dat de mudde nao et eten 
van een vrouwgieskikkerd of podde uutbraokt het. Sterreschot is ankom-
mend kikkerrit, dat opzwölt in de maege... 
De mudde moet et hebben van laandschoppen daor as genoeg dekking 
anwezig is. In de verveningsgebieden vint hi'j dat in rietlaand, in roegte, 
tussen wilgepollen en in moerasbos. Op et zaand zocht hi'j veural boswal-
len, iekenhakhoolt, bosranen, roege slootkaanten en brummelpollen op. Et 
territorium is et grootst, tot wel duzend bunder, as in de zoemer voer veur 
de jongen zocht wodden moet. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Henk Jager 

Bunzing (2) 

De muddejacht gebeurde bi'j lochte maone, naachs, meerstal mit een maot 
en twie honnen van et stabij- en/of waeterhonneras. De honnen reuken et 
spoor, dejaegers gongen d'r aachteran. Vaeke wodden hierbij grote ofstanen 
dwas deur de bos en et veld oflegd. As de mudde klem zat, kon et nog een 
hiele toer wezen om him te pakken te kriegen. Op et mement dat een hond 
him vangen wol, kon die in de neuze beten wodden. Dan leut de mudde niet 
gauw los... 0k scheidet een in et nauw dreven mudde een melkachtige, slim 
stinkende witte spray of. Vandaor et zeggien: stinken as een mudde. De hond 
beet de mudde dood. Et vel mos daorbi'j zo min meugelik schenneseerd 
wodden. Dat was doedertied naemelik vule, vaeke wel veertig, soms alder-
deegst vuvenzeuventig gulden weerd. Veur de Twiede Wereldoorlog 
wodden de vellen vaeke deurjoden opkocht. Deur de toeneumen koopkracht 
veraanderde disse meniere van kostwinnen vanof de vuuftigerjaoren in een 
hobbyjacht. In dejaoren 1923 tot 1954 was die geweerlozejacht wettelik toe-
staon. In disse tiedrekte wodde de mudde nog as een schaedelike rover zien. 
Meugelik daankte hi'j die rippetaosie an bloeddustighied: as et him lokt een 
kiepehokke in te kommen, richt hi'j daor een slaachting an, waorbi'j as een 
boel, lichtkaans alle kieppen doodbeten wodden. 
Vandaege-de-dag mag d'r niet meer op de muddejaegd wodden. Toch het dit 
dier et d'r niet beter op kregen. Veural de ruilverkavelders hebben een boel 
geschikt leefgebied opruumd, wiels et autoverkeer een belangrieke doods-
oorzaeke wodden is. 0k vint et dier zien aende nog al es in een rottevalle. 



Laeste Kertier (maone) 18.47 
	

H. Jozef (r.k.) 

woensdag 	donderdag 

18 19 
meert 	week 12 	 meert 

Ik had d'r laeter nog aorig naopiene an, 
en doe kreeg ik d'r ok nog weerpiene an 

(Else, Langedieke) 

2009 

Begin van et veurjaor 12.44 M.E.T 

., vn jdag 

20 
meert 	week 12 

Internationaole Dag 
tegen Racisme en Diskriminaosie 

Wereldpoëziedag 

zaoterdag 

21 
meert 

 

De ofgeunstigen starven nog een keer, 
mar de ofgeunst zels nooit 

(Hooltpae) 

2009 0 



Sjoukje Oosrerloo 

Kelinder (1) 

Wat hej' een verscheidenhied an kelinders. Alderdeegst is d'r de Stellingwar-
ver spreukekelinder, en dan hef nog de spreukekelinders in ere streektaelen. 
Butendat bin d'r Ok kelinders mit mooie trekkers of auto's d'r op, of goenend 
mit van die mooie laandschoppen. En dan moej' de kelinders mit blote 
vrouwluden d'r op niet vergeten, waor as pattie manluden zo weg van binnen. 
Kelinders bin d'r in zovule soorten, te vule om op te numen. 
Over ien kelinder wi'k et al evenpies hebben, dat is de boeredochterskelinder. 
Disse kelinder het hiel wat argewaosie tewege brocht. Al die bloedmooiejonge 
boeredochters hebben et hatte van mennig jongkerel een slag rapper slaon lao-
ten. Disse kelinder het hiele volksstammen in et geweer brocht, now wil 
iederiene zien dochters op een kelinder hebben... 
De domenees reurden heur vanof de preekstoel: 'Wi'j willen alle domenees-
dochters ok op een kelinder, jim moe'n niet mienen dawwe wereldvremd 
binnen!' klonk et op zundagmorgen de gemienteleden in de oren. 
De gemienteambteners kwammen ok in et geweer: 'Oonze dochters moe'n ok op 
een kelinder, in kleur nog wel et liefst! Wij bin wissezekers niet lui, zoas de 
meerste luden daenken. En oonze dochters bin zo ieverig as een bije,' spatte et 
overhiedsvolkien op. De warkzeme dochters van de ambteners staon d'r doukies 
mooi gekleurd op, kuwwe zien awwe dommiet heur kelinder bekieken. 
En we bin d'r nog niet... D'r is ok al een kelinder uutkommen, mit daorop de 
dochters van de vullismannen: 'Wat mienen jim wel niet, wij roeken niet!' 
staot d'r op et veurste blad van de kelinder. Ik heb d'r es an ommesneuven, en 
warkelik waor, ik kon d'r gien lochien an bekennen. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Sjoukje Oosterloo 

Kelinder (2) 

Aenlik wel dom van die vullismannen, as ze et now slim anpakt hadden, 
hadden ze de blaeden parfumeren moeten. Vullismannedochters mit een 
lekker lochien kun wisse wezen van de andacht van de ere sekse, en dat is 
toch de bedoeling van zoe'n kelinder, nietwaor? Ik hadde dat vullisvolkien 
slimmer hebben wild, omreden zij ok wel weten daj' vandaege-de-dag van 
alles kopen kunnen waor as een lochien an zit, tot an steulen goed toe. 
De steernkiekers uut Dwingel kwammen ok uut hogere sferen evenpies 
weeromme op oonze eerdbol. De steernkundigen wollen niet veur ere 
bevolkingsgroepen onder doen: 'Oonze dochters bin warkelik waor de 
grootste steerns die an et firmament schitteren, ze bin nog mooier as de 
filmsterren uut Hollywood. Wij laoten oonze dochters op de aldergrootste 
kelinder schitteren die af mar bedaenken kunnen,' maekten ze wereld-
kundig. 
Ze doen mar mit al die kelinders, docht ik bij mezels, doe ik al die weder-
waorigheden las. Tot ik inienen bi'jkaans steil aachterover sleug van 
alderaosie. Ik scheuf de brille nog wat rechter op mien neuze, zag ik et now 
wel goed? Ja, heur, verempeld! Barreld en Betsje leuten et volk weten dat ze 
ok een kelinder maeken laoten hadden, mit daorop al heur dattien dochters. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Wereldwaeterdag 

zundâg 

22 
meert 

Zunne op 06.35, zunne onder 18.58 
Werelddag van de Meteorologie 

maendag 

23 
week 12/13 	meert 

Et gaot d'r niet naor waj' lieken, mar wat of ie binnen 
(De Haule) 

2009 

Wereldtuberculosedag 
	

Maria Boodschap (r.k.) 

deensdag 	woensdag 

24 25 
meert 	week 13 	meert 

As et op huuswark ankomt 
hebben een boel mannen de ogen in de buse 

(Oosterwoolde) 

2009 



Sjoukje Oosterloo 

Kelinder (3) 

'Koopt allen oonze mooie dochterskelinder! Meensken, jim weten niet half hoe 
flink en aorig as oonze maegies binnen! Kom volk, koop en kiek! Barreld en 
Betsje,' ston d'r mit grote letters ankondigd in de kraante. 
Now moej'm weten dat Barreld en Betsje een huusholen hebben as die van de 
femilie Flodder, dus kuj'mjim wel veur de geest haelen hoe as et daor om-en-
toe gaot, dat mien lachspieren begonnen daonig te warken. 
Nao een toertien, doe mien lachbujje wat ofzakt was, mos ik eerlik toegeven: al 
leupen ze d'r wel wat haeveloos bij, d'r zatten knappe koppies op die maegies. 
Dat dee wel blieken deur al die jongkerels die geregeld bij Barreld en Betsje 
over de vloer kwammen. 
Barreld en Betsje hadden de moed op de komst van een zeune, nao de komst 
van dattien dochters, opgeven. 
Wissezekers het iene van heur beiden, lichtkaans ok allebeide wel, een helder 
ogenblik had. Zo hebben ze ien dochter op et schutblad van de kelinder zet, en 
de ere twaelf ieder op een blad van een maond. 
Dat is nog es slim bedocht van Barreld en Betsje! Zodoende bin heur dochters 
alle dattien an bod kommen, dat geft gien schieve ogen onder mekeer. 
An de laeste berichten te heuren, lopt et storm mit de verkoop van de kelinder 
van Barreld en Betsje heur schoondere naotoom. Et volk staot in de riegel veur 
de winkeldeure van de boekhaandel, wodt d'r tunteld. 
Al bin et niet zokke grote lochten, ze hebben toch mar een biesterbaorlik idee 
had, die Barreld en Betsje. In minder dan gien tied bin ze bovenjan, vanwegens 
ze een gat in de mark vunnen hebben, mit heur dochterskelinder. 

Bi 'j  welk gaastvri j  dorp is disse tekst te lezen? 



Ni'je Maone 17.06 

donderdag 	vn jdag 

26 27 
meert 	week 13 	meert 

Naor gelang aj' de meensken kennen leren, 
hooi ie soms meer van beesten 

(Berkoop) 

2009 

Begin van de zoemerlied 

zaoterdag 	zundag 

28 rïrç 

meert 	week 13 	meert 

29 
Hooi toch es op mit die rekeneri'je, 
alles is toch niet mit geld ofmaekt! 

(Hooltpae) 



Harmen Houtman 

De trappe op 

Af klein binnen 
liekt een trappe ofgrieslik hoge, 
tree veur tree 
moej' et leven beklimmen. 

Al gruuiende in de tied 
wo 'n de stappen kleinder 
en vlieg ie in een goeze, 
zonder te daenken, naor boven. 

Nao disse trappe een ni'je, 
een uutdaeging om hoger te kommen, 
naor nog een zoolder wieder, 
om argens een plefon te vienen... 

Die trappen omhogens 
moej' nao een levenschoft weer of, 
ze lopen niet iewig deur 
zoas in de meesterwarken van Esscher 

Af oolder wodden 
liekt een trappe hieltied hoger 
en vol zeerte neem ie et besluut 
om nooit meer te klimmen... 

Piere en Slakke 
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Zunne op 07.19, zunne onder 20.10 

maendag 	deensdag 

30 31 
meert 	week 14 	meert 

Die het een best pak veur de britse had 
(Veur zien aachterste; Ni 'jhooltpae) 

2009 

Grösmaond 	 Eerste Kertier (maone) 16.34 

woensdag donderdag 

1 	2 
april 	week 14 	 april 

't Is zeker de tied van 'tjaor daj' in de nederklits zitten 
(Ni 'jtriene) 

111y~ 	 2009 



Sjoerd Hoogenkamp 

Een kermisterrein in Oosterwoolde 

Tussen de hervormde karke en et gemientehuus van Oosterwoolde 

ligt een grösveltien. 
Een peerjaor leden, veurdat et ni'je gemientehuus d'r kwam, was dit 

veltien een stok groter. Mien eerste aorige voonsten, ik was een jaor 

of 15, heb ik hier daon. Die weren niet arg oold, mar wel van goeie 

kwaliteit en d'r weren veul munten bij, hiel vule. 

Jaorenlaank bin d'r op dat plak marken, kermissen en feesten west. 

Daorveur was et een wandelbos. Ik heb daor alliend al van de zinken 
cent mit etjaortal 1942 meer as twiehonderd stoks vunnen. Ie zollen 

haost daenken dat ze vroeger in Oosterwoolde mit et geld strujden. 

Harmen Houtman 

Ik roek et veurjaor 

Ik roek et veurjaor in mien neuze, 
mar ik zie gien inkeld blad. 

Doukies zal d'r wat veraanderen, 
want we hebben de winter had. 

Schruten kommen kleine knoppen 
an de struken in de tuun. 

Geel en grune kleuren kommen 
nao de kilte van et bruun. 

'k Zie de locht now helder wodden 
en de zunne streelt me weer, 

'k hael de hanen uut de busen 
en de sjale hoeft niet meer 

't Vuult zo goed, dat ni'je leven, 
'k snoef de frisse meitiedslocht. 

En dit ni 'je jaorgetiede 
jacht de koolde op 'e vlocht. 

Staorig komt een grune sluier 
over bos en bouw en laand. 

'k Loop me hieltied te verbaozen 
en ik pakje waarme haand. 



vnjdag 	zaoterdag 

april 	week 14 	 april 

Een nefiesbiet is zo weer over 
deur d'r mit een blattien hondsdraf over te wrieven 

(Berkoop) 

2009 

Paimzundag 	 Zunne op 07.03, zunne onder 20.22 

zundag 	maendag 

5 6 
april 	week 14/15 	april 

As et van de bomen lekt (dauw) 
dan komt d'r regen binnen drie daegen 

(Steggerde) 

2009 



Gerrit J.H.Hof 	
gbv 

Zeeaorend in de Rottige Miente 

Zomar op een zundagmorgen vroeg in meert 2005, 
bin 'k onderwegens veur mien ronde deur de Braan- 	_________ 
demeer en de Rottige Miente. 'k Heb al veul 	________ 
zwanen, gaanzen en enten zien en bin haost mit et 
laeste stok doende a'k bi'j de Driewegsluus stoppe  
om hier de petgatten nog even of te strunen op wat  
aorige soorten. Opiens paniek in de aolscholverklo- 
nie. Voegels vliegen in paniek in de ronte, en inienen zie 'k 'n zeeaorend in de klonie 
rondvliegen en boven in een boom zitten gaon. De auto uut en de teleskoop op et sta-
tief om de voegel goed te bekieken, et is een jonge voegel, want hi'j het gien witte 
stat. Hi'j het een half ure boven in de boom zeten, doe vleug hi'j op. Weer paniek 
netuurlik, blauwe reigers en aolscholvers vleugen deur mekeer henne en wussen 
niet waor ze et zuken mossen. 
Doe kwam hi'j mien richting op en vleug op nog gien 25 meter hoogte over me henne. 
Wat een gigaant, ze numen de zeeaorend niet veur niks 'vliegende deure' mit zien 
spanwiedte van twie meter veertig. Hij dri'jde een rontien en kwam weer overvlie-
gen en doe kon ik zien dat d'r een ring om zien rechterpote zat. Dit was warschienlik 
een voegel uut Noord-Duutslaand of uut Skandinavië. Doe vleug hi'j de klonie weer 
in en gong weer in een boomtoppe zitten, vlak boven een aolscholver op et nust. Et 
aarme beest zat hielemaol in mekere deuken en mar doodsbenauwd naor boven te kie-
ken. Ik daenk niet da'k ooit weer een zeeaorend van zo dichtebi'j zien zal. 
Sund 2006 brudet de zeeaorend met sukses in de Oostvaarderspiassen, d'r is doe ien 
jong groot wodden. 

Koosje Hornstra 

Op een hontien 

In Buil was een vrouw tot heur spiet 
Heur kleine brune hontien kwiet 
Ze het een adverteensie zet 
En naovraog daon op internet 
Mar, en dat is toch wel hiel arg rot 
Ze vun him thuus in heur eigen pot 



Wereidgezondhiedsdag 

deensdag 	woensdag 

7 8 
april 	week 15 	 april 

Regenboge, feest in de hel 
(Steggerde) 

2009 

Witte Donderdag 
Volle Maone 16.56 

Begin Pésach (isr. Joods Paasfeest) 

donderdag 

april 

Goeie vri'jdag 
Preenses Ariane (2007) 

S, vn jdag 

10 
week 15 	 april 

Die haever verdient, krigt ze altied niet 
(De peerden die haever verdienen, krie gen ze niet altied; 

Oosterwoolde) 

2009 



Hier koj' onder een vierbaensweg deur. Bij welk plak? 

Sjoerd Hoogenkamp 

Ston hier vroeger op dit plak ok een huus? 

Willenjim weten as d'r op jim arf 200 jaor leden ok al een huus ston? 
Of nog langer leden? 
Kiek dan es op www.hisgis.nl  veur detailleerde kaorten uut 1832.1e 
kun de kaorte van now d'r overhenne leggen, zodaj' percies zien 
kunnen wat d'r veraanderd is en wat etzelde bleef. 

Deur op een huus of een arf te 
klikken kriej' meer te weten 
over de eigener en et grond- 

f \ 	gebruuk 0k kuj zien wie de 
grond in de ieuwen d'r veur 
bezat Op et mement gaot dit 

~In.tPLan 	D4 

- 	
weeromme tot 1640. Deur 
zels op onderzuuk te gaon in 
een archief kuj nog veul 

Een kaorte uut 1832 mit een 
meer over de veunge bewo- 

huus tussen de huj- en ners ontdekken. 
gröslanen. 



Stille Zaoterdag 	 Eerste paosdag 

zaoterdag 	zundag 

11 12 
april 	week 15 	 april 

k 4,10 

Verheug je op et leven, et is al laeter as daj' daenken 
(Hooltpae) 

2009 

Twiede paosdag 
Zunne op 06.47, zunne onder 20.34 

maendag 

13 
april 	week 16 

deensdag 

14 
april 

Et bezit van een zaek, is et aende van et vermaek 
(Berkoop) 

2009 



Aprilpuzeltien 

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 

• . 	 uutroep 

• . • 	 vervelend persoon 

• . • • 	 zozwatas... 

hoog bouwwark 

waarm diel van de wereld 

knoeien 

jan oosterhof 

kursus italiaans 

et praoten 
vaalt nog niet te priezen 
mar et eten en drinken 
he'k al knap in de smiezen 



Aende Pésach (!sr. Joods Paasfeest) 
	

Sikteressedag 

woensdag 
	

donderdag 

15 16 
april 	week 16 	 april 

Een slonter kan meer vermotten, 
as een pronker verpronkt 

(Steggerde) 

Laeste Kertier (maone) 15.36 

vr' jdag 	zaoterdag 

17 18 
april 	week 16 

	 april 

Et komt te peerd en 't gaot te voete weeromme 
(Een ziekte komt gauw, mar et duurt lang 

veurdat et over is; Ni'jberkoop) 

2009 



Harmen Hourman 

De vörke 

Ik wil prikken, 
ik wil stikken, 
ropt een vörke opsternaot. 
Ik wil weten 
wawwe eten, 
wat d'r op et gasstel staot. 

Waor mien tanen 
douk beianen, 
toe verteile me dat now. 
Bin et peerties 
of soms wottels 
zeg me toch, wat eten jow? 

Hooi me stevig 
in je hanen 
tot et aende van et maoi. 
Streie mij 
as wa 'k hiel zaachte, 
ok al bin ik dan van staol. 

Was me schone, 
dreug me krachtig 
leg me daele bi'j een maot. 
Mag ik siaopen 
toj' me roepen, 
as d'r weer een bod vol staot? 

Gerrit J. H. Hof 

Rottige Miente en Braandemeer 
Natlaand van internationaole betekenis (2) 

De Rottige Miente en Braandemeer kregen heur gezicht deur de grote 
vervenings mit et greven van de grote trekgatten. Daornao lag et gebied 
d'r verlaoten bij. Beroepsviskers gongen mit netten en foeken an de 
slag, veurnaemelik om aol, mar ok om zeelt en snoek te vangen. 
D'r wodden enten scheuten, mar ok rietsnieders wusten et laand weer 
naor heur haand te zetten. Deur et oogsten van riet en lisdodde wodde de 
verlaanding vertraogd waordeur d'r gien bosontwikkeling op gang 
kommen kon. Grote dielen van de Rottige Miente en Braandemeer 
bestaon nog de hieltied uut uutgestrekte rietvelden die elk jaor opni'j 
sneden wodden. 
De flora en fauna in de Rottige Miente en Braandemeer bin uutzunder-
lik. Halverwege de veurige ieuw dee Staotsbosbeheer zien eerste 
ankopen in de Rottige Miente in 'n poging de visotter te beholen. Die 
ston in feite op uutstarven in Nederlaand. Vandaege-an-de-dag is et 
waeter schoner en volgens de kenners geschikt om een gezonde groep 
otters een goeie leefomgeving te bieden. Intied bin d'r weer otters uut-
zet in de Weerribben en de Rottige Miente. 0k de grote vuurvlinder 
komt nog in een klein tal veur in de Rottige Miente, dus et is zaeke om 
arg zunig op die soort te wezen. 



Zunne op 06.32, zunne onder 20.46 

zundag 	maendag 

19 20 
april 	week 16/17 	 april 

4I 
De vergeetmenietjes bluuiden nog 

(Zegd wanneer een peer vlot scheiden gaot; Steggerde) 

2009 

	 3 

deensdag 	woensdag 

21 22 
april 	week 17 	 april 

Hi'j is zo scheel, hij kikt mit et linkeroge 
in et rechter vessebusien 

(Noordwoolde, Buil) 

2009 
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Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1981) 

Lamert was drok an et wark, doe et him inienend onder de aarm begon te jokken, 
percies in et oksel, waor hi'j een klein wrattien zitten hadde. Lamert mit de haand 
bi'j de kleren in, om et jokkende plakkien es flink te wrieven. Mar doe bleek dat et 
wrattien een dik bultien wodden was. Lamert schrok d'r wel wat van, mar hi'j was 
gien man die gauw overstuur was, en gong mar weer drok an et wark, en vergat de 
hiele kwestie. 
De aandere morgens om een ure of half elven zatten Lamert en Garregien genoeglik 
te koffiedrinken, doe de post kwam mit een doodsbrief. D'r was een goeie kunde 
van heur wegraekt, de man hadde kanker had. Doe scheut Lamert him 't wrattien 
weer in et zin. Want hij hadde veur de tillevisie heurd en zien, dat as wratten en 
moedervlekken beginnen te warken en op te zetten, dat et soms kwaodaorig wezen 
kan. 'Garregien, moej' es luusteren: een klein wrattien onder mien aarm in et oksel 
is begonnen op te zetten.' 'Wat zeg ie daor,' zee Garregien, die slim benauwd 
wodde, 'ie gaon morgen drekt naor de dokter heur, want et kan geveerlik wezen.' 
Lamert eerst mar es weer bij de kleren in om naor et wrattien te vulen, mar hij 
vuulde niks meer. 'Now,' zee Lamert, 'daor begriep ik niks van, ik kan et bultien 
hielemaol niet meer vulen; now, vuul ie es.' 'Nee heur,' zee Garregien, 'dat doe 'k 
niet, 't is me veul te griezelig.' 'Daor zal de duvel omme lachen,' zee Lamert, en 
gooide de boverkleren uut, en doe onder de aarm vulen en kieken. D'r zat een klein 
bloederig gattien, en aanders niks. 'Wel allemachtig,' zee Lamert, 'zol et een hoolt-
tieke west hebben?' Lamert de broeken uut en daor vulde hoolttieke op 'e grond. 'Ie 
verrekte tieke,' zee Lamert, 'oons de stoepen op et liefjaegen, en mien bloed ok nog 
drinken,' en hij trapte de tieke plat. Mar hij was toch mar bliede, dat et een hoolt-
tieke was, in plaets van een opzet wrattien... 



zaoterdag 

25 
april 

donderdag 

23 
april 

S, 

vn jdag 

24 
week 17 	 april 

Mit de schinker en de bakker hek dan bi'j' nek 
(Buil) 

2009 

Ni'je Maone 05.22 

zundag 

26 
week 17 	 april 

ot 
Tekeer gaon as oold vet 

(Span ge) 



Sjoukje Oosterloo 

Kleine potties... 

As de tillefoon rammelt nemt Geesje op. Ze heurt Boonstra van de brille-
winkel zeggen: 'Vrouw Jongsma,jow brille is klaor,jow kun him vandaege 
wel ophaelen.' 
'Mooi zo, dan kom ik doukies die kaante uut,' geft Geesje bescheid, en legt 
de haoke d'r weer op. 
Tegen eterstied, as Geesje weer thuus is mit heur ni'je brille, giet ze aldereerst 
veur de spiegel staon, om heur ni'je anweenst nog es goed te bekieken. Mit 
disse ni'je kiekgiassies kan 'kwel veur 't locht kommen, vint ze zels. 
Een hottien laeter, as heur man in huus komt, vragt ze him wat as hij d'r van 
vint. 'Die brille staotje goed, ielieken d'r wel tienjaorjongermit,' lacht hi'j. 
As ze mit de beide maegies, Kirsten van drie en Saskia van vuufjaor, an de 
eterstaofel zitten, ontdekt Geesje: 'Heden nog an toe! Ik zie bij de buren de 
kniepers an de liende hangen. Dat zag ik eers nooit!' 
'Dan hef in elk geval niet veur niks zoe' n kaptaol uutgeven veur je ni'je 
kiekgiassies,' mient heur man tussen een peer happen deur. 
De ere dag, as et weer an et eten toe is, geft Geesje odders: 'Kirsten, gao ie 
es evenpies van mem heur stoel of, hup, naorje eigen plakkien!' 
Mit een hiel eernstig gezicht zegt Kirsten, wiels ze heur haantien boven de 
ogen hoolt: 'Heden nog an toe! Ik zie bi 'j de buren de kniepers an de liende 
hangen.' 
Lachende kikt Geesje naor heur man. 
Hi'j schattert dat et daevert en zegt dan: 'Kleine potties hebben grote oren.' 

Henk Jager 

Bromvlieg 

De naeme van et besien is bromvliege (verspr.), brommer (verspr.), blauwe 
brommer (Nw), blauwe vliege (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho, El, Ma, Nbk, 
Np, Nw, 0w, Pe-Dbl), dikke (blauwe) vliege (Dho, Nw), bromze (Bdie), 
brumze (Bdie), dreger (Dfo, Nbk, Nt, Obk, b: im, bo: Ste), spekschieter (Diz, 
Nbk, Obk), madeschieter (Dho, Sz), blauwschieter (Nbk) of zoemer (01-Nl). 
De naeme 'zoemer' en de naemen mit 'brom' of 'brum' d'r in slaon op et goe-
zende geluud. 
In huus vligt de bromvliege zo hadde deur de kaemer(s) dat we him niet volgen 
kunnen. Daor vligt dit rusteloze insekt riegelmaotig tegen de ruten op, en heb-
ben we dus een kaans om him dood te slaon. Nog een meugelikhied om d'r 
vanof te kommen is even een rute of een deure eupendoen. Awwe niet ingrie-
pen, vligt de bromvliege himzels wel dood. Vaeke vienen we et besien dan nao 
een dag of wat in de veensterbaank. 
De larve van de bromvliege wodt maode (Db, Dfo, Dhau, Diz, Ld, Nt, Nw, 
Obk, Op, 0w), made (WH, Bu, Dhau, Dho, El, Ld, Ma, Obk, Op, Wol, p), 
maede (ZW, Dho, Nw), maenen (mv.: Bdie, Bu, Nw, bl), maaien (mv.: Nt, 01-
Nl, Wol), maien (mv.: Wol), maitse(n) (Bu, Diz, El, Nbk, Op, Spa, Wol, bo: Bu, 
Nw), maitsens (mv: Obk), mâisen (mv: Diz, El, Nbk, Np, Nw, Op) of maisems 
(mv: 01-Nl) nuumd. 
De bromvliege kan vleis en vis mit maoden besmetten, vandaor dat ze et ok wel 
over dregers, spekschieters, madeschieters of blauwschieters hebben. In de 
zoemer kun maoden in vri'j kotte tied een groot kedaver, bi'jglieks een schaop, 
oprumen. Wat dat anbelangt hebben ze een nuttige funktie. Ok wo'n maoden en 
de poppen daorvan een protte veur et visken op witvis bruukt. De maoden kun 
in de angelsportwinkels kocht wodden. 



Z.K.H. Preens Willem-Alexander (1967) 
Zunne op 06.17, zunne onder 20.58 

maendag 
	

deensdag 

27 28 
april 	week 18 

	 april 

We kriegen vandaege vesite, 
want de eksters lopen an de deure toe 

(Buil) 

rt1 

Keunininnedag 

woensdag 
	

donderdag 

29 30 
april 	week 18 	 april 

1,1 ~ 	 ot 	 . k -Z~ 

Hij praot as een aentien metwost waor 't vet uutlopen is 
(Kletst as een kiepe zonder kop; Steggerde) 

2009 
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Klaas Boersma 

Veurjaor 

Et rokt naor 't veurjaor, de knoppen staon op springen, 
van de winter het iederiene wel zien nocht, 
de veraandering hangt in de locht, 
et ni'je leven staot al weer te dringen. 

Kael naekend staot et laeste riet te dromen, 
de eerste voegels kommen weeromme in oons laand, 
de meitied strikt mit zaachte haand, 
en kropt veurzichtig langs de bomen. 

Zo zit ik et veurjaor te beminnen, 
naost et schuurtien op een baankien, 
blaeder soezerig deur een kraantien, 
en 'kweet en vuul, de meitied gaot beginnen. 



Dag van de Arbeid 	 Eerste Kertier (maone) 22.44 
Bluuirnaond 

., vn jdag 	zaoterdag 

1' 	2 
meie 	week 18 	mele 

Meimaond, bluuimaond 
(De Hoeve) 

2009 

Roepingenzundag (r.k.) 
Dag van de zunne 	 Dodeherdaenking 

Werelddag van de passevri'jhied 	Zunne op 06.04, zunne onder 2l.10 

zundag 	maendag 

3 4 
meie 	week 18/19 	meie 

Mit dreuge meitieds leggen de wilde enten in de leegte 
(Berkoop) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

Bruudvoegel Monitoring (1) 

Waoromme bruudvoegels tellen? 
Bruudvoegels tellen is spannend en mooi. 
Veur dag en dauw mit de kaorte in de haand et veld in, en mit volle 
teugen genieten van de rust en de voegels, dat is en blift netuurlik et 
mooist. 
In de loop van et seizoen raeken de kaorten de hieltied voller en wodt 
langzem-an dudelik welke soort et goed of minder goed dot. An et 
aende van et seizoen kun de risseltaoten vergeleken wodden mit de 
veurige jaoren. Wanneer ok de laandelike ciefers bekend binnen, 
wodt dudelik hoe veer 'et eigen gebied' in de laandelike pas lopt. 
Dan bliekt ok waorveur de pepieren rompslomp, die op et veidwark 
volgt, neudig was. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Gerrit J.H. Hof 

Bruudvoegel Monitoring (2) 

Et BMP is 'n steekproefmethode. Hiermit kan, mit betrekkelik wei-
nig inspanning, betrouwbere infermaosie verzaemeld wodden, in dit 
geval over de ontwikkelings van et tal van algemiene soorten. BMP-
gegevens wo'n verzaemeld in vaaste proefvlakken ('plots') mit 
netuurlike greenzen. Uut oogpunt van effektiviteit en haelberheid 
bin vuuf BMP-onderdielen onderscheiden, elk mit een eigen anpak, 
soortenlieste, tiedsbesteding en telformelieren. 

Wat wij as Voegelwarkgroep Braandemeer doen is BMP alle soor-
ten (BMP A), veerder tellen we de biezundere soorten (BMP B) en 
roofvoegels (BMP R). 
Wij tellen in Braandemeer-noord (BMP A) in vier plots van mit 
mekere 200 bunder, veerder in de hiele Braandemeer biezundere 
soorten en roofvoegels. 
Inventarisaosie gebeurt neffens een strak schema van alle soorten 
(inklusief exoten die d'r binnen) in een proefvlak van 10 tot 50 hun-
der. Wi'j tellen et proefvlak acht keer vanof et aende van meert tot in 
juni. 
Ansturing van et projekt vint plak deur SOVON Vogelonderzoek 
Nederland. 



Bevri'jdingsdag 

deensdag 	woensdag 

5 	6. 
meie 	week 19 	 meie 

Uut en gedurig is de meimaond wispelteurig 
(Berkoop) 

2009 

donderdag 

7 
meie 	week 19 

S, vn jdag 

8 
meie 

Aj' morgens vroeg beginnen te mi'jen, 
hej' d'r seins al een hiel paand of veur de middag 

(Hooltpae) 

2009 



Sjoukje Oosterloo 

Lezen in de waachtkaemer 

Wie morgens van bedde gaot, toegelieke mit de kiepen, 
overdag hadde warkt as een peerd en 
aovens zo muui is as een hond, 
die moet alderdeegst naor de dieredokter gaon. 
Hi'j kon wel es een ezel wezen. 

Dit is de karke van 



Dag van Europa 
Volle Maone 06.01 

zaoterdag 

1: 
meie 

Moederdag 

zundag 

10 
week 19 	mele 

Veur de oolde meie (12 meie) 
moe'n de koenen in et laand 

(Wolvege) 

7" 	 2009 

Begin van de lesheiligen 	 Dag van de verpleging 
Zunne op 05.52, zunne onder 21.21 

maendag 	deensdag 

11 12 
mele 	week 20 	meie 

Et is een straotsleper, hij is altied op pad en weg 
(Ni 'jberkoop) 

wil' 	 2009 



Sjoerd Hoogenkamp 

Munten uut alle wiendstreken 

Et zal jim misschien verbaozen, mar een boel 
oolde munten die vunnen wodden bin gien 
Nederlaanse munten, mar kommen uut alder-
haande lanen. Zo heb ik munten uut 
Schotlaand en Engelaand uut de 13e  ieuw, doe 
wi'j overzee een protte haandel dreven. 

Spaanse mat 
0k Spaanse munten uut de tied van de 80-jao- 
rige oorlog wo 'n hier riegelmaotig vunnen. 

Die Spaanse realen, waorvan de grootste exemplaoren Spaanse mat-
ten nuumd wodden, bin veural bekend van de overval op de 
zulvervloot van Piet Hein in 1628. 
Opvalend bin een peer grote Russische munten, die deur de Kozak-
ken mitbrocht binnen, doe ze de Fraansen van Napoleon uut de 
Stelling warven votjaegden. 
Uut de 19e  ieuw ziej' een boel Belgische munten van 2 cent. Et 
Nederlaanse stelsel kende zels gien 2-centstokken, dus bruukte men 
gewoon die munten uut België as betaelmiddel. 

Pier en Slakke 
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Aende van de lesheiligen 

woensdag 
	

donderdag 

13 14 
meie 	week 20 	 meie 

In de liefde was de netuur wel es baos bi'j him 
(H.J. Ber gveld, Ni 'jberkoop) 

2009 

Internationaole Dag van het gezin 

S, vn jdag 	zaoterdag 

15 16H 
meie 	week 20 	 meie 

29-  
Ik hoeve niet meer te nemer as een neuze vol 

(Zo stinkt et; Noor dwoolde) 

2009 



Joukje Postma 

Et huus van mien zus 

Vremde mannen 
Breken iene veur iene 
Mien herinnerings of 
Die deur et eupen raem 
Votsmeten wodden 

Henk Jager 

Damhert 

De naeme van et dier is damhat (Sun, Ot). Et woorddiel 'dam' is 
oficomstig van et Letiense 'damma' (= hatte). Et wiefien wodt geite 
nuumd, wiels tegen et mannegien bok zegd wodt. 
Et damhat wodt veur de pronk op speciaole hattekaampen aachter 
hoge ofrasterings holen, daor as ze et grös tot op 'e millimeter kot 
holen. Hiervan is die bij de Koepelbos et bekendste. Daor hebben 
ze al sund 1962 damhatten lopen. Naobi'j Stellingwarf lopen onder-
wiels ok verwilderde exemplaoren rond: in et netuurgebied et 
Katlieker Schar huzen naor schatting vuvendattig exemplaoren. 



Laeste Kertier (maone) 09.26 	Zunne op 05.41, zunne onder 21.32 
H.K.H. Preenses Mxima (1971) 

zundag 	maendag 

17 18 
meie 	week 20/21 	meie 

4i 

Wat is dat veur een naegelkonte 
(lene die altied zeurt) (Steggerde) 

deensdag 	woensdag 

19 20 
meie 	week 21 

	 meie 

Die oolde meensken bin n 
ze bin nog zo geve a 

(De Fochte 

2009 

g goed bi'j stok, 
s een neute 

Jg~
1) 



Meiepuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost die omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, een ni'j woord. 

niet slaopende 
kan om een kussen zitten 
vien ie in de slaopkaemer 
uurwark 
kiek iemit 
geluud van een haene 
uurwark 
ligt o.e. op een bedde 
soort beddegoed 
sierdeken 

Klaas Boersma 

Spreuken en gezegden 

Oogkleppen bin maekt veurpeerden, mar et bin meerst meensken 
die ze bruken. 

Ie moe 'n eerst ni 'je schoenen kopen veurdaj' de oolden votdoen, 
want eers moej' op 'e sokken naor de winkel. 

De man mit de rooie neuze is altied verdochte, ok al drinkt hij 
niet. 

Ie kun beter een keersien anstikken, dan over duuster klae gen. 

Een pad ontstaot deur d'r over te lopen. 



Hemelvaortsdag 

donderdag 	vn
S,

jdag 

21 22 
Is 

meie 	week21 	 meie 

As de neuze jokt hej' wat te goede 
(De Haule) 

2009 

Afrikadag 
Ni'je Maone 14.11 

zaoterdag 	zundag 

23 24 
rneie 	week 21 	 meie 

Hij het et vel ok dunne over de neuze 
(Hi 'j is gierig; Ni 'jtriene) 

2009 	 ( 



Joukje Postma 

Een droom 

Daans mit mij 
eenfoxtrot, 
de rumba. 
Daans mit mij 
een wals, 
totda'k dronken 
op een stoel belane. 

Mit kraekende kni 'jen 
wo'k wakker, 
et bedde is leeg, 
jow slaopen onder een stien. 

Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1988) 

Jan en Gatske bin naor et dörp verhuusd. Jaorenlaank hadden ze in 
de Westhoeke boerkt. Kiender hadden ze nooit kregen. Mit 'n bei-
dend hadden ze jaorenlaank omrnevrot op heur spul van een koe of 
vuuftien. En ze hadden goed boerkt, d'r was nooit veule of gaon. In 
de drokste tieden even et loonbedrief d'r bij en dat was dan alles. 
Mar doe ze bij de zestig in de buurt kwammen, begon et heur toch 
wel wat zwaor te valen, dat ze besleuten d'r mar een punt aachter te 
zetten. 
Ze kochten een mooie bungalow in et dörp en ze hullen ok nog een 
mooi vluttien geld op 'e baank over. Mit de A.O.W. d'r bij konnen 
ze mit een gerust hatte beginnen te rentenieren. 
Ze raekten in de rust en et eten smaekte heur best, dat ze begonnen te 
gruuien, dat kon niet uutblieven. En doe kwammen ze inienend tot 
de ontdekking, dat ze wel een mooie bungalow en een protte geld 
hadden, mar dat ze de grootste schat niet bezatten. Want Jan begon 
wat krebentig te wodden en Gatske kreeg dikke bienen. De dokter 
stuurde Jan naor de masseur en Gatske mos an de pistebletten. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Zunne op 05.32, zunne onder 21.42 

maendag 
	

deensdag 

25 26 
mele 	week 22 	rneie 

Goudse piepen numen ze wel neuswaarmers; 
ze weren klein en de kop zat dichte bi'j de neuze 

(Ni 'jberkoop) 

2009 

woensdag 
	donderdag 

27 28 
n'i eie 	week 22 

	meie 

Et is net een blikken panne, 
zo waarm en ok zo weer koold 

(Gauw kwaod, mar ok gauw weer goed; Oosterwoolde) 

2009 



Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1988) 

Op een aovend zag Jan de tebletten van Gatske op et naachtkassien 
liggen en hi'j kon de verleiding niet weerstaon. Hi'j docht: len 
teblettien zal toch gien kwaod kunnen. En hi'j nam d'riene in. En dat 
het Jan weten. Hi'j het de hiele naacht gien wink in de ogen had. En 
mar naor et husien sjouwen. In et laeste kwam d'r niks meer, now en 
dan alliend nog een peer druppen, en doe dat ok ophul hadde hi'j 
alliend nog een slimme drang. Hi'j was mit himzels verlegen. 
Doe et morgen begon te wodden, begon veur Jan et leven ok weer 
wat op te fleuren, want de drang zakte wat of. Mar van slaopen 
kwam niks meer, hi'j was d'r hielemaole deurhenne. Gatske was 
duvels, want deur dat gedonder van Jan hadde ze ok niet slaopen 
kund. 'En ie blieven in et vervolg van mien tebletten of, ezel daj' 
binnen, hoe kriej 't in de kop.' Mar ok zonder et geprottel van Gatske 
zal Jan et wel uut zien heufd laoten, nao die verschilckelike naacht. 

K. Boersma 

Stellingwarf 

Vergeet nooit waorjow wie gien ston 
Vergeet nooit jow geboorte-arf 
Want ie vienen nargens in de vremte 
Een twiede Stellingwarf 



vn jdag 	zaoterdag 

29 30 
meie 	week 22 	 meie 

*kli ~ 	 — 0 	 -. 

Die lopt zo recht, 
hij kon wel een paol deurslokt hebben 

(Scharpenzeel) 

2009 

Eerste pinksterdag 
Werelddag van et niet-roken 
Eerste Kertier (maone) 05.22 

zundag 

31 

Twiede pinksterdag 
Zommermaond 

Zunne op 05.25, zunne onder 21.50 

maendag 

F1 
ineie 	week 22/23 	 juni 

Hij zicht wel de splinter in aandermaans oge, 
mar de balke in eigen oge niet 

(Zicht wel wat aanderen niet goed doen, mar schinkt 
gien andacht an eigen tekotkommings) 

2009 



jan oosterhof 

tegere 

hier zitten we now 
jowenik 

en zwiegenjow 
dan luuster ik 
naor watjow mit 
jow ogen zeggen 

Gerrit J.H. Hof 

Roerdompe (1) 

De roerdompe is ien van de dattien andachtsoorten van et beschar-
mingsplan moerasvoegels, en de Nederlaanse popelaosie is de 
oflopen decennia ofneumen in tal, mar ok in verspreiding. Et jaor 
2003 is mit daoromme deur Vogelbescherming Nederland en 
SOVON uutreupen tot et jaor van de roerdompe. In tetaol bin in 
2003 274 territoria vaastesteld, verdield over 77 gebieden. 
Sund 1977 was de popelaosie dudelik inkrompen, mar sund 1990 is 
die mit gemiddeld 4 percent in etjaor weer toeneumen. Om een roer-
dompe te heuren liekt de trefkaans in de periode ien april tot vuuftien 
meie groter dan in de periode vuuftien meie tot ien juni. 

De roerdompe leeft en brudet in et riet en in rietmoerassen zoas de 
Rottige Miente en de Braandemeer. Hij beschikt over een ver-dre-
gende roep die meerstal drie tot zes keer herhaeld wodt, hi'j strekt 
zien nekke naor beneden waordeur die fungeert as een klaankbod, 
we numen dat hoempen. In 2003 heb ik mitdaon an een onderzuuk 
naor et hoempen van de roerdompe. Wij hadden in de Braandemeer 
drie roerdompen vlakbi'j mekere zitten en die kof uut mekere holen 
deur et geluud dat ze maekten. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



deensdag 	woensdag 

2 3 
juni 	week 23 	 juni 

Et kan zo mooi staon, of et kan weer verslaon 

(Hoewel de zaeken d'r geunstig veur lieken te staon, 

kan et zo weer mis gaon; Noordwoolde) 

2009 

Wereidmilieudag 

1 	1 	1 aonaeraag 	vn jaag 

4 5 
juni 	week 23 	 juni 

Niet hielemaol lekker onder 't vessien wezen 

(Niet een hiel zuver geweten hebben; H.J. Bergveld) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

Roerdompe (2) 

In 2004 heurde ik ien van die roerdompen weer op een aander plak in 
de Braandemeer weeromme. Hi'j haelde eerst drie keer aodem en 
doe begon et hoempen, et kon dus niet missen dat et dezelfde was as 
uut 2003. 
In de peertied (april tot juni) ropt et mannegien veurnaemelik naachs 
(overdag vule minder) om zien nustgebied an te geven. 
Et nust is een rommelige hope riet en aandere waeterplaanten mit 
een ondiepe koele d'r in, waor et wiefien 4-6 bruunachtige eier in 
legt, zij brudet de eier alliend uut. 
Et mannegien het daor bliekber gien belangstelling veur. 
As de jongen zoe'n veertien daegen oold binnen beginnen ze et nust 
al te verlaoten, en as ze twie maonden oold binnen, bin ze volgruuid. 
De roerdompe leeft veural van insekten en larven, anvuld mit kik-
kerds, vissen, sallemaanders en kleine zoogdieren (veldmoezen). 

De laandelike popelaosie wodt schat op 200 tot 250 bruudperen. 

Bron: 	Atlas van de Nederlandse broedvogels 
SOVON Vogelonderzoek Nederland 

Junipuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost de omschi-ievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, een ni'j woord. 

• - • 	 doej' je vekaansiespullen in 

- • 	 waarmer as waarin 

- 	 vekaansiehuus van stof 

- 	• 	vervoersmiddel 

• - 	 koold lekkers 

• - .....stroke zaand bi'j zee 

- 	• 	kuj' in de vekaansie sturen 

• . - 	 doej' an as et regent 

• . - 	 wiendrichting 

• soort sport 



Trinitatis (prot.) 
Volle Maone 20.21 

zaoterdag 	zundag 

juni 	week 23 	 juni 

Hi'j het de vetpanne op 'e kop 
(Hoed, veu rai garibaldi; Buil) 

2009 

Zunne op 05.20, zurine onder 21.57 

maendag 
	

deensdag 

juni 	week 24 juni 

Kommen de ploemen an et riet, 
dan is de zoemer in 't verschiet 

(Berkoop, Wube Lamers van de Kuunderwal) 

2009 	 e 



Attie Nijboer 

Zommerdauw 

Et is veurjaor, 
Doukies voolt 
Jow knoppe eupen 
Kwieskwaans 
Verlang ie naor 
De zommertied 

Dit jaor, 
Kriej' gien kaans 
Is alles lieke koold 
Het et lot besleuten 
Disse zommer 
Bluui ie niet. 

Henk Jager 

Egel 

De naeme van et dier is stiekelvarken of stiekelvaarken (Pe-Dbi, Ste). In 
disse naemen zal et woorddiel 'varken' wei op 'e varkensachtige snute 
slaon. 
Bi'j driegend geveer ruult et stiekelvarken him op tot een stiekelige balie. 
Op die meniere bescharmt hi'j him tegen netuurlike vi'janen, zoas de Vos 
en de das. 
Et stiekelvarken ruumt slakken, pieren, spinnen en roepen op. 0k gript hi'j 
wei es een kikkerd, moes of evertaske. Veerder vret disse naachtdraever 
poddestoelen, fruit en voegeleier. Al die voersoorten bin in de winter min-
der beschikber. Daoromme moet et dier wel in de winterslaop, vandaor et 
zeggien 'slaopen as een stiekelvarken'. Et stiekelvarken maekt hierveur 
een nust van blad(roegte). Vaeke wo'n die in een dikke humuslaoge van 
oolde iekenbos anlegd. Pattie honnen speuren die winternusten liekewel op 
en greven ze uut. Et stiekelvarken moet dan weer een ni'j nust maeken. 
Daorbi'j verspilt hi'j zovule energie dat hi'j et veurjaor niet meer haelen 
zal... Vroeger wodde et stiekelvarken wel as moezevanger inzet. Doeder-
tieden wodde op 'e zoolders van boerderijen et zaod beweerd. De moezen 
konnen daor vule van opvreten en vermotten. Daoromme leuten ze d'r een 
stiekelvarken los. Ok wodde d'r riegelmaotig een schotteltien waeter veur 
de gaastarbeider daelezet. Et stiekelvarken verbleef dan op 'e zoolder, en 
gong pas weer vot as de moezen al haost op weren... 
Et stiekelvarken zocht alliend veur et peren soortgenoten op: een groepien 
stiekeivarkens is (vrijwel) aitied een mem mit heurjongen. 



woensdag 	donderdag 

10 11 
juni 	week24 	 juni 

Wie in et schip zit moet veren 
(Ienmaol begonnen moet men deurgaon; Blesdieke) 

2009 	 ~~ 

Intemationaole Dagtegen kienderarbeid 

vri' j dag 	zaoterdag 

12 13 
juni 	 week 24 

	 juni 

Een meenske is nargen s ni'jsgieriger 
naor as naor wat hij j no g niet zien het 

(H.J. Bergve ld) 

2009 



K. Boersma 

Laplaand 

Rekenings bin in Laplaand gien perbleem 

0k al kun wij dat mar muuilik snappen 

Want as daor wat betaeld wodden moet 
Daenk ik dat ze dan mar lappen! 

Harmen Houtman 

Zoemergevuul 

De zee de zee AAAAAAAAAA  et straand et straand 

De zee de zee de zee AAAAAAAA  et straand et straand 

De zee EEN BOOT de zee AAAAAAAA  et straand et straand de dunen 

De zee de zee de zee AAAAAAAAAA  et straand et straand de dunen 

De zee de zee de zee AAAAAAAAAA  et straand JOW et straand de dunen 

De zee de zee de zee AAAAAAAA  et straand IKKE et straand de dunen 

De zee de zee de AAAAAAAA  et straand et straand et straand de dunen 

De zee de zee AAAAAAAÂA/\  et straand et straand de dunen 

De zee de zee AAAAAAAAA  et straand OONS ZWEMGOED de dunen 

De zee de zee AAAAÂAAA  et straand et straand et straand 



Zunne op 05.18, zunne onder 22.02 

zundag 	maendag 

14 15 
juni 	week 24/25 	 juni 

Et begint now op de naegel te branen 

(Et wodt now tjed om et te doen; Oolde- en Ni 'jiamer) 

2009 

Laeste Kertier (maone) 00.15 

deensdag 	woensdag 

16 17 
juni 	week 25 	 juni 

As niet komt tot jet, is et tot aandermaans verdriet 

(Ni 'jberkoop) 

2009 



Piere en Slakke 
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Disse klokkestoel staot in... 



donderdag 	vnS,jdag 

18 19 
juni 	week 25 	 juni 

We gaon naor meester vierkaant 
(Naor bedde, veural in de bedstee; Buil) 

2009 

Vaderdag 
Begin van de zoemer 07.46 M.E.Z.T. 

zaoterdag 	zundag 

20 21 
juni 	week 25 	 juni 

4J 
Nao de langste dag 

wo'n de daegen staorigan weer kotter 

2009 



Roely Bakker 

Kiends 

Gedaachten vervliegen as 
pepieren voegels op 'e wiend 

herinnerings, onherkenber, 
vergeelde kiekies geliek 

de geest zocht dwaelende 
verleuren in de tied 

vertrouwde dinkies 
onbekend, jezels kwiet 

gien kunde, gien weten 
hulpeloos, weer kiend. 

Koosje Hornstra 

Op een mogge 

In Moggebeet lag een mogge 
Al zeuven daegen op 'e rogge 
Hi'j wodde d'r wanhopig van 
Toen kwam d'r een geleerde man 
Die zee: "Ik wil d'r niet om liegen 
Mar die mogge zicht ze zeker vliegen!" 



Zunne op 05.19, zunne onder 22.04 
Ni'je Maone 21.35 

maendag 	deensdag 

22 23 
juni. 	week 26 	 juni 

Die zit altied mar op et vinketouw 

(Zit uut te kieken om iets te krie gen, 

om d'r beter van te wodden; Oosterwoolde) 

2009 

Sint-Jansdag 

woensdag donderdag 

24 25 
juni 	week 26 	 juni 

Ie kun him wel vioelespeulen op 'e ribben 

(Hij is arg mager; Ni 'jhooltpae) 

2009 



Sjoerd Hoogenkamp 

Zuken mit een metaoldetektor, mar ok mit je ogen 

Ik zol willen dat d'r ok een glasdetektor beston. En een eerdewark-
detektor. In principe is alles uut lang vervleugen tieden interessaant, 
mar de metaoldetektor is now ienkeer beparkt in wat et apperaot vie-

nen kan. Op bouwlanen kuj' netuurlik goed je ogen eupenholen en 
zo vien ie now en dan ok wat eerderwark, stien, bien of glas. 

Stoppe van een flesse 

Harmen Houtman 

Terogge van... 

De koffers gaon eupen, 
de tasse moet los, heur, 

d'r bin weer drie weken veurbi'j. 

De mesiene zal dri'jen, 
we moe 'n alles wasken, 

de vekaansie is omme veur mij. 

De kraanten die waachten, 
de Post ligt op staepels 

d'r moet me now niks meer ontgaon. 

De plaanten die bluuien, 
de tuun die is anharkt, 

dat hebben de buren al daon. 

We moe 'n wel weer wennen, 
want waor is die zunne, 

de bargen, de bossen, et meer? 

Kiek, daor komt een bujje 
et wasgoed blft binnen, 

we kennen oons laantien now weer! 



Preenses Alexia (2005) 

.,. 
vrijdag 

26 
zaoterdag 

27 
juni 	week 26 

	

juni 

De meerste vis zit tussen ( Ie kop en de stat 
(Et is nogal wiedes; De 1 loeve, Wolvege) 

2009 

Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 
Eerste Kertier (maone) 1328 

zundag 	maendag 

28 29 
juni 	week26127 	 juni 

Aj' vroeger piene in de mond hadden, 
gong ie et wang mit lienlcoekemael pappen 

(Donkerbroek) 

2009 



jan oosterhof 

as Picasso 

hij is 
nek 
die naor de wereld 
kikt 
deur de ogen 
van een 
kiend 
en in zien blikveld 
vint 
et simpele 
mar vol inhoold 
kleurriek 
en in ienvoold 

Klaas Boersma 

Spreuken en gezegden 

Kiek nooi waf verleuren hebben, mar naor waf overholen. 

Leren is as de horizon, d'r komt gien aende an. 

Et is noodzaekelik dat een meenske droomt, mar even noodzaeke-
lik is et dat hij om zien dromen lachen kan. 

Ie kun gien bestemming berieken zonder de kust te verlaoten. 

Tegenslag het een protte meensken groot maekt. 



Hujmaond 

deensdag 	woensdag 

30 1 
juni 	week 27 

	 juli 
Dm 

Ie hebben niks veur niks as laank haor en dikke luzen 
(Veur niks gaot de zunne op; Ni'jhooltpae) 

2009 

donderdag 	vn jdag 

2 3 
juli 
	

juli 

Hij lopt mar wat te vinkevangen 
en zit op et dak te muskefluiten en te kri'jemelken 

(Hij voert absoluut niks uut; Buil) 

2009 



Henk Jager 

Kniptor 

De naeme van de tor is kniptor (hj: Nw). 
De kniptor kan omhogens springen as hi'j op 'e rogge terechtekom-
men is. Daorbi'j kan een knippend geluud heurd wodden. Et besien 
knikt dan zo hadde aachterover dat hi'j de locht in schöt en dot dat 
bek zo vaeke tot hi'j op 'e boek belaant. De kniptor vret bloemen, 
nektar en blaeden van levende plaanten. 
De larve van de kniptor wodt ritnaald(e) (Nbk, Nw) nuumd. Die 
woont drie tot vierjaor in de grond, daor as hi'j van de ondergroonse 
dielen van plaanten leeft. In de gruuntetuun kan hi'j jonge plaanties 
hek onder de grond deurbieten, zodat die votdaolik verwielken. Op 
dezelde meniere taast de ritnaalde grös an dat nog mar kotleden zi'jd 
is. 0k kan dit besien gangen in wottels, eerpels en bieten boren. 

Harmen Houtman 

De klinker 

Ik lig an jim voeten 
en ok stief d'r onder, 

ik bin mar een straotstien, 
mar toch ok een wonder 

Ik steune jim lopien, 
ik dregejim voeten 

en daenke soms wel es 
kun jim mi 'j  nooit groeten. 

Ik bin d'r in kleuren 
in vorms en petronen 

en kan me naorjim toe 
Zo netties vertonen. 

Ik worre vertrapt soms 
jim gooien mit eten 

jim spi'jen en smeren 
en bin 't rap weer vergeten! 

Mar ik lig hier smerig 
en waachte op regen, 

Dus zeg ik now lelk: 
'gao staon... an et vegen !!!' 



zaoterdag 	zundag 

juli 	week27 	 juli 

Ligt et niet an de vioele, dan wel an de striekstok 
(Et gereedschop krigt de schuld 

wanneer iets niet goed lokt; Ni'jberkoop) 

2009 

Zunne op 05.27, zunne onder 22.01 
	

Volle Maone 11.21 

maendag 
	

deensdag 

6 7 
juli 	week 28 

	 juli 

Vrundelike woorden wo'n altied verstaon 
Af wonen in et zuden, westen, oosten of noorden 

Vrundelik het altied wonderen daon 
(Hooltpae) 

2009 



Gerrit J. H. of 

Zwatte steern (1) 

De zwatte steern komt veur in leeg- 
venemoerassen, moerassen in et 	 - 
revieregebied, sloden in veenweide- 	• -. - 
gebieden, vennen en hoogveen. 
Ze kommen veur bi'j ondiep waeter  
mit veul verlaandingsvegetaosies in 
de vorm van scheren, drievende wot- 
telstokken van de pompebloeme. 
Ze nusselen bij veurkeur in oolde 
scherevelden, mar omdat die d'r haost niet meer binnen, bruden ze 
now et meerst op nustvlotten, maekt van pvc-buizen en gaas. 
D'r wo'n twie tot drie eier legd en beide voegels bruden de eier in 
ongeveer 21 daegen uut. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Gerrit J.H. Hof 

Zwatte steern (2) 

ZW3It8 tern fl de 	denieeq 

In de Braandemeer wo'n al sund 1995 deur de warkgroep Braande-
meer vlotten uutlegd en gedurende et seizoen wodt de hiele klonie in 
de gaten hullen, hoeveul eier d'r op de vlotties liggen en laeter et tal 
jongen. In 2005 is d'r onderzuuk daon naor de gruui van et tal zwatte 
steerns en daoruut bleek dat et niet best was, d'r weren mar amper 
jongen vliegviogge en 'n twiede minpunt was et voedselanbod, dat 
bleek ok niet optimaol te wezen. Daoromme perberen we now de 
boeren buten et netuurgebied te interesseren om an sloot- en sloot-
raandbeheer te doen, zodat et voedselanbod buten et netuurgebied 
groter wodt. En dan maar hopen dat we daordeur meer zwatte 
steerns een goed leefgebied bieden kunnen mit voldoende voer. De 
tied zal et oons leren. 



woensdag 	donderdag 

8 9 
juli 	week 28 	 juli 

Zien haene moet altied viktorie kri'jen 

(Hij moet altied de baos wezen, zien wil deurdrieven, 
wat hi'j zegt moet gebeuren; Blesdieke) 

2009 

Wereidbevolkingsdag 

., 
vn jdag zaoterdag 

10 11 
juli 	week 28 	 juli 

De wiend blift zo lange in et noorden zitten, 
hi'j kon d'r wel jongen hebben 

(Ni 'jhooltpae) 



K. Boersma 

Ruters 

Ze holen zo van heurpeerden, zeggen ze, 
et is dan ok een slim en prachtig dier. 
Mar ruters smieten d'r een zadel op, 
en bruken dan etpeerd veur heur plezier. 

Sjoerd Hoogenkamp 

Et visdregersgilde 

Dit vissien is niet 
zomar een aorige 
hanger. Et wodde 	- 
warschienhik dreu- 	- 
gen deur een lid van 
et visdregersgilde.  

Insigne visdregersgilde 
Af herkenber weren 
as lid van et visdre- 
gersgilde moch ie de vis, die rieke vrouwluden kocht hadden, naor. 
heur huus toe brengen. Vaeke weren de leden d'r van jonge wezen of 
manluden die niet in staot weren om op een ere meniere heur geld te 
verdienen. Et was in sommige steden aenlik een vorm van zorg veur 
aarrne meensken en ie zollen et dus vergelieken kunnen mit de dak-
lozekraante van now. Dit vissien is vunnen in Ni'jhooltwoolde, 
waor in de 17e  en de 18e  ieuw veul schippers anlegden. Et kan best 
wezen dat de visdreger op den duur schipsjonge wodden is of as pas-
segier disse kaante op kommen is. 



Zunne op 05.35, zunne onder 21.55 

zundag 	maendag 

12 13 
Juli 	week28129 	 Juli 

D'r is min weer op til, want ie kun et noorderlocht zien 
(Oosterwoolde) 

2009 

Laeste Kertier (maone) 11.53 

deensdag 	woensdag 

14 15 
juli 	week 29 	 juli 

992  
Zok vri'jdagsweer, zok zundagsweer 

(weer dat men op vrijdag het, het men ok op zundag; 
De Haule) 

2009 



jan oosterhof 

stienen 

stienen 
zuj' op al 
jow paeden 
vienen 

daor kuj' 
overhenne knoffelen 
of over stroffelen 

ie kun d'r 
ok treden 
van staepelen 
diejow 
een stappien 
hoger brengen 

Julipuzeltien 

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

• mitklinker 

• • 	 Fraans lidwoord 

• . . 	 de baarmoeder van een kiepe 

• . . • 	 bepaolde kleur 

leegmaeken 

soort spieker 

sukses hebben 



donderdag 	vn jdag 

16 17 
juli 	week 29 	 juli 

Een vrouwehaand en een peerdetaand 
hebben gien stillestaand 

(Donkerbroek, Ni 'jberkoop, Steggerde) 

2009 

Begin van de hoonsdaegen 

zaoterdag 	zundag 

18 19 juli 	week 29 
	 juli 

Gien inkelde man is gelokkig mit een lillike vrouw, 
mar hij is wel gerust 

(Hooltpae) 

2009 



Dit oolde huus staot vlakbij et gemientehuus in 

Harmen Houtman 

Meziek is overal 

Meziek is overal, 
meziek die maekt oons leven, 

we daansen en we rappen, 
we swingen en we zweven. 

We luust'ren naor een harp, 
we heuren 'n wilde tromme, 

en speulen op een bas, 
we hebben een hoorn omme. 

We dromen bi 'j een wals, 
slaon op een tamboerijn, 

een aovend jazz of rock, 
wat is zoks soms toch fijn. 

We jumpen en we 'limen', 
we twisten en we zingen, 

meziek die brengt oons meensken, 
de aldermooiste dingen. 

Meziek is overal, 
daor kuj'je niet an steuren, 

mar.. soms wil ik alliend 
die grote stilte heuren... 



Zunne op 05.43, zunne onder 21.47 

maendag 
	

deensdag 

20 21 
juli 	week 30 	 juli 

Vraogezaod en siepelzaod, waor jow niks van angaot 
(Scharpenzeel) 

Ni'je Maone 04.35 

woensdag 	donderdag 

22 23 
juli 	week 30 	 juli 

Et li'jt hier, zee de Vos, 
en doe zat hi'j aachter een bentepolle 

(Donkerbroek) 

2009 



Piere en Slakke 

fficti 7u5kr 	 ? flr liij 6ek6m 
de rnfl 	-' VQ' 	Q hoo5te br3, 

\(Q \ope 	 vonover 6ebred 

der&sLe de 9rooWc 
'joe.,n! \4oron,mt 

aan Vb5 'rk' vo? 

Henk Jager 

Korhoen 

De naeme van de voegel is korhoen (Dfo, Diz, Ma, Nbk, np, Op). In et meer-
voold zeggen ze d'r korhoenders of korhennen tegen. Mit et inkelvoold 
korhenne (0w, Sz), korhinne (Np) en korhen (Db, Dho, Diz, Nt, Op) wodt 
daorentegen alliend et wiefien anduded. Ok wodde et mannegien wel een kor-
haene (spor.) of korhaan (Sz) nuumd. Bi'j et bedrieven van de balts balderen 
de haenen. 
Et Korhoen huust in uutgestrekte heide- en veengebieden. Nao et uutkommen 
leven de tornen eerst van roepen, krobben en spinnen. Staorigan gaon dejongen 
de hieltied meer zaoden, beien en knoppen vreten. Veur volwassen voegels bin 
veural kreuzen (rode bosbes), venebeien (kleine veenbes) en birkenzaod 
belangrieke netuurlike voedingsbronnen. Bi'jtieden zuken de volwassen voe-
gels ok de bouwlanen op, daor as ze zaoden van ontuug en/of de verbouwde 
gewassen vratten (bi'jglieks mot of pas inzi'jd zaod). Ooit is d'r op een bouw-
laand dichtebi'j de Monden een groep van meer as honderd foeragerende 
korhoenders zien * Vroeger kwam et korhoen veur in et Fochteler Vene, bij de 
Schaopedobbe, op 'e Miente en op 'e Delleboersterheide. In de 20e  ieuw is hij 
liekewel de hieltied meer in de verdrokking kommen. In et Fochteler Vene het 
hij et nog et langst uutholen kund. Daor is de soort in 1984 votraekt. In de win-
ter zullen veural kreuzen en venebeien een belangrieke voedingsbron west 
hebben. Omreden disse beien slim zoer en wrange binnen bedarven ze niet 
gauw, want as ze niet opvreten wodden overwinteren ze an de plaante. 

* Wiebe Scheenstra het disse waorneming van Koene Rooks van Else optekend 
(kelinder van 2006) 



., 
vn jdag 	zaoterdag 

24 25 
juli 	week30 	 juli 

As de boeren niet klaegen en de pastoors niet vraogen, 

lopt et naor et aende van de daegen 

(Steggerde) 

Zunne op 05.53, zunne onder 21.38 

zundag 	maendag 

26 27 
juli 	week 30/31 	 juli 

Regen in de gaaste, geld in de kaaste 

(Berkoop) 

2009 



Roely Bakker 

Wonderkiend 

Oons kiend, echt 't is een wonder 
Dat is now wel zunneklaor 
Lopen, praoten as een grote 
En dat alles binnen etjaor. 

Et wet de naemen van vule dingen 
Heur mar; 'tsjjjs' dat is de poes 
Nooit zal 'tjengelen of goelen 
Ja, et is een echte snoes. 

Oons kiend, gaot douk studeren 
Wodt dokter of wat eers geleerd 
Zal nooit zonder wark zitten 
Zokke meensken wo 'n begeerd. 

Et kiend, het een vieze luier 
Kon 't himzels now mar verschonen. 
Zolange as dat niet lokken wil 
Blieven we nog mar bij him wonen. 

jan oosterhof 

de ruumte daortussen 

vandaege was zwaor 
morgen nog onklaor 
mar daortussen 
hopeik 
vanjow 
te dromen 



Eerste Kertier (maone) 00.00 

deensdag 	woensdag 

28 29 
juli 	week 31 

	 juli 

29-  
Kleine poppen kun heur pattietoeren 
zo vermaeken mit een rammelbelle 

(Berkoop) 

2009 

donderdag 	vn jdag 

30 31 
juli 	week 31 	 juli 

29-  
Die man is mit een wit peerd trouwd 

(Mit een vrouw die altied mooi wezen wil; 
Oosterwoolde) 

2009 



Klaas Boersma 

Spreuken en gezegden 

Oold zeer 
Ie moe 'n nooit een wonde eupenkrabben. 

D'r bin meensken die daenken dat et blaanke ras superieur is, 
mar die in de zunne of onder de hoogtezunne liggen gaon, om mar 
zo donker meugelik te wodden. 

Lachen is gezond en sporten zeker ok, mar bij een boel sporten 
het et geld de humor verdreven. 

Deur meer andacht te schinken an kleine mooie dingen in 't leven, 
kuj' et gelok naorjow haand zetten. 

Harmen Houtman 

De wekker 

De wekker ropt van how, 
de tied die zegt van stop, 
de wereld die staot stille 
en ik wiene me op! 

Ik heur him niet meer tikken, 
hij lopt ok niet meer deur. 
Hoe worre ik now wakker, 
daor heb ik him ja veur. 

Ik ligge wat onrustig 
en raek niet in de slaop, 
en morgen sneert de baos vast 
'Ie bin te laete, knaop!' 

Ik lig al uren wakker, 
et maelt me deur de kop, 

en dan daenk ik inienen: 
ik wien him eerst es op! 



Oogstmaond 

zaoterdag 	zundag 

Ei 
	

2 
augustus week 31 augustus 

Ie hebben et nog nooit zo reer vreten 
(Zo beroerd mitmaekt; Ni'jhooltpae) 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.26 

maendag 	deensdag 

3 	4H 
augustus week 32 augustus 

Geert zat op et peerd, 
't peerd begon te hinken en Geert begon te stinken! 

(Berkoop) 

2009 



An welke weg staot dit bod? 

Gerrit J.H. Hof 

Purperreiger (1) 

In de Braandemeer bruden sund 1997 weer purperreigers. 
Et bin echt van die stiekeme voegels die heel muuilik te inventarise-
ren binnen. De eerste jaoren kwammen we uut op ien of twie 
bruudperen, mar nao 2005 wodde oons deur Jan van der Winden van 
onderzuukburo Alterra adviseerd om mar es naor nusten zuken te 
gaon. Dat hewwe we doe daon en we gongen mit Albert Worst 
(SBB) in een botien et petgat in en doe lopende et eilaantien over. 
Dat klinkt makkelik, mar et vaalt niet mit om deur et hoge riet en de 
bewegende ondergrondje staonde te holen. Ie moe'n af deur et riet-
veld lopen altied zorgen daj' een polle riet of aandere begruuiing 
onder de voeten holen, aanders gaoj' d'r deur. We hadden een waad-
pak an en dat was mar goed ok, want ik kon mit mien kotte bienen 
soms de stap niet maeken en zakte dus prompt deur de zodde henne, 
waordeur ik tot an de middel in de bagger ston. 
We vunnen vuuf gebruukte nusten, die op nog gien meter van 
mekeer of laggen, waor ok nog inkelde vliegvlogge jongen op zat-
ten. De purperreiger maekt et nust deur eerst rietstengels te knakken 
en daor komt dan een pak stengels op, zodat et nust al gauw een 
halve meter hoge is. Om de nusten henne was et wit van de stront. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Volle Maone 02.55 

woensdag 	donderdag 

5 6 
augustus week 32 augustus 

We nammen een raaigrössien 
om de piepe schone te maeken 

(Else) 

2009 

., vn jdag 	zaoterdag 

7 8 
augustus week 32 augustus 

k 4.10 

Een bliend peerd kan d'r gien schae doen 
(Zo rommelig is et d'r; 

Berkoop, Der Izzerd, Else, Ni 'jhooltpae) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

Purperreiger (2) 

In 2007 het Alterra acht purperreigers veurzien van standerd satel-
lietzenders, die wegen inklusief tugien 20-25 gram. Dat is nog gien 
vier percent van et lichemsgewicht van de voegel, zo wo'n ze niet 
wezenlik belemmerd in heur bewegings. Elke zender is veurzien 
van een zunnepeneeltien die de batteri'je oplaedet. Vraoge in dit 
onderzuuk is wanneer de trek naor Afrika begint en waor gaon ze 
langes, hoelange doen ze d'r over om te plak te kommen en waor in 
Afrika overwinteren ze. Veerder willen ze weten wanneer ze 
weerommekommen en waor as ze langes gaon. 

Van de acht reigers hebben 
drieje veilig et overwinte-
ringsgebied haeld en de 
rest is onderweg veronge-
lokt. lene jonge voegel 
zette koers in zuudweste-
like richting en nao 4000 

Purperreigermit zender op de rogge 	kilemeter over de Atlan- 
tische Oceaan gong et mis. 

Een ongelooflike tocht die him dichter bij Brazilie dan bi'j et over-
winteringsgebied in Afrika brocht. 

Koosje Hornstra 

Verhuzen 

Krapan vuventwintig jaor 
Ik kenne et kraeken van de trappe 
Et klapperen in de mure 
Is et reuster van de waesemkappe 

Et huus krigt mankerings 
Wat kael lieken de kezienen 
Aanderjaor wat varve dan mar 
Ik kan now de tied niet vienen 

Die tied schoft oons wel deur 
Veerder naor et laeste huus 
De cirkel is rond, hij en ik 
Saemen bi'j mekeer thuus 



Zunne op 06.15, zunne onder 21.13 

zundag 	maendag 

9 10 
augustus week 32/33 augustus 

WZ 129 
Op zien verhaelen kuj' gien staot maeken, 

ze rammelen soms as een oolde fiets 
(Hooltpae) 

2009 	 Clr~ 

deensdag 	woensdag 

11 12 
augustus week 33 augustus 

Doe wat recht is, laot wat slecht is 
(Noordwoolde) 

2009 



Henk Jager 

Nachtzwaluw 

De naeme van de voegel, is geitemelker (Dfo, Nbk, Obk, Sun-Ot), 
naachtzwelver (Obk, Sun-Ot) of wekker (Obk). 
De geitemelker maekt bi'j twielochten en naachs jacht op vliegende 
krobben, langpootmoggen en naachtvlinders, al dochten ze vroeger 
dat de voegel dan melk bi'j schaopen en geiten dronk. 
De geitemelker nusselt in heidevelden mit her en der een boom en 
eupen dennebos dat op stoefzaand poot is. Vroeger moet de bruud-
voegel bi'j oons slim talriek west wezen, mar deur de ontginnings 
van de woeste gronden is hij d'r zowat niet meer. Vandaege-de-dag 
brödt hi'j nog wel es in de omkrieten van Appelsche. Onderwiels is 
et in et Drents-Friese Woold zoe'n stok drokker wodden, dat de wei-
nige peerties riekaans versteurd wodden. Van dat moet d'r 
temeensen in de bruudtied voldoende geschikt leefgebied ofsieuten 
wezen. 

jan oosterhof 

valen 

ik bin 
veurjow valen, 
valen 
op straot' 

ik zie jow 
mooie ogen 
mar niet dat daor 
dat paoltien staot 

19 



Laeste Kertier (maone) 20.55 

donderdag 	vri'jdag 

13 14 
augustus week 33 augustus 

%11 1 	 Wt 	 k ~~ -Y5~ 	 IL-~Zi 

Et is d'r te redden, want ik hebbe de dokter zien 
(De bevalling is begonnen; De Hoeve) 

Maria I-lemelvaort (r.k.) 

zaoterdag 	zundag 

15. 16 
augustus week 33 augustus 

Die man kan zovule eten, die het een peerdemaege 
(Blesdieke) 



Augustuspuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost die omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, een ni'j woord. 

- . . . 	vochtig waarm (van et weer) 

- . 	zommerse gruunte 

- . . . 	om in te zwemmen 

- . . . 	veurjaorsmaond 

• . . - . . 	min weer 

- • . 	kledingstok 

• • • - 	 bepaolde kleur 

• . . - . . 	Stellingwarfs veur 'schaduw' 

- • 

 

van de ... in de drup 

Piere en Slakke 

T 	5ssl 

if 	z- 	oz2r 

_tJ .•i_ 

oo î,n1e. i 	Diecn 
 4Iuur000l 

TL 



Zunne op 06.2 7, zunne onder 20.59 
	

Aende van de hoonsdaegen 

maendag 
	

deensdag 

17 18 
augustus week 34 augustus 

Hiel . veul dingen bin overbodig, 
mar vrundschop bi'j' neudig 

(Hooltpae) 

2009 

Begin Kattedaegen 
	

Ni'je Maone 12.02 

woensdag 
	

donderdag 

19 20 
augustus week 34 augustus 

Opscheppen en in de broek schieten is ok een vak 
(Opscheppen; Buil) 



Harmen Houtman 

Woorden 

Vrede krieg ie niet deur zwie gen, 
niet in stilte, mar deur tael. 
Vrundschop win ie vaeks deur woorden 
mit gevuul en een verhael. 

Waor de wereld waacht op woorden, 
blift et stille, zwiegt men vaek', 
want ze konnen uutkomst brengen; 
hoop smoort now in bitt're smaek. 

Liefde krieg ie deur vertrouwen, 
deur een knipoog of een woord. 
Liefde is et grootste waopen, 
waor niet iene him an stoort. 

Praoten, goelen mit mekeer 
helpen tegen 't slimste zeer. 
Overdag en in duust're naachten, 
bliefmar op die woorden waachten... 

Gerrit J.H. Hof 

De Scheene 

De Scheene is ien van de meerst biezundere scheidings in et laand-
schop van Frieslaand. Aj'm volgen willen kuj' beginnen in Spange. 
De Scheene is deur de hiele Rottige Miente as vaort te volgen, mar 
ok daorbuten goed herkenber. Et kotte stok bij de S-bocht in de He-
lomavaort bi'j de Scheenesluus bi'jveurbeeld is aenlik een oold stok 
Scheene. Hij is vervolgens goed herkenber in et weidegebied tus-
sen Ooldelaemer en Ooldetriene, mar hi'j lopt nog veul veerder, 
langs de noordkaante van Wolvege bij de Scheeneweg en de Schee-
nebos en dan, an de oostkaante van de snelweg via et Schee-
nebospad, nog hieltied veerder tot twie kilemeter noordoostelik van 
Ni'jhooltpae. In de tied van de vervening was de Scheene de belang-
riekste ontsluting van et gebied. De Pieter Stuyvesantweg was doe 
nog mar een bescheiden weggien. Et vervoer, zeker van turven, 
gong over et waeter. De Scheenesluus en de sluus in de Braandemeer 
speulden een grote rolle in de geschiedenis en et ontstaon van de 
Rottige Miente en de Braandemeer. 



Aende Kattedaegen 
	

Begin Ramadan 

vn jdag 	zaoterdag 

21 22 
augustus week 34 augustus 

Zo vael as miege 
(Vael, bliek van kleur, 

Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae, Steggerde) 

2009 

Zunne op 06.38, zunne onder 20.44 

zundag 	maendag 

23 24 
augustus week 34/35 augustus 

Peerdeogen op et waeter, morgen weer regen 
(Der Izzerd) 



Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1985) 

Neffens de kelinder mos et volop zommer wezen, mar mit tempere-
turen van 12-14 graoden in juni liekt et meer op 'e haast of 
feberwaori. We hebben zoks wel vaeker beleefd. Vledenjaor bin d'r 
ok haost gien bonen kommen, zo koold was et doe. As et weer et toe-
lat, dan moe'n de schaopen in juni eins uut de wolle. 
Vandemiddag zol 't dan mar wezen, want et zunnegien was d'r bij 
en dan liekt et d'r op. Dat wi'j haelden de schaopen thuus. Ondertied 
was de schaopescheerder Knelis ok kommen, dat doe kon et feest 
beginnen. Et gong vlot, Knelis het d'r zomar iene uut de wolle, want 
hi'j is d'r slim haandig in. En zo gauw as ze de jasse uut hadden, 
gooiden wij de schaopen in et dompelbad, zodat ze alle ongedierte 
in ien keer kwiet binnen. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uw': 1985) 

Doe d'r tien schaopen uut weren, kwam de vrouw mit thee en ze 
bleef ok even staon te kieken. Knelis hadde himzels even raekt mit 
de schere, dat zien haand begon aorig te bloeden. De vrouw zee 
tegen Knelis: 'Zal ikjow d'r even een pleister op doen?' 'Nee heur,' 
zee Knelis, 'ik doe d'r wel wat schaopestront op,' en hi'j smeerde d'r 
een beste bratse op. 'Want,' zee Knelis 'd'r is niks beter as schao-
pestront op een smatlappe. Et maekt alle ongerechtigheden dood en 
ie hoeven d'r ok gien ziekenfoons-rieksdaelder veur te betaelen.' 
Et is alweer een posien leden en ik hebbe niet heurd dat Knelis een 
dikke haand of zwulderi'je kregen het. Neffens Knelis is schao-
pestront een best soort zalve. Ie moe'n et mar weten! 



14 	 deensdag 

25 
augustus 

woensdag 

26 
week 35 augustus 

Al regent et ok varkens, jandoedel krigt d'r niks van 
(Lan gedieke) 

2009 

Eerste Kertier (maone) 13.42 

donderdag 

27 
augustus 

S, 

vn jdag 

28 
week 35 augustus 

Waor een peerd altied schit, vret hij niet, 
dan kriej' peerdepollen 

(Span ge) 



Klaas Boersma 

Mooier? 

Men zegt dat iets geven mooier is as wat kriegen 
Mar ik heb daor niet vule mit te stellen 
Ik wil wel graeg es wat kedogies hebben 
Eerlik waor, ze kunnen mij meer vertellen. 

Gerrit J. H. Hof 

Baordmannegien 

Et baordmannegien is een echte 
 

rietvoegel. Et mannegien het kerak-  
teristieke bakkebaorden, de 	, 
vrouwgies niet. De heldere roep, die 	' 

klinkt as een racetïetsbelle, is te 
heuren in uutgestrekte moerassen 	 Adult nzaz Baardman ,nez 
nut overjaong net. In de winter 	 juveniele man, 9-7-2006 
zwarven de baordmannegies vaeke 	 (Foto © Sytze Jongma) 
en kun dan ok vunnen wodden in 
kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzaemelt disse voegel insek-
ten. Strenge winters kun de popelaosie stark verminderen. Gelokkig kompenseert 
de baordman dit deur fanatiek bruudgedrag, in eenj aor kun ze wel driekeer een nust 
jongen grootbrengen. Et nust wodt maekt in dichte riet-zeggevegetaosie, meerstal 
lege bi'j de grond. In de Rottige Miente en Braandemeer komt et baordmannegien 
ok veur, mar d'r is niet elk jaor een bruudgeval vaaste te stellen. 
Af zien naor de riekdom an rietlaand zal et baordmannegien in vroeger jaoren 
beslist een gewone bruudvoegel west wezen in de lege dielen van oons laand. Dreu-
gelegging van veul moerassen leidde weliswaor tot ofnaome, mar in de jaoren 
dattig was et nog een talrieke bruudvoegel in rietlanen in et noorden en midden van 
Nederlaand. Zo wodde et tal bruudperen in zudelik Flevolaand in 1975 schat op 
7000 peer! De laeste jaoren bruudden naor schatting zoe'n 1300 peer baordmanne-
gies in oons laand, waorvan altied nog zoe'n driekwat in zudelik Flevolaand. 



zaoterdag 	zundag 

29 30 
augustus week 35 augustus 

Die kerel ston me daor vlotweg de peinze vol te liegen! 
(Scharpenzeel) 

2009 

Zunne op 06.50, zunne onder 20.29 
	

Fruitrnaond 

maendag 
	

deensdag 

31 1 
augustus week 36 september 

29-  
Die peil ie niet zomar, et is een grote lieperd 

(Oolde- en Ni 'jlaemer, Steggerde) 

2009 



Koosje 

Op een moes 

Een moesien hiel mooi gries van kleur 
Gong d'r op een goeie dag vandeur 
Mit een zwatte moes van de buren 
Heur moe zee: "t Zal wel niet lang duren 
En ok al is ze d'r iene van de dattien 
Dit moesien krigt nog wel een stattien.' 

Septemberpuzeltien 

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

mitklinker 

• . 	 notabene 

• • . 	 schreven bewiesstok 

• • . . 	 oorzaeke 

mit een puntig veurwarp een gat maeken 

een boer laoten 

et wild stromen van bijv. waeter 



woensdag 
	

donderdag 

2 3 
september 	september 

Die koe is zo dunne, 
ie kun de penne d'r wel an ophangen 

(Ni 'jberkoop) 

W1" 	 2009 

Volle Maone 18.03 

S, vn jdag zaoterdag 

5 
september week 36 september 

As de meensken vroeger koolde op 'e maege 
of pien' in et lief hadden, bruukten ze pepermunteulie 

(Berkoop) 

2009 
 



Henk Jager 

Pad 

De naeme van et dier ispodde ofporre (spon). 
De podde is et meerst naachs aktief. Dat dot ok blieken uut de zeggies 'Een 
podde is vaeke bij duuster op pad' en 'Tegen de aovend beginnen de pod-
den te kroepen'. 
Bij zunnig weer schoelt de podde tegen de zunnestraolen. In dat geval zit 
hi'j onder dooie bladrommel, stokken hoolt, stienen, tegels en al zo meer. 
In et daglocht trekt hi'j d'r alliend bi'j daamp weer op uut. Overdag kan de 
podde dus een bosschopper van een veraandering van locht wezen, van-
daor et zeggien 'As de podden kroepen, komt d'r regen'. 
Et zeggien 'Een podde op 't heerspit' dudet weer wat aanders an. Vaeke slat 
et op iene die vremd op een stoel, een fiets of een brommer zit. Of et gaot over 
een vrouw die dure kleren an het die heur niet staon, en et wodt Ok wel es zegd 
van een vrouw die d'r slonterig uutzicht. Dat de podde wodt ok as veurbeeld 
van misstaon bruukt. 0k wodde d'r zegd dat pattie manluden een podde in de 
broek deden omreden dat tegen de rimmetiek helpen zol. In et nauw dreven 
lat de podde een stinkend vocht los. Hij dot dat bi'jglieks awwe him vaaste-
holen. De meensken zeggen daoromme wel dat podden je over de hanen 
pissen. Veerder dochten ze vroeger dat et schoem op plaanten poddespi'je 
was. In warkelikhied is et spul de ofscheiding van een klein insekt. 
In de tuun kan de podde een protte slakken oprumen. Wat dat anbelangt dot 
hi'j de tuunkers een boel nut. Veerder vret hi'j ok pieren, spinnen en alder-
haande insekten op. 

Joukje Postma 

Leven? 

Een sprong! 

Gruun-gele veerties 

Kleuren rood 
Uutbundig et zunnelocht 



Zunne op 07.0 1, zunne onder 20.13 

zundag 	maendag 

7 
september week 36/37 september 

Ze staon goed, mar da's niks gien wonder, 
ik heb ze flink wat reisgeld mitgeven 

(Flink mest geven; Buil) 

2009 

Intemationaole Dag van et 
Lezen en Schrieven 

deensdag 	woensdag 

september week 37 september 

lene die van de centen of wil is een taoimelker, 
die is taoi van melken 

(Steggerde) 



Gerrit J.H. Hof 

Rottige Miente (3) 

In de Rottige Miente gruuien biezundere plaanten, zoas zunnedauw, 
waeterdrieblad, blaosieskruud, moerasorchis, kleine valeriaan en 
nog veul aandere zeidzeme soorten. In de Braandemeer ligt in et 
noordelike diel een blauwgröslaantien mit blauwe knoop en 
Spaanse ruter. Dit is et laeste stokkien blauwgröslaand van de hon-
derden bunders die hier tot dejaoren zestig van de veurige ieuw nog 
weren. In de Rottige Miente en Braandemeer kommen veul ring-
slangen veur. De beste kaans om iene tegen te kommen is op een 
waarme dag, dan liggen ze in et zunnegien op ien van de paeden. Et 
gebied is groot en levert veul voer veur voegels op. Zo kuj' in et win-
terseizoen veul enten en gaanzen tegenkommen zoas de krakente, 
slobente, smiente, grauwe- en kolgaanzen. 0k de roofvoegels, zoas 
de slechtvalke en de visaorend, kommen in de winter naor disse 
gebieden. In de zoemermaonden zweeft de glee boven et rietveld, en 
aovens of morgensvroeg kuj' et hoempen van de roerdompe heuren. 
Veerder bruden d'r nog zwatte steerns en nog inkelde purperreigers 
in et gebied. In et noordelike diel van de Braandemeer is nog onge-
veer honderd bunder over waor de bestemming weidevoegelbeheer 
op zit. Hier kommen kiewiet, gritte,wulpe en et weerlaompien nog 
veur as bruudvoegel. 
Al mit al gebieden waor we zunig mit wezen moeten. 

Dit is de schoele van 



donderdag 	vri'jdag 

10 11 
september week 37 september 

Et is zoe'n sokke, 
ie kun him niks in et verstaand kriegen 

(De Fochtel, Oolde- en Ni 'jlaemer) 

2009 

Laeste Kertier (maone) 04.16 	 Nationaole Ziekedag 

zaoterdag 	zundag 

12 13: 
september week 37 september 

Aj' mit dubbel kriet schrieven dan reken ie tevule 
(Blesdieke) 

2009 



Sjoukje Oosierloo 

De wereld op zien kop (1) 

Gelokkig blief ik onder alles wat d'r om me herme gebeurt nogal aorig nochteren. Zoas et een 
goeie Stellingwarver betaomt, kiek ik niet zo rap argens mal van op. Mar a'k et ni'js heur of 
leze, dan schuddekop ik wel es, en daenk: et is krekkengeliek as stiet de wereld op zien kop. 
Malligheden waor aj' eertieds nooit van heurden, gebeuren vandaege-de-dag wel, daor slaoj' 
steil van aachterover. 
Wi'j hier in de Stellingwarven blieven wel baos over oonszels, we laoten oons niet zomar 
gaon. Mar dan moej' die Mokunmers hebben, die bin wel zo hietgebakerd. Een vrommes 
hadde op een aovend een huus vol vesite, schienber konnen ze et niet hielendal iens wodden 
mittenneer, en doe sleug de vlam in de panne. Wat een gezellige aovend wodden mos, leup uut 
op vechteri'je. As kemphaenen vleugen ze mekeer in de haoren. Lichtkaans hadden ze niet te 
vule eten had, en ok gien himpe koeke bi'j de koffie, zoas wi'j dat hier wend binnen. Waorom 
ik dat veronderstel? D'r was iene van de vechtersbaozen die bi'j een jong vrommes et oor d'r 
of beet. Doe ik et heurde, ston ik wel evenpies mit mien oren te flapperen. 
Zeg now zels es, ie kun beter in een lekker stok van een reusterd varken bieten as in een meens-
keoor. Daor zit now hielendal gien reuk of smaek an. Dan moej' wel aorig buten zinnen wezen 
af zoks doen, donkt me. De man het ok wissezekers gien keunstgebit had, eers hadde hi'j 
nooit zo goed toebieten kund. 
In et ziekenhuus hebben ze de vrouw et oor d'r weer an zet, ze het heur dus letterlik een oor 
anni'jen laoten. 
De kerel die et vrornmes zo toetaekeld het, is tegere mit et vrommes in et kesjot zet. Daor kun 
ze mooi een posien ofkoelen. Doe et geval mij ter ore kwam docht ik bi'j mezels: et is bek as 
stiet de wereld op zien kop. 
Af onderwegens binnen inje eigen dörp, moej' ok dekselse goed uutkieken. Ze kun je zo van 
de weg ofrieden af d'r niet goed acht op geven. Een jongkerel die wat te diepe in et glassien 
keken hadde en gien 'bob' regeld hadde, ree niet netties over de retonde, mar steuf d'r recht 
midden overhenne. Zien riebewies was hi'j kwiet en de auto kon hi'j wel op de schroothoop 
gooien, butendat het hi'j nog een fikse boete kregen. Et atkeholische rittien is him zoer 
opbreuken. Om et mar mit Maxima te zeggen: 'Wel een betien dom, heur.' 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Sjoukje Oosterloo 

De wereld opzien kop (2) 

Nog een waorschouwing: af slim verkolen binnen kuj' beter mar niet aachter et 
stuur kroepen. Een man kreeg, doe hi'j mit zien auto argens ree, wel zoe'n alderhei-
seiksten hoestbujje, dat hi'j prompt zien auto in de prak reed tegen een boom. Mit 
de ziekenauto is hi'j doe wieder gaon, en et is allemaole goed beteerd veur de man. 
Doe hi'j daor zo in zien verkreukelde auto bi'j de weg lag, het hi'j vast wel evenpies 
steernties zien, en wissezekers docht hebben: ik zie de wereld op zien kop. 
De ondernemer, waor as veur de twiede keer inbreuken wodde, het de inbreker mit 
een honkbalknuppel op zien duvel geven. De rechter wil now dat de man in trening 
gaot, om himzels beter beheersen te leren. De ondernemer snapt d'r niks van, nef-
fens him was et ienige wat hi'j dee, himzels en zien vrouw bescharmen. 
Dat kan ik me hiel goed veurstellen, waor gaot et henne mit oons laand dat zien ver-
dedigende burgers opsluut, en et repalje de haand boven et heufd hoolt. Zokke 
rechters meugen zels heur hassens wel es onderzuken laoten, iene mit een betien 
gezond verstaand bedaenkt zokke straffen toch zeker niet? 
Al weer liekt et krekkengeliek as staot de wereld opzien kop. 
Neffens disse rechter zol ik, as d'r bi'j oons inbreuken wodt, de inbreker vraogen 
moeten om aachter et gedien weg te kommen, en him nugen veur een paantien kof-
fie. Wiels ik koffie zette, geef ik mien man odder: 'As oonze 'gaast' vot is, bel ie dan 
even de pelisie?' As ik de dief zien koffie veurzette, moet ik him vrundelik vraogen, 
as d'r van oons goold en zulver wat van zien gaeding bi'j is dat de muuite veur him 
weerd is om mit te nemen. As ik uut et besluut van de rechter opmaeke daj' nooit 
zomar een inbreker te grazen nemen moeten, die meensken hebben et ok niet zo 
makkelik.. ., dan daenkik opni'j: et is krekkengeliek as staot de wereld opzien kop! 



Zunne op 07.12, zunne onder 19.57 	 Preensiesdag 

maendag 	deensdag 

14 15 
september week 38 september 

Ie moe'n mar ziezo rekenen, 
et wodt je van gien meenske andaon 

(Af eernstige tegenslag hebben, H.J. Bergveld) 

2009 

woensdag donderdag 

16 17 
september week 38 september 

Hoe hadder aj' in de stront ruren, 
hoe meer as et begint te stinken 

(Oosterwoolde) 

2009 



Henk Jager 

Raaf 

De naeme van de voegel is raeven (Obk), raeve (Bu), raef (Np) of raaf. Disse nae-
men stammen of van et Nederduutse 'raven'. Dat woord slat op 'e roep van et dier. 
0k al klinkt raeven as meervoold, et is wel et oorspronkelike inkelvoold. In et meer-
voold is et dan raevens. D'r kommen trouwens meer van dit soorte woorden veur, 
waoronder deken(s), laeken(s), kussen(s) en teken(s). De roep van de raeven klinkt 
veer deur. Daoromn-ie waorschouwen ze iene die wat in vertrouwen vertelt wel mit 
de wieshied 'Wees mar veurzichtig, want de raeven brengen et over'. Ze bedoelen 
dan dat et vertelde gauw rondomme bekend wezen kan. 
Neffens pattie zeggies zol de raeven ok stelen en vule vreten. Ok wodde d'r wel 
zegd dat et een grote kri'je was die een boel jonge voegels roofde. Veerder dochten 
ze dat de raeven onheil brocht. Et zeggien 'As de raeven kommen ( ... )' betekent 
naemelik dat d'r wat eernstigs gebeuren zal. De raeven komt wel in meer verhaelen 
van oolde volken veur. Zo bruukte de Germaanse oppergod Wodan twie raevens as 
bosschoppers. Ok wodde hi'j deur Noach as eerste dier uutzunnen om omme te vlie-
gen tot alle waeter votlopen was. 
Daor as now et dörp Raevenswoold ligt moet et Raevensmeer in et hoogvene legen 
hebben. 
leuwen leden het de raeven bi'j oons een vri'j gewone verschiening west. Hi'j 
leefde doedertieden in uutgestrekte gebieden mit bossen en eupen veld. Mar disse 
voegel wodde fel bestreden, veural omdat men geleufde dat et een onheilsbrenger 
was. Omdebi'j 1900 kwammen d'r alliend in oostelik Nederlaand nog wat bruud-
peerties veur. Et laeste spontaone bruudgeval was in 1944 in Zuud-Limburg. In de 
zeuventiger jaoren is de raeven weer op 'e Veluwe uutzet. Onderwiels kommen in 
en om dit uutgestrekte netuurgebied weer tussen de negentig en honderd bruudpeer-
ties veur. Meugelik breidt de soort him weer tot in Stellingwarfuut. 

jan oosterhof 

jaordagstaart 

best wel sneu 
mar 't zal jow niet verbaozen: 

hoe meer keersies 
op 'e taart 
hoe minder aosem hef 
om ze uut te blaozen 



Ni'je Maone 20.44 
	

Ni'jjaor (isr.) 5770 

., 
vn jdag 	zaoterdag 

18 19 
september week 38 september 

k A10 

Ie kun je gat niet best verhuren 
en zels deur de ribben schieten 

(Scharpenzeel) 

2009 

Aende Ramadan - Sukerfeest 
Ni'jjaor (!sr.) 5770 	 Zunne op 07.24, zunne onder 19.40 

Intemationaole Dag van de vrede 

zundag 	maendag 

20 21 
september week 38/39 september 

Riekeluis lieken en armelu's pannekoeken 
kuj' veer roeken 

(Buil) 

2009 



Sjoerd Hoogenkamp 

Stamboomonderzuuk 

Misschien willen jim wel greven in et verleden, mar niet naor buten 
mit een scheppien. Dan is et uutzuken van je stamboom misschien 
een idee. Op internet is geweldig vule te vienen. Mit veuroolden uut 
Frieslaand kuj' goed terechte op www.tresoar.nl. Daor gaotje zuuk-
tocht al gauw weeromme tot 1811, doe de aachternaemen vaastelegd 
of anneumen wodden. Mar af d'r wat meer tied in stikken kof vast 
nog wel veerder weeromme in de tied. Butendat hebben hiel wat 
meensken, die al op onderzuuk uut west binnen een eigen webstee. 
De kaans is groot daj' her en der ansluting vienen. 
Aj' meer weten willen over je veuroolden, bi'jglieks hoe ze leefden 
en wat ze deden, dan zuj' liekewel op den duur wel je huus uut en 
naor archieven toe moeten. 

Piere en Slakke 

Flxbc'I &n, Pee... 

nzr w1-nisng en 9~ 

Welnu, 51kke. 

is de s1e 	
obs nos.' krek 

flor Vsrni*ng 

flexiihri 
ne1 alle punie 	Al,  ,uus:1

op òe t xt ten 
 ss de slectol \Men 

1110rWrntjing ') 



Et begin van de haast 23.19 M.E.Z.T. 

deensdag 	woensdag 

22 23 
september week 39 september 

Et puntien van een vlogge penne 
is et felste waopen dat ik kenne 

(Hooltpae) 

2009 

donderdag 	vn jdag 

24 25 
september week 39 september 

Hi'j het de pest in en de kraege op 
(Makkinge) 

2009 



Klaas Boersma 

Spreuken en gezegden 

Waor moederhanen mii' liefde heur wark doen, blift et gelok in 
huus beweerd. 

Aj' zeggen: 'Ik geleuf et wel', maekt et een groot verschil waor aj' 
de klemtoon leggen. 

Ie moe 'n nooit goelen veurdaj' klappen krie gen. 

Af' niks deur de vingers zien kunnen, maek ie etjezels en aande-
ren muuilik. 

Joukje Postma 

Vlochteling 

Wat heb ik 
nog te zuken 
in dit laand 
waor mien 
identiteit 
bespot wodt 

Vlochtend 
veur honger en geweld 
in mien zunovergeuten 
heitelaand 
bin 'k hier op zuuk 
naor waarmte. 



Eerste Kertier (maone) 06.50 

zaoterdag 	zundag 

26 27 
september week 39 september 

n. 

As d'r een palm (10 cm) ies in zit, dan kuj' d'r wel over 
(Scharpenzeel) 

2009 

Grote Verzoendag (isr.) 
Zunne op 07.35, zunne onder 19.24 

maendag 
	

deensdag 

28 29 
september week 40 september 

Hij is krek tegen de draod in, 
hi'j is zo dwas as een varken 

(Steggerde) 

2009 



Henk Jager 

Schrijvertje 

De Stellingwarver naeme van dit krobbegien is schrievertien (ver-

spr.), waeterschoonmaeker (Diz, El, Obk), schoemaeker (Ma, Nw, 
0w) of dri'jkevertien (Np). Dat anwezighied van et schrievertien 
wodt wel in verbaand brocht mit schoon waeter. 
Et schrievertien dri'jt en zigzagt bliksemsvlogge over et waeterop-
pervlak. Dat dot hi'j in groepen van tien tot honderden. Van dat is et 
een wonder dat ze niet tegen mekere opvliegen. Et schrievertien kan 
niet makkelilc vongen wodden, alderdeegst niet mit een waeternet-
tien. Die et al perbeerd het wet dat ze votdaolik onderduken kunnen. 
Ok kan dit krobbegien goed vliegen. Dat komt him van pas as zien 
woongebied deur waarm weer dreugevaalt of op een aandere 
meniere ongeschikt wodt. Vanuut de locht zocht hi'j dan weer aan-
der waeter op. Tot zien prooien heuren kleine vliegies en 
laanddierties die in et waeter valen binnen. Ok gript hi'j wel mogge-
larven en aandere waeterbesies die krek onder et waeteroppervlak 
hangen. Et schrievertien komt in alderhaande waeters veur, waoron-
der sloden, vaorten, heidevennen en petgatten. 

Harrnen Houtman 

Wonder boven wonder 

Een koe mit twie koppen, 
een tekkel die lacht, 

een ram mit een strik veur, 
dat is onverwaachs. 

Een geite mit haansken, 
een kikkerd die praot, 

een zwaan mit drie vleugels, 
een motie mit een baord. 

Wonder boven wonder 
dat is toch hiel biezunder, 

hej't al heurd en weej' et al, 
zoks is toch een vremd geval. 

Een stoel mit zes poten, 
een bedde dat zingt, 

een taofel mit oren, 
een kaaste die drinkt. 

Een wottel mit vingers, 
een bloemkool die biet, 

een wost mit een trouwring 
en die is hi'j kwier. 

Wonder boven wonder, 
zoks is toch hiel biezunder 

ongewoon, dus geef er deur 
want ikhool van roddels heur...! 



Inmaekmaond 
Internationaole Dag van de oolderen 

woensdag 
	

donderdag 

30 1 
september week 40 oktober 

Een onweersvossien in de haast 
is een veurbode van de winter 

(Steggerde) 

2009 

Ontzet van Leiden 

.,. ' vn jaag 	zaoterdag 

oktober week 40 oktober 

Wat is dat een draodnaegel 

(een vervelend meenske 

dat overal wat van te zeggen het; Steggerde) 

2009 



Donkere wolkens boven welke sluus? 

Gerrit J.H. Hof 

Waetervoegeltellings (1) 

Nederlaand geniet internationaol anzien vanwegens et grote tal waetervoe-
gels dat hier veurkomt. De talrieke natte gebieden, de geunstige ligging op 
de trekroute's van de meerstal Arctische bruudplaetsen naor de winterker-
tieren in Afrika, en de milde winters maeken oons laand tot een ideaol 
verbliefplak veur waetervoegels. Van soorten as lepelaar, smiente, kleine 
rietgaanze en braandgaanze zit soms alderdeegst meer dan driekwat van de 
tetaole popelaosie in oons laand. Waetervoegeltellings bin dan ok belang-
nek om een vinger an de polse te kriegen bi'j de ontwikkelings van et tal 
van waetervoegels, veur hiel Nederlaand liekegoed as op de schaole van 
ofzunderlike gebieden, waoronder bi'jveurbeeld et Natura 2000 netwark 
van EU-voegelrichtlijn- en habitatgebieden. Nederlaand is veur sommige 
waetervoegels mar een onderdiel van een veul grotere trekbaene, de wae-
tervoegeltellings dregen dan ok bi'j an een internationaol opzet 
telpergramme. 
Jaorliks wo'n rond halfjannewaoni in een groot diel van Europa, Afrika en 
Azië alle waetervoegels teld. Daornaost wo'n in meie, september en 
november een tal gaanzesoorten in hiel Europa teld. De nisseltaoten wo'n 
o.e. bruukt om popelaosieschattings van waetervoegels te maeken om de 
1% norm van de Ramsar Conventie te aktualiseren. Mit behulp van die 
gegevens kan bi'jveurbeeld weer et belang van ofzunderlike gebieden zoas 
de Rottige Miente en Braandemeer bepaold wodden. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Wereiddieredag 	 Zunne op 07.47, zunne onder 19.08 
Volle Maone 08.10 

zundag 	maendag 

4 5 
oktober week 40/41 oktober 

Die lopt niet in de vetweide 
(Hi 'jizi 'j is arg maeger; Ni 'jtriene) 

2009 

deensdag 	woensdag 

6 7 
oktober week 41 oktober 

't Is altied vet in aandermaans schaole/schottel 
(Et liekt altied net asof een aander meer bezit; 

Steggerde) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

Waetervoegeltellings (2) 

Hoe tellen? 
Waetervoegeltellings wo'n overdag in de voedselterreinen holen, in 
zonuumde 'wetlands' liekegoed as in agrarische gebieden (gaanzen 
en zwanen). De tellings wo'n daon in goed ofbaokende telgebieden, 
veur de Voegelwarkgroep Braandemeer bin dat de poolder Oolde-
laemer, Braandemeer-noord en Braandemeer-zuud. Deurgaons 
wo'n alle belangrieke gebieden, de zonuumde monitoringsgebieden 
ien keer in de maond van september tot en met april teld (gaanzen en 
zwanen van september tot en mit meert). De teldaotums bin van 
teveuren vaastelegd, et is ommes belangriek dat d'r in alle gebieden 
min of meer toegelieke teld wodt. Waornemers hebben de beschik-
king over een kaorte van heur gebieden en een haandleiding. De 
gegevens kuj' tegenwoordig online invoeren. 

Sjoerd Hoogenkamp 

Bikkelties 

Mar weinig meensken kennen nog de bikkelties en koten waor kien-
der vroeger mit speulden. 
Van de Romeinse tied of wodden ze bruukt veur gokspullen deur 
volwassenen, mar laeter deur kiender veur behendighiedsspulle-
gies. In et begin van de 20e  ieuw speulden veural maegies d'r nog 
mit. 

D'r bin flink wat spulvariaanten, net as 
bij knikkeren. Oorspronkelik wodde et 
kootbien van een schaop bruukt, mar 
laeter wodden de bikkels van metaol, in 
dezelde vorm, naomaekt. 
Mit et kootbien van de koe wodde ok 
speuld, vaeke as een soort van 
kegelspul. Et kotien om mit te gooien 
wodde vuld mit lood, aandere koten fun-
geerden as kegels. 

Een bikkel van bot en 
twie bikkels van 
metaol 



Alkmaars Ontzet 
	

Wereldmissiedag veur de kiender 

donderdag 	vri' j dag 

oktober week 41 oktober 

Een pronker verpronkt niet zo gauw 
wat een slonter verslontert 

(Ie kun beter te veul pronken dan te verkwistend leven, 
te roeg mit geld en goed binnen; Ni jberkoop) 

2009 

Laeste Kertier (maone) 10.56 

zaoterdag 	zundag 

10 11 
oktober week41 oktober 

Hi'j is niet zo mak op 't vessien 
(Durft wel wat an, is pittig en deurtaastend, 
is gauw kwaod; Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop) 

2009 



jan oosterhof 

wark en privé 

kuj' wark en privé 
strikt scheiden, 
heurde ik beweren, 
dan kuj' ze 
prima kombineren 

Henk Jager 

Snoek (1) 

De naeme van de roofvis is snoek. 
De snoek huust in alderhaande waeters, zoas sloden, kenalen, petgatten en 
zaandzoeggatten. De aldergrootsten (metersnoeken) leven in groot waeter, 
zoas de Lende ten westen van de Iekenverlaot, de Helomavaort en de Kuunder 
an de westkaante van de Eerste Sluus bi'j Berkoop. 
De snoek is goed uutrust: op de onderkaak staon grote scharpe tanen, et gehe-
melte is bezet mit kleine tanen die naor aachteren wiezen. Daordeur glipt him 
de meerst glibberige prooi niet ont. Disse roofvis verslint heufdzaekelik vis 
waoronder eigen soortgenoten. 0k vret hi'j waeterrotten, kikkerds en jongen 
van waetervoegels. 
De snoek stelt him graeg verdekt op, waorbi'j hi'j schoften doodstille in et wae-
ter staon blieven kan. Dat dot hi'j tussen riet, biezen en waeterplaanten, tussen 
in et waeter hangende wottels en toeken of bi'j obstaekels as dukers, paolen en 
autowrakken. Ok past hi'j zien tekening min of meer bi'j de omgeving an. 
Daoromme zal een meugelike prooi him niet gauw opmarken. Hierdeur lopt 
die et risiko te dichte bi'j te kommen. In dat geval vaalt de snoek bilksems-
vlogge an. Om op te gruuien hebben snoeken begruuiings van waeter- en 
oeverplaanten neudig, want de kleinties moe'n heur goed veur heur grote soort-
genoten verstoppen kunnen. Op heur beurt wodt snoek weer deur de meenske 
eten. Hij smaekt vri'j goed, mar is wel graoterig. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Zunne op 07.59, zunne onder 18.52 

maendag 	deensdag 

12 13 
oktober week 42 oktober 

29-  
Altied vet in aandermans panne zien 

(Altied daenken dat een aander meer het, et beter het; 
Oosterwoolde) 

2009 

woensdag donderdag 

14 15 
oktober week 42 oktober 

Af nek daenken en aarm tellen 
dan kuj' je hiel wat verbelen, mar ie bin krek niks 

(Dan kuj' wel verwaand wezen; Ni 'jberkoop) 

2009 



Henk Jager 

Snoek (2) 

De snoek kan op verschillende menieren vongen wodden. Vroegerjaegden de 
broodvissers him wel mit de plompstok de schaekelnetten in, of hij wodde an 
de zetangel vongen. In et laeste geval hadden ze een lange wilgenstok in de 
bojem onder waeter steuken. An de toppe hong een ommekeerde kattepulle. 
Daor wodde dan de liende ommetoe wunnen. An et uutaende wodde een leven-
dig vissien an de haoke daon. Men leut die an een kot stok liende vlak onder et 
oppervlak zwemmen. As de snoek toehapte en mit et spul votzwom, dan wun 
de liende veerder of. 0k wodden d'r vroeger wel snoeken bij et modderen von-
gen. Dat gong et makkelikst in waeters die deur et waarme zoemerweer zowat 
opdreugd weren. Dan zatten de snoeken in een betien waeter, waordeur ze mak-
kelik ontdekt en pakt wodden konnen... In dat geval hadden ze et wel over 
snoekemodderen. Weer een aandere meniere was et zonuumde snoekestrupen. 
Dat gebeurde mit een strupe van dun keuperdraod, wat bi'jglieks uut een fiets-
dynamo haeld wodden kon. Veural in meie en juni staot de snoek hoge in et dan 
nog koolde waeter om zo gauwer in de zunne op te waarmen. As d'r dan al een 
wolke veur de zurme schoft, zakt et beest weer dieper vot. Naor die reaktie op et 
weer verwiest et zeggien: 'De snoek die naor de bojem zakt is wisse dat hij 
regen pakt'. Men leut de strupe aachter de stat of veur de kop zakken. Dan 
wodde de lusse, zonder dat die tegen et beest ankwam, om de snoek henne 
beweugen. Snoeken bin altied schuw, dat men mos slim veurzichtig wezen. As 
de lusse bek aachter de kop zat wodde de snoek ophaeld... 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Henk Jager 

Snoek (3) 

Nog niet zo lange leden snoekten de sportviskers heufdzaekelik mit lange 
sleepangels. Vanwegens de snoek zien scharpe tanen hadden ze een staolen 
onderliende an et snoer. Men zette et zink zo diepe dat de bovenste dobber niet 
ondertrokken wodden kon en de snoek dus goed volgd wodden kon. Dat was 
neudig, doe ze nog gien meulen hadden waor af et snoer vlogge veer mit vie-
ren laoten konnen. Ie mossen ommes veurkommen dat de snoek vlogge de 
liende strak trok en daordeur losleut of et vissien d'r of trok. An de haoke 
wodde meerstal een levende witvis of kikkerd daon. Al lopende wodde een 
sloot, een wiek, een vaort of een kenaal ofviskt. Een kleine snoek trok de dob-
bers naor de kaante toe. lene die an de maot was zwom meerstal mit et aos naor 
de midden toe. Daor bleef die een schoffien stillestaon om et vissien op te vre-
ten. Vaeke wodde d'r waacht tot de snoek et aos deurslokt had. Nog de hieltied 
gaon d'r een boel sportviskers aachter de snoeken an. Now et meerst mit kotte 
warpangels. Vandaege-de-dag is et liekewel vaeke de bedoeling dat de snoek 
weer gezond in et waeter weerommezet wodt. Om et dier zo min meugelik te 
schenneseren moet hi'j veurin de bek haokt wodden. Daoromme wodt d'r now 
een boel mit keunstaos snoekt, waorbi'j d'r drekt ansleugen wodden moet. 0k 
wo'n snoeken, now levende aosvissen verbeuden binnen, wel mit dood aos 
vongen. Sommige snoekviskers hebben een veurkeur veur mekreel of hering. 
Die zeevissen laoten naemelik eulie los die een snoek (as was et een haai) op 
ofstaand roeken kan. Ten slotte hef ok et zeggien 'Roezig weer is goed snoe-
keweer', daor bedoelen ze mit dat de snoek bij roeg haastweer extra fel op et 
aos bieten zal. 



Were1dvoedse1da 

S, 

vn jdag 

16 
oktober 

zaoterdag 

17 
week 42 oktober 

k 31,0 

Vroeger zeden we wel daj' suker in de veensterbaank 
leggen mossen, om de ooievaar te lokken 

(Die ni. een poppe brengen kunnen zol; Buil, Else) 

2009 

Wereidmissiedag (r.k.) 	 Zunne op 08.11, zunne onder 18.37 

Ni'je Maone 07.33 

zundag 	maendag 

18 19 
oktober week 42/43 oktober 

UZ 	 k-C 

De bukels (beukenoten) bin voel dit jaor 
(Loos, ledig, zegd van neuten; Donkerbroek) 

2009 



Harmen Houtman 

Stille mementen 

Op stille mementen, 
of soms onverwaachs, 
daenk ik an heur, 
die ik graeg mocht. 
Die gongen zonder ofscheid 
of van wie de laeste woorden 
nog deur mien heufd hennesoezen. 

Stille mementen 
op plakken waor ik laeter komme - 
et pad deur de sparrebos - 
heur haand in mienes 
de oolde, verbouwde winkel; 
kedogies veur mien jaordag, 
et aanrecht mit de rutense theedoek; 
et lachen bij de ofwas. 

Ik bin bij heur en vule 
de kracht die ze me gavven, 
et woord dat me optilde, 
de aai die me steunde. 

Die stille mementen 
speulen as waarme tonen 

deur mien heufd en mien leven. 

Oktoberpuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost die omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, een ni'j woord. 

diel van et jaor 

- . 

 

zit an een boom 

- . . . . 	bepaolde vloeistof 

- . . . . 	hiele hadde wiend 

- 	 niet dreuge 

onbegruuid 

- . . 	 kledingstok 

- . . . 	meubelstok 

- . . 	 lochtstroom in de daampkring 

- . . . 	bepaolde kleur 



deensdag 	woensdag 

20 21 
oktober week43 oktober 

Hi'j is as een voegeltien veur de poes 
(Hiel gedwee, gewillig; Else) 

2009 

donderdag 	vri'jdag 

22 23 
oktober week 43 oktober 

Vee dat mit de stat in de hoogte lopt (kiepen, geiten 
en knienen) levert vaeke schae op 

(Hooltpae) 

2009 



Piere en Slakke 

S.ake iál e 	 fl om, gooi jan 
~ruidsLixkd vangen 

• \ 	M 

irn kennen die 	Srnie 

t! 

redjsje ocje12 	 ,) 

Mie el boeket 	mag m 
angL.. 	opvrelen! 

99 	 ~nl 

Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1982) 

Willem was een jaor of vufe leden wedeman wodden, mar ja, et 
leven gaot deur, ok veur Willem. Hij dochte bij himzels: ik moet 
zien da'k nog wat van mien leven maeken kan. Hi'j gong henne en 
kocht een mooie boot, en die kwam in de Lende te liggen. As 't zoe-
merdag mooi weer was, gong hi'j d'r mit de boot op uut. Dan veerde 
hi'j mit een flink stok gang deur de Lende, et waeter klotste dan 
tegen de wallen in de hoogte. Mit een witte pette op et heufd ston hi'j 
aachter et stuurrad; een flesse draank hadde hi'j naost him staon. 
Now en dan nam hi'j een slokkien, en vun dat zien leven en de 
wereld d'r mat rooskleurig uutzag. En as hi'j al es min weer kreeg 
onderwegens, en as dan de flesse halfleeg was, dan zag hi'j nog de 
zunne deur de regenvlaegen henne schienen. 
Op een mooie zoemerdag trok hi'j d'r weer es mit de boot op uut, en 
onder et genot van een peer borrelties broesde hi'j deur de Lende. Et 
duurde niet lange as hi'j was al bij de sluus waor vlakbij in de buurt 
een kefégien ston. Hij dochte bi'j himzels: daor kon et wel es gezel-
lig wezen. Lao'k daor mat es kieken. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Dag van Verienigde Naosies 
	

Aende van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

24 25 
oktober week 43 oktober 

Ie moe'n niet mitien van de vloer op 'e zoolder stappen 
(Ie moe 'n niet te hadde willen; Hooltpae) 

Zunne op 07.24, zunne onder 17.22 
Eerste Kertier (maone) 02.42 

maendag 
	

deensdag 

26 27 
oktober week 44 oktober 

De aarmste vlooien stikken et felste/op een felsten 
(Maegere, spichtige meensen durven et meerstal 
wel te zeggen, ok: meensken mienen soms dat ze 

hiel wat veurstellen; Steggerde) 

2009 



Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1982) 

Now, et was d'r gezellig. Hij kwam bij een peer Liwwadders an 
een taofeltien te zitten, en doe an de pimpel. Doe ze best wat borrel-
ties aachteroversleugen hadden, kwam et gesprek op boten. 'Is dat 
jow boot? Vraog es geld, je!' Willem vreug geld. 'Dan is de boot ver-
kocht,' zeden de Liwwadder kerels. Ze schreven een cheque uut, en 
Willem dee die in de pottefulie. De borreltiesdrinkeri'je gong deur, 
en de kammeraodschop wodde almar groter. Zwaor beneveld gong 
Willem aovens naor huus. Hoe hij thuuskommen is, daor wus hij 
laeter niks meer van. De aandere morgens doe hij wakker wodde, 
kon hij zien pottefulie nargens vienen. Hij naor de boot toe, mar die 
was ok nargens te zien. Willem naor de pelisie, en doe die 'm 
anheurd hadden, zeden ze tegen 'm: 'Ie hebben de boot verkocht en 
jow pottefulie hier of daor liggen laoten of wegsleept, wat moe'n 
wij daor now an doen?' 
De kaanten van de Lende kalven niet meer of deur de boot van Wil-
lem... 

Klaas Boersma 

DE TOMTOM 

Op een naacht droomde ik, dat ik mit de auto argens henne mos, en 
dat de tomtom mij te plak brengen zol. Hiel toevallig hadde ik net 
zoe'n ding veur een peer centen op 'e kop tikt. Et was nog iene van 
de eersten. Slim ni'jsgierig toetste ik de bestemming in, sleut him an 
en reed vot. Gelokkig wus ik in et begin zels de route, want ik kreeg 
gien anwiezings. Doe mij al lange dudelik was dat ik et oolde ding 
wel votsmieten kon, en dat ze mij besodemieterd hadden, heurde ik 
inienend een vrundelike vrouwestem: u had een kwartier geleden al 

linksaf moeten slaan. Daor bin 'k doe zo van schrokken, ik was 
mitien klaorwakker. 



woensdag 
	

donderdag 

28 29 
oktober week 44 oktober 

Hi'j is zo vals as een ekster 
(Noordwoolde, Ni 'jhooltpae) 

2009 

Hervormingsdag (prot.) 

1 vrijdag 	zaoterdag 

30 31 
oktober week 44 oktober 

As 't es was dat et es was en as d'r een 
ujlaompien geboren wodt en as et dan es zwatbiest was, 

kan ik et dan ok kriegen? 
(Zegd tegen iene die omslachtig praot; Steggerde) 



Martha Hoekstra 

Wietske 

Wietske zit aachter de komputer huuswark te maeken veur de kursus Verhaelen schrieven. Ze 
moet van de kursusleider een bladziede muuilike zinnen ommezetten in geef Stellingwarfs. 
't Wil niet te best vlotten, wat ok een protte huuswark, de helte was ok genoeg west! 
Hoe was 't now ok al weer, doen moeten of moeten doen... 'k Hooi d'r mit op, ik geve de piepe 
veur vandaege an Matten, daenkt Wietske, morgen mar es weer perberen. 
Deur et raem zicht ze hoe buurman Haarm 't peerd veur 't karregien spant. Wat gaot dat peerd 
tekeer, hij springt en hi'j stcigert, hij slat mit zien bienen aachteruut. Now ja, 't is niet de eer-
ste keer dat hij mit et peerd in de weer is, Haarm zal wel weten hoe as hij d'r mit an moet. 
Jonge, jonge, wat gaot dat beest tekeer, as dit mar goed of lopt... 
'Wietske, bin jowd'rin?' heurt ze dan inienen. 
'Ja heur, kom mar veerder. Own, bin jow et Fenna, alles goed initjow?' 
'Ja zeker, en hoe is et hier dan?' 
'Prima,' zegt Wietske, 'za'k evenpies een koppien koffie zetten?' 
'Best anbeuden, Wietske,' vint Fenna, 'mar maek mar gien drokte, we moe'n doukies nog 
aachter et slaod mit zoerstip en spekkies an. Even een piepschoft praoten, en dan gao 'k weer 
op huus an.' 
'Kom,' stelt Wietske veur, 'we gaon evenpies buten zitten, 'k neem een glassien drinken veur 
oons mit, niks is ok zo kael.' 
Mit dat ze een peer glaezen uut 't kassien pakt, zicht ze dat buurman Haarm mit zien peerd de 
dick uut draeft. Een protte lewaai, de karre over de kop, en 't peerd vligt weer op huus an. Zo 
te zien mekeert Haarm niks. 
Dan dri'jt Wietske heur omme, en begint me daor te lachen... 
De stof van de tuunstoel daor Fenna op zitten gaon zol was zeker niet zo stark meer. Fenna 
hangt tussen de stoel en de tegels op de grond van et terras, hanen en voeten in de locht, een 
rood koppien d'r tussen. 
'Jow meugen wel wat an de lijn doen gaon, Fenna,' lijkt Wietske, 'jow bin vusen te zwaor veur 
mien stoelen'. 
'Och meenske,' hiemt Fenna, 'stao daor niet zo onneuzel te lachen, help me liever.' 

Attie Nijboer 

Haast 

Twie oolde meensken 
op een baank 
an et waeter. 

Hebben gien weensken 
Nao zestig jaor laank, 
is d'r pattielaeter. 

Beide krebentig en gries 
Sporen bleven aachter, 
dat maekt oolde meensken wies. 

Zij gavven heur liefde 
en de piene wodde zaachter 
as et leven heur griefde. 

Deur overbodige zorgen, zo biiekt 
Et meerste is goed beteerd 
As men now weerommekiekt 

Twie oolde meensken an de waeterkaant 
Inde haast van heur leven 
Hi'j pakt stillegies heur haand. 



Volle Maone 20.14 
Allerheiligen (r.k.) 	 Allerzielen (r.k.) 

Slachtmaond 	 Zunne op 07.36, zunne onder 17.09 

zundag 	maendag 

1 	2 
november week 44145 november 

k Ali 

Slaachten het zien uutvalen, krek as vrouwluden 
(Berkoop) 

Daankdag veur gewas en arbeid (prot.) 

deensdag woensdag 

4 
november week 45 november 

AC 

De wiend gaot uut, we kriegen dreug weer 

(D.i. as de zunne mitgaot mit de wiend (naor et 

noorden); Ni 'jhooltpae, Steggerde, Der Izzerd) 

2009 



Novemberpuzeltien 

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

• mitkjinker 

• . 	 voegwoord 

• . • 	 ontkenning 

• . . . 	 femilielid 

'vacht' van voegels 

eten geven 

stelen, iene wat ontnemen 

bepaolde maond van etjaor 

Gerrit J.H. Hof 

Gaanzen en zwanen mit halsbanen 

As 't september is begint et tellen van de 
gaanzen en zwanen en dan is et ok weer de 
tied dat de gaanzen uut Ruslaand oonze 
kaant uutkommen. D'r wodt een hoop 
onderzuuk daon naor de gaanzen, maekt 
niet uut wat veur soort. Ze wo'n ringd mit een aluminium ring of kleurring om 
de pote en mit kleurde halsbanen, en die halsbanen bin hiel goed of te lezen mit 
een teleskoop. 
Hej' een halsbaand oflezen, dan kuj' thuus de gegevens via de webstee deurge-
ven en dan kriej' de gegevens drekt op et schaarm te zien mit een kaorte van de 
plaetsen waor en deur wie de voegel zien is. Inkelde kolgaanzen heb ik een tal 
jaor nao mekere zien in de poolder Ooldelaemer en af dan de kaorte bekieken, 
dan gaon ze via Duutslaand, Polen, Letlaand naor Ruslaand waor ze bruden. 
D'r bm gaanzen bi 'j die wel 1 Ojaor oold binnen. We hebben in de Braandemeer 
een knobbelzwaan had mit een gele halsbaand, de PH58, die in 1993 ringd was 
op et nust mit vier eier. We hebben him in 2004 veur et laeste zien, dus hij was 
doe al twaelfjaor deur oons zien. Af dan bedaenken dat ze de eerste peer jaor 
nog gien eier leggen dan is disse voegel zeker vuuftienjaor oold wodden. As ik 
aovens gaanzen over et huus kommen heur, dan kan 'k et morgens niet laoten 
om een ronden te doen om te zien a'k nog een halsbaand oflezen kan, et is 
gewoon hatstikke aorig wark. 



donderdag 

november -eek 45 

vn jdag 

6 
november 

%li ~ 	 C* 	=__ k 4,0 -T5~ 	 2kt 
Een peerd en een vrouw moej' nooit uutlienen, 

de iene kriej' maeger en de aander dikke weeromme 
(Else) 

2009 

zaoterdag 	zundag 

november week 45 november 

29- 
Et komt mooi uut, zee de boer, 
et huj is op en de koe is dood 

(Berkoop) 

2009 



Sjoukje Oosterloo 

De flewielboom (1) 

Af een praotien maeken mit Aoiderd, moej' d'r de hieltied op verdocht wezen dat 
hi'j je niet veur de gek hoolt. 
As hi'j et mar evenpies flikken kan nemt hi'j je te grazen, en het daor zels de meerste 
wille omme. 
Zoks vragt somstieden om wraoke. Wie kaetst kan de balie weeromme verwaach-
ten, wodt d'r vaeke zegd. 
Op et kantoor waor as Aoldert warkt, gaot et d'r dan meerstal vrolik an toe. De lach-
spieren wo'n algedurig bruukt, en zo vliegen de warkdaegen omme. Ja, wat wi'j' 
ok mit zoe'n grapjurk as Aoldert. 
Morgen is Aoldert jaorig en daor moet wark van maekt wodden, vienen zien kol-
lega's. 
Morgens as Aoldert zien kantoor binnenkomt, zicht hij dat zien stoel versierd is mit 
slingers. De ere kollega's kommen binnen en schudden Aoldert de hand en weens-
ken him alderhaande goeds toe veur zien ni'je ievensjaor. 
Van Lenie krigt hi'j een plaantien veur op zien buro. Et is een flewielboom staot d'r 
op etkaortien schreven, dat in de potgrond steuken is. Einliks kuj' et nog gien plaan-
tien numen, vint Lenie, mar neffens heur wodt et kleine donkergrieze puntien wat 
boven de grond uutstikt, een biesterbaorlik mooie plaante. 'Daj' d'r nog marjaoren 
wille van hebben meugen,' weenskt ze him toe. 
'Ie moe' n et plaantien wel iedere dag een beste vlutte waeter geven, des te eerder 
wodt et een grote flewielboom,' radt ze Aoldert an. 
Onder de koffie, as ze mittenneer et gebak soldaot maeken, waor as Aoldert op trak-
teert, het Lenie een gniffelend onderoonsien mit Gretha, mar d'r is gien meens die 
daor euvelmoed in het. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Sjoukje Oosterloo 

De flewielboom (2) 

Nao een stokmennig weken beginnen de kollega's van Aoldert te klaegen dat hi'j 
zoe'n reerlochien bij him het. Om mar niet ronduut te zeggen dat hi'j stinkt. 
'Gebruuk ie gien deodoraant?' wodt him de hieltied vraogd. 
'Gaoj' wel iedere dag onder de does?' vragt Lenie. 'Ie roeken zo vremd.' 
'Wat daenk ie wel niet!' schöt Aoldert uut zien sloffe. 'Ik bin gien zwarver!' 
'Zo roek ie eers wel,' dot Lenie d'r gniezend nog een scheppien bovenop. Midder-
tied is de staank niet meer te hadden, alderdeegst niet as de zoemertemperetuur 
oplopt naor de dattig graoden. Aoldert, die now zels die aekelige locht ok wel roekt, 
zet alle raemen tegen mekeer eupen om die smerige locht mar te verdrieven. Snoe-
vende lopt hi'j deur zien kantoor, en dan ontdekt hi'j dat de locht toch argens van 
zien buro komt. 'Neffens mij stinkt die flewielboom zo!' daenkt hi'j hadde-op, 
wiels hi'j et plaantien es van dichtebi'j bekikt. 'Bah! wat stinkt die pot!' griezelt 
hi'j. 'Die plaante gruuit ja ok gien steek, wiels ik him iedere dag een goeie vlutte 
waeter geef, zoas ie mi'j anraoden hebben.' Aoldert zicht dat Lenie schuddeboekt 
van et lachen. 
'Ie hebben me d'r zeker tussenneumen, hen?' Mit trekt hi'j an de grieze sprute die 
uut de potgrond stikt, hi'j trekt nog es wat hadder.... en dan... trekt hi'j een molle, 
of wat d'r van over is, uut de pot. 'Die molle het dus zo stonken!' ropt Aoldert ver-
aldereerd. 
Wiels Lenie smoort in een lachbujje, gnist Aoldert een betien zoer, en driegt: 
'Waacht mar maegien, ik krieg jow wel es weer. Ie hebben me daor mooi even te 
grazen had mitje flewielboom.' 



Zunne op 07.49, zunne onder 16.57 
Laeste Kertier (maone) 17.56 

maendag 

november week 46 

deensdag 

10 
november 

Hij speult niet altied de kaorte die hij uutgooit 
(Hij perbeert him beter veur te doen as hij is; 

Scharpenzeel) 

2009 

Sunte Matten 
Eupening Karnelvaisseizoen 

woensdag 
	

donderdag 

11 12 
november week 46 november 

29-  
Wat een ujje! 

(Onneuzel vrommes; Berkoop) 



Harmen Houtman 

Sunte-Matten 

Duzend lochies in november, 
Sunte-Matten komt d'r an, 

kienderties mit lampionnen 
zingen as et even kan. 

Over 'n bisschop uut 't verleden 
mit een maantel stark en groot, 

die de helte d'r van ofsnee 
veur een bedelder in nood. 

Alle deuren vliegen eupen, 
want de kiender wo 'n verwaacht 

en d'r klinken zaachte stemmen 
deur de koolde, duust're naacht. 

"Sint-Mattinus bisschop 
Roem van alle lanen 
Dat wi'j hier mit lochies lopen 
Is veur oons gien schaande" 

Snoep en drop en manderijnen 
haanties vol, een briede lach 

en de lochies lopen wieder: 
elf november is dé dag... 

Henk Jager 

Wandluis 

De naeme van et insekt is waandluus (Np, Obk, Pe-Dbl). Dit is liekewel gien 
luus mar een bepaold soort 'wants'; platte krobbe-achtige besies die sap uut 
levende plaanten of dieren zoegen. 
De waandluus gaot d'r naachs op uut om bloed uut slaopende meensken of aan-
dere zoogdieren te zoegen. Daorbi'j kan dit besien tot wel vuuf maol zien eigen 
gewicht an bloed opnemen. Nao et voeden verstopt hij him in naoden van bed-
den, in buizen van ledikaanten, in zeumen van beddegoed, aachter plinten, 
aachter loszittend behang en al zo meer. 
De waandluus geft een weeïge eulieachtige locht of. Aj' wakker binnen vuul ie 
de beet votdaolik. Disse zwölt op tot een haddejokkebulte. Pattie meenskenbin 
d'r alderdeegst zo gevulig veur dat ze d'r ziek van wodden, veural as ze de hiel-
tied weer steuken wodden. 0k kan de waandluus ziekten overdregen, 
waoronder gele koorts. 
Huzen mit waandluus weren vaeke smoesterig. Deur de anholendejokte van de 
beten konnen de kiender min slaopen. Hierdeur keken ze liederlik toe. 
Deur de verbeterde hygiëne en et gebruuk van chemische verdelgingsmiddels 
is et liekewel stokken minder mit de waandluus wodden. Tot kotleden wodde 
d'r alderdeegst docht dat dit ongedierte in de westerse wereld uutroeid was. 
Onderwiels het bi'j bier toch weer de kop opsteuken, veural in de grote steden. 
Hier woont de waandluus now in luxe meersterrehotels. Ok komt dit insekt in 
de meerste waarme lanen veur. Daoromme lopen reizigers naor zokke lanen et 
risiko dat ze dit ongedierte in de begage mit naor huus toe nemen... 



., 
vn jdag zaoterdag 

13 14 
november week 46 november 

Die was bange dat hij 't kammenet niet vol genog kreeg 
(Dat hij niet genog inkomsten zol hebben; Dho) 

2009 

zundag 

15 
november 

Zunne op 08.02, zunne onder 16.47 
Ni'je Maone 20.14 - Intemationaole 

Dag van de verdreegzemhied 

maendag 

16 
week 46147 november 

Een piekerkont maekt et himzels muuilik 
(Der izzerd) 

2009 	 C'r; 



In welke plak staot dit infermaosiecentrum? 

Sjoerd Hoogenkamp 

Gewichten as Matroesjka-poppen 

Jim kennen vast wel van die hoolten blokken mit knopgewichten. Die 
gewichten wodden maekt in de 1 9e  en de 20e  ieuw. Een veul minder bekend 
soort gewicht is et pielkegewicht of sluutgewicht. Een sluutgewicht bestaot 
uut allemaole bakkies die percies in mekaander passen, net as bi'j de 
bekende Russische poppies. Elk bakkien weegt de helte van et bakkien waor 
etinpast. 0k et deksel is onderdiel van et gewicht. Ze wo'n zelden kompleet 
weerommevunnen, mar losse bakkies wo'n mit riegelmaot opgreven. Et 
ooldste exemplaor dat ik vunnen heb is uut et begin van de 14e  ieuw. 

Now alles veurverpakt is en alles nef- 
/ 	 fens standaard gaot, hoeven we niet 

meer daegeliks mit alderhaande 
gewichten omme te lopen en is et mis-
schien muuilik veur te stellen hoe et d'r 
vroeger an toe gong. Haost al et geld, 
eten, drinken en de koopweren mossen 
eerst weugen en konterleerd wodden 
Ere veul veurkommende gewichten 

Sluutgewicht uut de 15e  ieuw weren blokgewichten, schiefgewichten 
en muntgewichten. 

Deur de insleugenjaortallen, iekmarken en maekersmarken is d'r vule van 
gewichten of te lezen. 



deensdag 	woensdag 

17 18 
november week 47 november 

Mit de schrik in de bienen 
gong hi'j as een pielke uut de boge op huus an 

(Donkerbroek) 

2009 

Werelddag van het Kiend 

donderdag 

19 
november week 47 

S, vn jdag 

20 
november 

Wat is een hoge piet? 
Now, dat is een luus op een karketoren 

(Hooltpae) 

2009 



jan oosterhof 

haastblaeden 

wiels wij oons 
vemuveren 
mit de kleuren van et blad 
en et zingen van de liester 

zit de reiziger 
te huveren: 
deur geblaederte op zien pad 
is de trein et spoor biester 

Sjoukje Oosterloo 

Dropmoonsterties (1) 

Op een zundagmiddag, awwe vesite hebben, zie ik de hieltied de kleine koppies van de 
buurkiender veur de glaezen. As ze vernemen dawwe heur zien, duken ze rap vot, wiels 
ze de meerste wille hebben bi'j et spionnegien speulen, zoas ze et zels numen. 
Now kan 'k me hiel goed indaenken dat et een spannend spullegien is. Et heugt me nog, 
bek as was et de dag van gister, dawwe mittenneer as kiender ok zoksoortige grappen 
uuthaelden. 
De jeugd maekt et nog spannender deur de hieltied op de belle te drokken. Ik gao niet 
naor de deure omreden ik daenk dat ze dan wel vlogge heur nocht hebben zullen, mar dan 
he'k wel misrekend. De hieltied gaot de belle, en ik trappeer ok al iene van de jongen in 
de keuken, a'k daor doende bin om een zovuulste bakkien thee en koffie in te jutten. 
Een hottien laeter kom ik weer iene over et mat en butendeure zie ik ze ommeraek argens 
op omme kauwen. Oelewapper da'k binne, he'k ok nog niks deur, tot ik de ere dag te 
huusweren gao naor mien oppaskiender. 
Wiels ik in de keuken stao te strieken, zie ik Bernd mit een vruntien aachter huus staon te 
spietgniezen. A' k de buterdeure eupendoe, heur ik et vruntien zeggen: 'Wet Sjoukje wel 
daj'm gister droppies bi'j heur uut de keukentromme haeld hebben?' 
'Ja, dat weet ik wel, heur!' verhef ikmien stemine. De beide mannegies kieken lacherig 
naor mi'j as ze me geweer wodden. Ik moet ze d'r toch op wiezen dat zoks niet in de 
haoke is, bedaenk ik bi'j mezels. A' k aovens mit de kiender zit te broggieneten, vraog ik: 
'Now, Bernd, hoe smaekten die steulen droppies gister?' Wiels hi'j schuldig de ogen 
daeleslat, heur ik zachies: 'Wel lekker, man ik heb ze niet uut de keukenjat,' perbeert hij 
him d'r veur weg te dri'jen. 
'Dat maekt niks uut, ie weren d'r wel bi'j, en dan hef bek lieke vule schuld as etjoon-
gien die de droppies uut de tromme haeld het. Weef wel, dat as jim stiekem bi'j mi'j 
droppies uut de tromme haelen, dat dat stelen is?' vraog ik streng. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



Wereiddag van de Tillevisie 

zaoterdag 

21 
november week 47 

WC 

zundag 

22 
november 

De moedveren hangen laoten 
(De moed verliezen; Berkoop, Buil, Donkerbroek, 

Hooltpae, Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae) 

2009 

Zunne op 08.13, zunne onder 16.38 	Eerste Kertier (macne) 22.39 

maendag 
	

deensdag 

23 24 
november week 48 november 

Uut aandermaans leer is 't makkelik riemen snieden 
(Der Izzerd) 

2009 



Sjoukje Oosterloo 

Dropmoonsterties (2) 

Hi'j nikt van ja, en het niks gien praoties. 'As ik et angeve bi'j de pelisie, 
weej' dan wel daj 'm oppakt wodden? Dan kommen jim in een opvoedings-
gesticht!' drieg ik. 
Hi'j geft veerder gien aosem op mien woorden en begint votdaolik over wat 
eers te praoten. Ik laot et d'r mar bi'j, in de hope dat mien strenge toesprao-
kien him toch tot naodaenken zet het. 
Nao et aovendbroggien schieten de beide kiender meerstal votdaolik naor 
de veurkaemer om tillevisie te kieken. 
De ofwasautomaat is al een hiele poze stokkend. De kiender moe'n van 
heur mem dan ok om de beurt helpen mit et schottelwasken, waor as ze een 
glundigen hekel an hebben. 
Een hottien laeter kan ik mien oren haost niet geleuven as Bernd de keuken 
in komt, en anbödt: 'Za'k je evenpies helpen mit schottelwasken?' Et 
kleine joongiesgeweten warkt toch, glimk ik in mezels. 
'Ja, droppiesmoonster, dreug ie mar evenpies of,' en mit drok him de schot-
teldoek in zien hanen. 
'Ik bin gien droppiesmoonster,' foetert hi'j.' 
'Nee, heur, dat bij' ok niet en we praoten d'r niet meer over,' geef ik genao-
dig toe. 
'Ie zeggen toch niks tegen pappe en mamme?' vragt hi'j mit een benepen 
stemmegien. 
'Mit gien woord, af me beloven daj' zoks nooit weer doen,' peuter ik een: 
'Dat doe ik niet weer,' los bi'j et droppiesmoonster. 

Piere en slakke 
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woensdag 
	

donderdag 

25 26 
november week 48 november 

(1? 
Hi'j is zo maeger, hi'j kon wel deur et rip voerd wodden 

(Noo rdwoolde, Steggerde) 

2009 

Offerfeest (islam) 

., vn jdag 	zaoterdag 

27 28 
november week48 november 

Ik hebbe breiwark onderhanen, 
dat is van Pietertien stik vot! 

(Grof breiwark; Oolde- en Ni 'jlaemer) 

2009 



Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut: 1989) 

Boer Ties zat aorig in de prakkesaosies, dat hi'j vrotte d'r al een hiele 
tied mit omme om d'r uut te kommen. Aj' twie zeunen hebben in 
disse tied, die allebeide boer wodden willen, dan is dat niet zo mak-
kelik. Zien bedrief was te klein veur drie warkkrachten, want hi'j 
mulk mar honderd koenen. Mar hi'j miende toch dat hi'j d'r wat op 
vunnen hadde. Et wodde wel weer een hiele investering, mar ie mos-
sen wat andurven. Et oolde spreekwoord zegt: Die niet waogt, die 
niet wint. En dat het altied al zo west. D'r mos mar een varkens-
schure bi'jbouwd wodden veur een peer duzend varkens en d'r mos 
ok plak wezen veur een beste vlutte fokmotten. Af toch ienkeer 
beginnen te bouwen, pak et dan ok mar goed an. 
Hi'j leut dejonge annemer van de streek bi'j him kommen en lee him 
de plannen veur. Dan mos die mar es een berekening maeken. Now, 
dat was niet an dovemaansoren zegd, de jonge annemer wol d'r wel 
op an. Over de begroting weren ze et gauw iens. D'r was affiend nog 
een kleine muuilikhied. Op et plak naost de ligboxestal, daor as de 
schure kommen mos, ston een hoge, dikke wilgeboom. 'Dat is gien 
bezwaor,' zee de annemer, 'die kap ik d'r morgen wel even of.' 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Klaas van der Weg 

Daegelikse dinkies 
(Uut:1989) 

De aanderedaegs was hi'j d'r al mit een grote, slim scharpe boom-
biele. Dat hi'j an et kappen. Now ja, hi'j was jong en stark, dat et 
duurde niet zo lange, doe hadde hi'j d'r al een hiel gat in kapt. D'r 
weren ok al wat buren bi'j kommen te kieken. 'Now moe'k d'r eerst 
mar es een touw in brengen,' zee oonze timmerman, dat hi'j mit een 
touw in de boom. Hij aorig hoge de boom in en inienend... begon 
de boom te kraeken en de timmerman begon van schrik te raozen. En 
dat was bats, daor sleug de boom mit kraekende takken tegen de 
grond. De grond schudde d'r van en de meensken, die d'r bij ston-
nen te kieken, schrokken heur een ongelok. Mar doe oonze 
timmerman tussen de takken uutkreup en weer hielhuuds op zien 
trillende bienen ston, doe sleugen ze zowat dubbeld van et lachen. 
Oonze timmerman hadde een daenkfout maekt. Hi'j hadde eerst et 
touw in de boom brengen moeten en dan hadde hi'j beginnen moe-
ten te kappen. Mar et was best oflopen en now was d'r op 'e streek ok 
weer wat te praoten. 



Eerste Adventszundag 
	

Zunne op 08.24, zunne onder 16.32 

zundag 	maendag 

29 30 
november week 18/49 november 

Slechte schrievers hebben altied ruzie mit de penne 
(Et ark, gereedschop krigt de schuld; Ni'jberkoop) 

2009 

Wereld Aids Dag 
Feestmaond 

deensdag 

1 
december week 49 

Volle Maone 08.30 

woensdag 

2 
december 

Ie kun wel zien dat hij staot te liegen, 
et rookt him boven de kop uut 

(Ni 'jhooltpae) 



Klaas Boersma 

Bokkesprongen 

Theunis was bokkehoolder, en dat kan wel es perblemen geven. Et 
hokke van de bok was niet al te best meer, en zo kon et gebeuren dat 
Kees losraekte, bek op een zundag doe Theunis mit de vrouw een 
daggien d'r op uut was. Kees gong naor de buren, raegde wat in de 
bloemetuun omme en kreeg doe de gruuntetuun in et vizier. Hij dee 
him daor te goed an al die lekkernijen, doe buurvrouw him in de 
gaten kreeg. Ze raosde alles bi'j mekaander, mar buurman was naor 
et voetballen en veerder kwam d'r gien hulpe opdaegen. Zij mos et 
allienig tegen de bok opnemen. Al heur geraos maekte op Kees gien 
inkelde indrok. Ze kreeg alderdeegst nog een beste por in de maege. 
Ze het wel tien menuten naor locht staon te happen, wodde d'r laeter 
zegd. Goed, mit een betien hulpe is et heur mittertied toch lokt om 
him weer in et hokke te kriegen en mit een paol veur de deure en de 
boek vol, zol hij veurlopig wel gien fratsen meer uuthaelen. Die 
aovend kreeg Theunis buurman en buurvrouw an de deure en 
heurde heur verhael an. 'Et is mi'j nogal wat,' zee Theunis, 'de bloe-
metuun veraevenseren, de gruunte opvreten, en doe het hij jow ok 
nog te pakken had, buurvrouw? Ik kriege aanders vieftien euro dek-
geld, mar zullen wij dan now mar zeggen dawwe liek binnen?' 

Gerrit J.H. Hof 

Slaopplaktellings (1) 

Veul voegelsoorten holen d'r buten et bruudseizoen gemienschop-
pelike slaopplakken op nao. Onder slaopplak wodt verstaon een 
vaaste lekaosie waor voegels uut de omgeving heur konsentreren 
om gezaemelik te slaopen. Kennis angaonde ligging van slaopplaet-
sen en et tal voegels dat d'r overnaacht is belangriek, vanuut et 
oogpunt van beleid liekegoed as veur wetgeving as beschaarming. 
In sommige gevallen vormen ze trouwens een belangrieke bouw-
stien veur et vaastestellen van de omvang van dein Nederlaand ver-
blievende popelaosie of bin ze van belang bij de monitoring van 
Natura 2000- gebieden. 
In Nederlaand bin d'r zoe'n 90 soorten die gebruuk maeken van 
gemienschoppelike naachtelike slaopplakken. Uutaendelik is d'r 
een groep van 33 soorten kommen, waorveur d'r een laanddekkend 
verspreidingsbeeld van slaopplakken naostreefd wodt. Hier zullen 
laandelike tellings veur orgeniseerd wodden mit veur elk jaor een 
aandere groep soorten. 

Lees veerder op et volgende blattien. 



donderdag 

december week 49 

., vn jdag 

2 
december 

29,  
Wat een aekelike rotvent, 

zien heit had him indertied in de hede miegen moeten 
(Ni 'jhooltpae) 

2009 

Sunderklaosaovend 

zaoterdag 	zundag 

december 
	

december 

(te 

Et bin net oelen, naachs wakker en daegs slaopen 
(De Hoeve) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

Slaopplaktellings (2) 

In de Braandemeer tellen we sund 2003 ok een slaopplak van grote 
zulverreigers. Eerst weren d'r mar een peer voegels, ie zaggen in de 
poolder Ooldelaemer now en dan es iene staon. Tegen de aovend 
verzaemelden ze en vleugen ze naor et slaopplak, doe nog in de 
bomen rond et visgat. In 2005 zaggen we op een stormachtige mid-
dag vierenvuuftig grote zulverreigers in de li'jte van et visgat staon. 
Allemaol drok an et vreten, mit de teleskoop kof zien dat ze moezen 
vongen. In 2007 weren d'r laandelik veur de eerste keer meer as 
duzend grote zulverreigers teld. 
Injannewaori 2008 gongen we op een zaoterdagaovend naor Oolde-
laemer om te tellen. In de poolders om et slaopplak henne he'k doe al 
twaelf zulverreigers teld. Bij et slaopplak ankommen en een goed 
uurtien laeter ha'k nog maar viere overkommen zien, et wodde 
hadde donker en ik kon d'r niks meer van maeken. De volgende 
morgen om zeuven ure, 't was nog donker, gong ik de petgatten in en 
doe mar waachten tot et wat lochtig wodde. Et wijde hadde, mar in 
de li'jte van een rietbulte was et best uut te holen. Doe et wat lochter 
wodde kon ik mien ogen niet geloven, d'r stonnen haost vuuftig en 
doe mar waachten tot ze allemaol votgongen. Nao zoe'n aanderhalf 
ure weren ze allemaol vertrokken en ston de teller stille op drienen-
zestig grote zulverreigers, tot dan et hoogste tal. 

Harmen Houtman 

Waachten op Sunderklaos 

Zol hi'j 
dit jaor 

wel weer 
kom- men? 
Krek liek 

as et veurigjaor. Ik stao hier op him te 
waachten en ik heb mien liesien klaor. 

Zit zien boot wel vol mit pakkies en ver- 
get hij mienes niet? Waacht es, zie ik in de veerte al een lieve Zwatte 

Piet? Laot ze now toch vlogge kommen, al dat waachten maekt 
me koold, en ik hoop dat Sunderklaos nog altied van mi'j 
en mien breurtien hoolt. Kiek es an, daor komt de stoom- 

boot, vol mit speulgoed en sukelao. Wat bin 'k ieder 
jaor weer bliede da'k op him te waachten stao. 

Golven brengen elk jaor weer, Sunderklaos die goeie heer. 



Preenses Catharina-Amalia (2003) 
Zunne op 08.33, zunne onder 16.28 

maendag deensdag 

7 
december week 50 december 

(10 
Een oolde boer en een oold peerd bin niet 

vule weerd, mar een oold wief en een oolde 
koe die dienen nargens meer toe 

(Ni 'jhooltpae) 

2009 

Laeste Kertier (maone) 01.13 
	

Dag van de rechten van de meenske 

woensdag donderdag 

10 
december week 50 december 

(10 
Ik weenske je de jokte en gien in Laegels om te klauwen 

(Ni 'jhooltpa e) 

2009 



Roely Bakker 

Duusternis (1) 

Een weke of wat leden weren we, aovends laete, onderwegens naor 
huus. We reden op de A9 richting Alkmaar. 't Was een trieste dag west 
en de aovend was niet vule beter. 't Leek wel as wodde et locht opvreten 
deur et natte wegdek. Tegenliggers gleden oons as een sliere kastboom-
lochies veurbi'j. In de veerte zag ik een peer felle laampen hangen. 
Lichtkaans lochten van wegwarkzemheden bi'j Alkmaar. Die meuge-
likhied scheuf ik al rap an de kaant. De lochten kwammen hadde 
dichterbij. Et duurde evenpies, mar doe was et dudelik, dat daor een 
vliegmesiene op oons an kwam. Now is dat in die kontreinen niks bie-
zunders, mar disse vleug wel slim lege. Alle verkeer an oonze kaant 
reed now stapvoets. Allemaole onder de indrok van die grote, felle 
lochten? Eventjes laeter scheerde et geveerte over oons henne. Nog wat 
gebulder en vot was hi'j. Even leek et asof we in et donker reden. 
Mien gedaachten gaon tientallen jaoren weeromme in de tied. 
't Is een duustere aovend. Now en dan piept de maone tussen de wol-
kens deur. Et koolde locht strikt over me henne. Daornao liekt et wel as 
is et nog donkerder. Ik snoeve de locht op van hoolt en turf, de rook uut 
de schostien blift hangen. Ik hole et touwgien an de dinamo goed strak. 
De veurlaampe geft krek genoeg locht om et pad vienen te kunnen. 
Toch bin 'k niet bange. Ik wete niet beter as dat et naachs duuster is. 

Lees veerder op et volgende blattien. 

Roely Bakker 

Duusternis (2) 

Veur noodgevallen het heit de kniepkatte op 'e stoel veur de bedde-
stee liggen. De lucefes liggen veur et griepen, de eulielaampe kan zo 
ansteuken wodden. Een blaekertien mit een keersien d'r in reist 
zoneudig mit oons deur huus. 
Wat een verschil mit vandaege-de-dag. lene drok op et knoppien en 
ie hebben locht. 
Oonze kleinkiender kennen gien donker meer. As ze een nachien 
bi'j oons slaopen, blift d'r een laampien an. Eers bin ze in paniek as 
ze naachs wakker wodden. Ze bin niet bange veur wat d'r in et don-
ker wezen kan, mar veur et duuster zels. Bi'j heurin de stad is 't nooit 
hielendal duuster. 
Op een veurjaorsmorgen, et was nog slim vroeg, zat ik mit iene van 
de kleintjes op 'e baank. Ik wol eins dat ze nog weer een posien slao-
pen gong. Daoromme ha'k de laampe niet opdaon. Buten wodde et 
staorigan dag. De bomen en et buurhuus kwammen eerst gries te 
veurschien en kregen doe zaachiesan kleur. Et kleine ding keek et es 
an. Doe vreug ze: 'Beppe, wie dot buten et locht op?' 
Eer da'k antwoord geven kon, kwam ze zels al mit een oplossing. 
'Ik wete et wel,' zee ze, 'dat dot Pake netuurlik. Die is altied zo vroeg 
wakker.' 



vri,jdag 	zaoterdag 

11 12 
december week 50 december 

fi 

Now he'k et haost onder de penne 
(Now begin ik et te begriepen, De Hoeve) 

2009 

Zunne op 08.41, zunne onder 16.27 

zundag 	maendag 

13 14 
december week 50/51 december 

29-  
Ie kun je zels wel een boel in de buse rekenen, 

mar daor hei' niet vule an 
(Steggerde) 

2009 



Gerrit J.H. Hof 

Scheenesluus 

Staotsbosbeheer kocht in de jaoren zestig van de veurige ieuw de 
Scheenesluus van et waeterschop. Bij de sluus staon nog inkelde 
huzen veur meensken die wat mit de vervening of waeterhuusholing 
te maeken hadden. In et zudelikste husien mit schiphelling woonde 
de botebouwer. Die rippereerde en bouwde de hooiten punters, vlot-
ten en bokken veur de ofvoer van turf, riet en huj uut et gebied. De 
sluuswaachter woonde in et husien drekt naost de sluus. An et 
bovenaende van de sluus staot et veurmaolige kefé De Laeste Stu-
ver. Hier wodde et laeste ni'js uutwisseld en dronken de schippers 
heur borrel. Bij de sluus an de Heiomavaort stonnen twie wiend-
meulen die et waeter in de poolder op peil huilen. De drokte uut de 
minne oolde tied is veurbi'j. As herinnering daoran is de sluus 
opknapt en is now een monement. De sluus in de Braandemeer is 
inkelde j aoren leden as stageprojekt van de middelbaore technische 
schoeie De Friese Poort uut Drachten weer in oolde staot hersteld. 

Sjoerd Hoogenkamp 

Chatelaines 

Een flinke huusvrouw dreug vroeger altied heur wark bij heur. An 
een zuiveren ketten had ze heur ni'jgerei, schere en sleutels hangen. 
Zo hoefde ze gien mement onbenut te laoten en kon ze tiedens vesi-
tes mit heur ni'jwark deurgaon. De man dreug vaeke ok een ketten, 
mar niet mit warkattributen. An de zonuumde chatelaine hongen 
eerder spullegies as een gelosiesleutel, rookgerei of een lakzegel-
stempel. Op et piattelaand zatten d'r vaeke ok miniaturen van 
boerderi'jedieren an. 

Een zegelstempel en een bolle van zuiver 



Ni'je Maone 13.02 

deensdag 	woensdag 

15 16 
december week 51 december 

Een peer daegen is d'r mar rejaol 
mit de sukerpot ommegaon 

(Is d'r een protte geld uutgeven; Donkerbroek) 

2009 

Islamitisch ni'jjaor (1431) 

donderdag 
1 vrijdag 

17 18 
december week 51 december 

(i3 
De Friezen leven aarm en starven nek 

De Limburgers leven nek en starven aarm 
(Donkerbroek) 

2009 



Piere en Slakke 
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Sjoukje Oosterloo 

Mit de kiepen op stok 

Renske is de gaanse naacht drok in de weer west, ze het bi'jkaans gien wink in de ogen 
had. De kleinste van heur drie kiender was niks te goed in odder en mos de hieltied 
spi'jen. De ere morgen was et weer over en gong ze opgeruumd weer naor de kleuter-
schoele, zoas dat meerstal et geval is bi'j kleinjongen. 
De ere aovend giet Renske op bedde, mit een stille hope dat de kiender dit keer rustig 
deurslaopen zullen. 
Spietig genoeg krigt ze ok disse naacht niet vule rust. Jimmy, de ooldste, dot eers niks as 
roepen om mem vanwegens oorzeerte. Koorsvri'j is hi'j bi'j lange nao niet, zicht Renske 
votdaolik wel an zien rooie heufd, as ze bi'j him veur et bedde stiet. Mit een asperineteblet 
vaalt hij een hottien laeter in slaop, mar et duurt niet lange as hi'j ropt al weer om mem. 
Daegs vuult Renske heur as een uutknepen schotteldoek. Et is me ok wel an te zien, wet 
ze, as ze in de gangspiegel heur dikke wallen onder de ogen bekikt. 
De volgende naacht is et weer etzelde lietien: Ellie is ok ziek wodden en Jimmy klaegt 
nog de hieltied over oorzeerte. 
Nao drie naachten ommedangelen, zicht Renske d'r dan ok niet biester vrolik meer uut. 
De donkere wallen onder heur ogen bewiezen et tekot an slaop overdudelik. 
De kiender gaon een dag laeter weer naor schoele. As ze middags uut schoele in huus 
kommen, vragt Ellie: 'Mem, bi'j' seins ok niet goed in odder? Ie hebben zokke zwatte 
poeden onder de ogen, giet dat wel weer over?' 
Jimmy vaalt zien zussien bi'j en zegt ongerust: 'Waor komt dat van, mem, die donkere 
wallen onder je ogen? Et komt toch niet van dat zwatte goetien daj' om je ogen smeren, 
maskara of zok-zo-wat? Ie moe' n votdaolik naor de dokter gaon,' geft Jimmy zien mem 
goeie raod. 
Lachende geft Renske heur bescheid: 'Aj'm alle drie vannaacht es deurslaopen, dan bin 
die donkere wallen morgen wel weer vot, heur.' 
'Gelokkig mar,' zocht heur bezorgde kroost. 
Et dot me meraokels deugd dat mien naotoom zo over me in zit, glimkt Renske, wiels ze 
heur veurnemt t' aovend mar es mit de kiepen op stok te gaon. 



zaoterdag 	zundag 

19 20 
december 
	

december 

Hij had de pest in en de kraege op 
(Makkinge) 

2009 

Begin van de winter 18.47 M.E.T 
Zunne op 08.46, zunne onder 16.29 

maendag 
	

deensdag 

21 22 
december week 52 december 

Hij zit de doezen 
(Haost een betien te slaopen; Steggerde) 

2009 



Decemberpuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost die omschrieving staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, een ni'j woord. 

- . . 	bepaolde kleur 

- . . . 	kuj'inbakken 

• - 	 25 en 26 december 

- . . 	domkop 

• - . 	winterse kleur 

• . . 	diel van et jaor 

winterse kost 

• - . . . 	Stellingwarfs veur 'kaars' 

• - . 	bevreuren waeterdaainp 

Sjoerd Hoogenkamp 

Et breuken geweertien 

Nargens zuj' een breuken geweertien eerder verwaachten as in 
Appelsche. 
En inderdaod, ik heb twieje van zokke spelties vunnen, beide in dat 
dörp. 

Et breuken geweertien was veur de Twiede Wereldoorlog ét sym-
bool veur antimilitarisme. 

In 1925 wodde de eerste 
laanddag van anarchistische 
jongeren in et rooie bolwark 
Appelsche holen. Sund 1933 
bin op kampeerterrein Tot 
Vrijheidsbezinning jaorliks 
de pinksterlaanddaegen, waor 

Een veurooriogs breuken 	veul anarchisten en antimili- 

geweerti 	 taristen op of kommen. 



Eerste Kertier (maone) 18.36 

woensdag 
	

donderdag 

23 24 
december week 52 december 

Pieter 
Mit de vieter 

Om de schieter 
(Ni'jberkoop) 

2009 

Eerste Kastdag 
	

Twiede Kastdag 

., vn jdag 

25 
december week 52 

zaoterdag 

26 
december 

Hij het et malle vel an 
(Dot de hieltied mal, overdreven gek, arg uutgelaoten; 

De Haule, Oosterwoolde, Span ge, Scharpenzeel) 

2009 



Sjoukje Oosterloo 

Allienig mit de kast 

Vandaege is et eerste kastdag. Veur de aldereerste keer bin ik allienig nao 
mien scheiding, daenkt Stien. Krek het ze lekker een pottien zitten te goe-
len. Mit heur traonen is al heur zeismedelieden votstroomd. Ze is d'r een 
hiel stok van opknapt. 'Zoe'n traonedal Stien, daor woj' weer een betien 
meenske van,' sprekt ze heurzels moed in. Wiels ze de baklocht opsnoft 
van de kalkoen die as in de ovend stiet, kikt ze naor heur hond. Een onoog-
lik mormel was et doe ze heur een stokmennig jaoren leden over him 
ontfarmde, omreden zien zieke baos niet meer veur him zorgen kon. Now is 
et een biesterbaorlik mooi beest. Een trouw dier dat veur heur deur et vuur 
gaot. As ze aovens nog een ommegien mit him maekt, het ze een veilig 
gevuul, zo van: mi'j kan niks gebeuren mit mien trouwe viervoeter as 
bescharmheer. 
De poes, die hoogzwanger was doe ze him oflopenjaor in huus nam, mos ze 
binnenlokken mit een lekker happien. Drie jongen kreeg de poes; veur 
twieje vun ze een goed tehuus, et dadde hul ze zels. Tegere liggen ze now in 
de maande onder de kastboom: memmepoes, al lange niet schuw meer, 
mept now en dan tegen een kastballe, die onderan in de kastboom hangt. 
Heurpoezedochter, een rood-brune lappieskatte, is een beeltien.... 
Eerste kastdag, veur et eerst nao mien scheiding allienig, miemert Stien. 
Gelokkig beseft ze dat een meens alles wat hij dot in et leven, dubbel en 
dwas weeronimekrigt. Dat wet ze hiel wisse! 

Harmen Houtman 

Koolde tijen 

Koolde tijen: 
sokke breien. 

Koolde hanen: 
je niet an de kachel branen. 

Koolde voeten: 
kousen stoppen. 

Koolde vingers: 
jezels op de bost kloppen. 

Koolde heupen: 
hemd naor beneden strupen. 

Koolde bienen: 
een peer klompen lienen. 

Koolde oren: 
een musse kopen. 

Koolde kni'jen: 
niet in kotte broeken lopen. 

Koolde rogge: 
naor de sauna, vlogge. 

Koolde wangen: 
d'r een sjaal omme hangen. 

len ding wi 'k nog over koolde schrieven: 
is 't niet beter om in huus te blieven ? 



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

zundag 	maendag 

27 28 
december week 52/53 december 

Aj' nek daenken en aarm tellen 
dan kuj' je hiel wat verbelen, mar ie bin krek niks 

(Dan kuj' wel verwaand wezen; Ni 'jberkoop) 

2009 

deensdag 	woensdag 

29 30 
december week 53 december 

:=~k 
As et sni'jt hej' d'r drie keer ongemak van: 

as et komt, ligt en weer votgaot 
(Nw) 

2009 



Bi' welk plak staot disse 'energie-opvang'? 

Sjoukje Oosterloo 

Stof 

Jan van zesse zit op zundagmorgen naost zien mem in de karke-
baank. Et meerste wat de domenee vertelt gaot an him veurbi'j. 
Wiels hij wat op zien karkezuurtien omme zit te sabbelen, vangt hij 
ien riegeltien op dat bij him in zien onthoold hangen blift. Domenee 
lest veur: 'Uut stof bi'j' teveurschien kommen en tot stof zuj' 
weerommekeren.' 
Die zundagmiddag, as Jan mit zien autogies over de kaemervloer an 
et rieden is, speult de tekst van de domenee nog de hieltied deur zien 
joongiesheufd. 
As d'r een autogien onder de baank terechtekomt, duukt Jan d'r 
aachteran om et ding d'r weer onderweg te haelen. Dan zicht hij de 
stofwolken onder de baank dwarrelen, en veraldereerd zegt hij: 
'Mem, d'r komt hier vandemiddag iene, of lichtkaans gaot d'r iene 
vot! Moej' veur aorighied es kieken hoe zoe'n laoge stof as d'r 
onder de baank ligt.' 



Ooldejaorsaovend 
	

Ni'jjaorsdag 
Volle Maone 20.13 

.,. 

.1 	 donderdag 	vn jdag 

31 1 
december week 53 jannewaori 

Veul heil en zegen in et ni'jjaor 
II Wi'j' niet geven dan laot et mar 
II 	Dan weens ik je zeker en gewis 

Een bochel op je verdommenis 
(Makkinge) 

2009/2010 

Een hiel goed en gezond 2010! 

Dat weensken we jim vanzels allegere weer toe. Wij hopen dat jim 
et oflopen jaor mit hiel veul plezier disse spreukekelinder bruukt 
hebben. En, wie wet, misschien ligt of hangt de ni'je Stellingwarver 
Spreukekelinder al weer klaor om et plak van de oolde in te nemen. 
En zoas in et Stellingwarfs Woordeboek ok staot te lezen: Et oolde 
moet et ni'je verdienen. Daor wodt mit bedoeld dat de oolde spullen 
eerst bruukt wodden moeten tôt ze of binnen, veurdaj' ni'j goed 
anschaffen. Now, en daor is et mit de kelinder now dan wel an toe, 
donkt oons! 
We sluten of mit een zeggien dat wel as antwoord bruukt wodde op 
de vraoge hoe oold af binnen: Krek zo ooldas mien hanen /Mar niet 
as mien tanen / Mien neuz' en mien oren / Bin gelieke mit mij 
geboren. 

Annie Dedden en Sietske Bloemhoif 


