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"Hool wet de schoolders onder et wark 
veur et Stellingwarfs" 	 r • 
Disse prachtige achtste oflevering van de 	min heur verantwoordelikhied nemen. Et omme- 	 S  
Stellingwarver boekekraante is iene van de 	schietschoren mit et vervoig op de Intergemiente- 
veurbeelden van de geweldige inzet veur et 	like Warkgroep Stellingwarfs is ien zoe'n ding. 
Stellingwarfs van vri'jwilligers en pattekelieren. 	Veerder: et liekt me toe dat bi'j de beide 
Disse keer is et de warkgroep publiciteit van de 	Stellingwarver gemienten en perveensie een 	

S 

\ 	 I 

Stellingwarver Schrieversronte die dat goeie 	dudelike wil anwezig is om van et Stellingwarfs in 

veurbeeld geft. 	 et onderwies wat te maeken. Mar wat de 	' 	 • 	 S  

Vieftien jaor oold is de Schrieversronte onder- 	gemienten angaot heurt zoks in et kader van 

haand al weer, en soms Iiekt et as het hi'j d'r allied 	hiemkunde en daor bliekt uut dat d'r veur de 	
S 

at west. Mar een sutelaktie, wat keken we d'r eerst 	emancipaosie van et Stellingwarfs in et onderwies  
vremd tegen an, en een bóékekraante, now, daor 	nog volop ruumte veur gruui is. Mar een begin is 	• 	. 	' 	," 	' ' 

hadden we eerst ok niet van droomd. 	 d'r toch wel mit et nije intergemientelike beleids- 	• • , 	
: 	

. S 

Wat een verschil: omdebi'j 1970 wodde d'r slim op 	plan veur hiemkunde. Dat moe'n we mit mekeer 
the et uutgeven van et wark van Bergve!d en Jouk 	zien as een goed ,.vertrekspunt". Mit 	 'S 

ommestend, now is zoks gien perb!eem meer en 	mekeer moe'n we d'r veur zorgen dat et Stelling- 	- 	 I 

bin we zo staorigan an de vieftigste uutgifte toe. 	wails in et onderwies veul wardering kriegen zal,  

Doe,  in 't begin. oons tiedschrift De Ovendstencild 	
wat veur meniere we d'r aanst ok mit te maeken Et hesitiur van defuhilereizck Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Siaonde v.Ln.r. Harmen Houtman, 

op et gemientehuus in Oosterwoolde en now... 	
riegen. 	• 	

S 	 Henk Bloemhoff, ZwaangeKuiters-Keizer, YbeDuursma en FettjeKoopman-Alien. Op 'e huken: Saakje 

hielemaole in drok ! Doe: oonze eerste WVM-er. 	
Mit mekeer, op de iene ofaandere meniere. datgeit Berkenbosch-Hamstra en Henk Kroese. Op 'efoto ontbrekt Johan Veenstra. (Fob Sietske A. Bloemhofj) ------ - Doe: oonze  veur naost aties nat or veur et  

now: een riege!tien komputers op kantoor ! 	geuren moet: de meensken van de Stellingwar- Lao'we mar niet vergeten hoe veer et vot kommen 	ver Schrieversronte, de woordeboekinfermaanten 	Twie pond 'n stuver mos. en veural niet, hoe d'r tegen schript wodde de overheden, et bedriefs!even dat bi'jgelieks weer om zo veer te kommen as et now is. 	 in disse kraante adverteerde. we moe'n et mit D'r is nieer en roemer begrip kommen veur et 	mekeer van oonze goeie bedoelings en inzet heb- 	As "Twie pond 'n stuver" bij jim op 'e deurmatte 
Stellingwarfs. We hebben ok van de overheden 	ben. ok de kommendejaoren. Dat ik wol besluten: 	roegelt, is dat at weer veur de achtste keer. 
flunk 	steun 	kregen 	en 	hullen. 	In 	muuilike 	om mij - kick as bi'j et tienjoarig tstaon - de 	Vledenjaorwas disse Steil ingwarverboekekraante 
bezunigingsrondes wodde begrepen dat et buro. et 	vlagg 	bij et vieftienjaorig bestaon dan mar niet-1r et eerst vier bladziedendikker. Uut tal van 
woordeboek en et dokumentaosiecentrum uniek - -- allegeer uut. mar hool wel de schoolders onder et 	- rcakties dee blieken dat een hielehoel meensken 
binnen en dus icnvooldig niet vothezuinigd wod- 	wark veur et Stellingwarf. We hebben trouwens 	dat slim op pries stelden. Trouwens, de hieltied 
den meuen. 	 eenjubileumjaor. cuelke dag de viagge uut ok al is 	meer meensken kieken naor Twie pond 'n smv-ef' 
Zo klaor as een kiontien. mar de 	rote 	rabbe!- 	een Stellingwarver. dat is a1derdeest mi'j te yule 	UUt. En daor biwwe, as redaktie van die kraante, 
tonnen van de welwezensprioriterings hebben van 	van et goeie dat we! es bedriegend west. We bin bliede dat de ommeraek bliede mit vanzels. Et is een reden om 

overheden heur verantwoorde!ikheden op dit punt d'r mit deur te gaon. Mit et uutgeven van disse 
kraante. mar ok mit at dat ére wark dat de Stichting neumen hebben. et  wark dat an oons buro gebeurt 

as basisveurziening overaende hullen hebben en 	 Stellingwarver Schrieversronte veur de Stelling- 
warver kultuur verzet. van plan binnen dat doen te blieven. 	• 

! . 	
. 

van 3 tot en mit 10 oktober 1987 
Aj' veur twintig gulden an boeken spenderen, kriej' 
et boekien ,,Eupenings" van Oene Bull omme- 

nocht, mit tekenings van Dirk Kerst Koopmans, 
winkeiweerde f 6,90. De volgende boekwinkels 
doen mit. Ze kun alle beschikbere Schrieversronte-
titels leveren: 
BOEKWINKEL DE JONG, Appelsche; 
KROMKAMP, Berkoop; BOEKWINKEL 
DEDDENS, Haulerwiek; BOEKWINKEL 
BAHNMULLER, Oosterwoolde; TERPSTRA, 
Scharpenzeel; BOEKWINKEL ZWIKSTRA, 
Wolvege; BOEKWINKEL FARNHOLT, 
Noordwoolde. 

Die Stellingwarver Schrieversronte bestaot van 't 
jaor vuufticnjaor. Daorom lao'we op een eerplak 
op disse bladziede veurzitter drs. Henk Bloemhoff 
an et woord. 
Wi'j besteden vanzels ok weer ommedaenken an 
de ni'jste uutgiften. Op 26 september was et dan 
eindelik zoveer. Pattie meensken hadden at es een 
verhael over dat biezundere Stellingwarver 
echtpeer lezen of d'r over heurd. We doelen 
vanzels op de ni'je verhaelebundel van Johan 
Veenstra, "Lamert en Lutske". Op bladziede drie 
kun jim een gesprek mit Johan Veenstra lezen en 
op bladziede zeuven staot ien van de verhaelen uut 
dat boek ofdrokt. Slim wies bin we mit de ni'je 
kelinder veur 1988, die bijkotten uutkommen zal. 
Et is een prachtige kleurenkelinder wodden, mit 
ofbeeldings van schilderi'jen van de in 1985 
overleden keunstener Rinny Siemonsma. Meer 
daorover op bladziede negen. Aljaor-en-dag is drs. 
Philomène Bloemhoff-de Bruijn doende mit et 
veldnaeme-onderzuuk. Naodat d'r eerder at 
boekies over de veldnaemen van Ni'jberkoop/ 
Ni'jhooltpae en Donkerbroek verschenen, staot d'r 
now een boekien over de veldnaemen van Der 
Izzerd en Oolde- en Ni'jhooltwoolde an te 
kommen. Over dat ve!dnaeme-onderzuuk in de 
Stellingwarven kuj' lezen op bladziede vufe. 
As de krojen begin oktober weer over de 
Stellingwarver straoten en dieken rulen, is d'r vast 
wel wat veur jim bi'j! 
Liek as veurig jaor kuj' priezen winnen aj' de 
puzzel oplossen die op bladziede zeuven te vienen 
is. Daorveur hej' de adverteensies neudig die as in 
"Twie pond 'n stuver" staon. Trouwens, oonze 
daank gaot weer naor at die adverteerders, want 
zonder heur steun zol disse kraante niet 
verschienen kunnen. 
Wi'j hopen dat jim weer mit een protte genoegen 
"Twie pond 'n stuver" lezen zullen. 

Renny Betten, Oeke Popma, Henk Kroese, Geert 
van der Meulen, Harmen Houtman, Pieter Jonker, 
Sietske Bloemhoff. 

Op 3, 7 en 10 oktober 1987. 
weer sutelaktie 

Oosterwoolde. Van et jaor veur de rwaelfde keer 
een sutelaktie mit Stellingwarver- boeken en 
plaeten. Pattie vri'jwil!igers zeggen: "Ha, et is 
gelokkig weer zoveer." Weer aanderen zeggen: 
Dat jaor is ok ommev!eugen." Elk jaor is et 

organiseren van de sutelaktie een hiel spektaokel. 
Een kleine veertig meensken bin bi'j pad en weg 
om de negosie an de man en an de vrouw te 
brengen. 

Goenend doen at veur de twaelfde keer miten 
gaon alle drie daegen mit. Johan Veenstra is iene 
van die trouwe mitwarkers: "As et half kan doe 'k 
alle drie daegen weer mit. 1k viene daj' daor mit 
mekeer veur staon moeten. le kun d'r aenlik niet 
onderuut. mar et isja ok altied weer slim gezellig." 
Fettje Koopman-Alten uut Noordwoolde is iene 
van die meensken die alweer uutkikt naor disse 
suteldaegen. "Ja, ik krieg d'r mar niet genog van. 1k 
viene et et mooiste wark van de Schrieversronte." 
Geert van der Meulen uut Oosterwoolde is at 
jaoren de grote driefvere aachter de aktie. Hi'j zorgt 
d'r veur dat iederiene enthousiast op et goeie spoor 
zet wodt. Morgensvroeg om half achte is hi'j at 
persent mit de ni'je routes en maekt hi'j mit Pieter 
Jonker de indie!ing van de sutelploegen. Van der 
Meulen: "Ja, we hebben een plezierige sutelaktie-
kemmissie en zo mit mekeer dit varkentien even 
wassen, dat ligt me wel." 

As iederiene bi'j pad en weg is, dan regelen Henk 
en Anja de Zeeuw uut Else op et centraole punt alle 
zaeken. Oorspronkelik kommen ze uut et westen 
van et laand, mar sund 1980 doen ze an alle daegen 
van de sutelaktie mit. Mar ze he!pen ok bi'j de 
veurbereidings. "Ja, we bin aenlik ok een hetieri 
trouwd mit de sutelaktie. le treffen dan weer 
alleman en et is elk jaor weer spannend hoeveule 
de aktie opsmit. We rekenen van et jaor weer op 
f 10.000,-" aldus een enthousiaste femilie. De 
Zeeuw. 

SUTELAKTIE 
Zaoterdag 3 oktober: Appe!sche-Noord. Dc 
Fochtel, Dc Hau!e, Oold-Appelsche, Langedieke. 
Buterheideveld-Balkweg, Oosterwoolde (Here-
kertier, Meuleweg), Venekoten. 
Woensdag 7 oktober: Noorwoolde en Steggerde. 
Zaoterdag 10 oktober: Scharpenzeel. Munnike-
buren, Sliekenborg, Wolvege-Oost, De I.angeli!!e. 
Spange en Berkoop as d'r tied is. 



PAGINA 2 

Beste kiender, 
K rek as veurigjaor is d'r in disse kraante ok weer een blad-ziede veurjim. Jim kun ver-hael-ties en stokkies 
lezen en kieken naor tekenings. Misschien kun Jim et zels lezen en eers lest een aander ze we! veur. 
Licht-kaans heuren of lezen ofzingenjim op schoe-le ok we! Stellingwarfs. Aj' goedje best doen is dat niet 
iens zo muui-lik. D'r bin ok boeken en lieties speciaol veurjim schreven. 1k daenke now an 'Piepmoes' mit 
prachtige lieties. An et 'Kienderboek van Jouk' en 'Ze weren d'r echt'. Staot 'Dikke Doezerd' ok bi'jjim in 
de kaaste? 	 . 
Disse keer schreven kiender van 'de Heidepolle' uut Wolvege wat over de viever bi'j heur schoele. 
Harmen Houtman schreef'Wie slapt naachs niet' en de kiender van groep 2 van "Tussen de Singe!s" uut 
Oosterwoo!de maekten d'r tekenings bi'j. Perbeer et mar es te lezen alle-maole. 

Wie slapt naachs niet? 
Wie slapt naachs niet? lederiene toch. A!!e heiten 
en memmen, alle kiender. Alliend k!eine poppies 
goelen naachs-nog wet es een keer. Dan hebben ze 
meerstal dust of een vieze pamper. Naachs is et 
duuster. le kun dan ommes ok.niet speulen. Dus is 
et et beste om mar op bedde te gaon en je ogen 
dichte te doen. Een protte kiender slaopen de 
naacht veur-heur jaordag ok niet zo botte best. Ze 
liggen an et kedo te daenken dat ze kriegen zullen. 
Ze bin hiel vroeg wakker. Dat gaot ok zo in de 
naacht veur et schoele-reisien of veur de vekaansie. 
De mem van Willem en Janneke slapt naachs ok 
niet. Zi'j warkt dan. De mem van Willem en 
Janneke is zuster in et ziekenhuus. In et ziekenhuus 
liggen zieke meensken en zieke kiender. Die 
hebben een zere bock of een zeer bien. En kiender 
die niet uutkeken, doe as d'r een auto ankwam, of 
die stiekum wat geveerliks dronken. Of die 
dochten dat de pillen van Beppe lekkere snoepies 
weren en ze opatten! Of kiender die hiel vaeke 
poepen moeten. Al die meensken en kiender willen 
naachs niet graeg alliend wezen. Ok in de naacht 
dot heur bien zeer of willen ze wat waeter drinken. 
Omdat ze wet es goelen moeten bin ze liever niet 
alliend. dan roepen ze om de zuster of de broeder. 
Een broeder dot etzelde as een zuster, mar hi'j is 
een man. Ze roepen ok om de mem van Willem en 

Bij de eupenbaore schoele 'de Heidepolle'ligl een 
prachlige viever. De schoele staot in Wolvege. 
Daor is aennlik et hiele jaor deur wet Wat te 
beleven. Daoromme vreugen we kiender van 'de 
Heidepolle ' om daor es wat over te schrieven. Dat 
hebben 23 daon. Ze maekten een soort opstel in et 
Nederlaans. Omdat dii een échte Stellingwarver 
kraante is, hebben we et vertaeld (Om van alle 
kiender wat of te drokken is disse bladziede te 
kleiia) Dus een kleine greep uut alle verhaelties. 

Oonze schoele hiet: 'de Heidepolle'. Naost oonze 
schoele ligt een viever. Die viever stroomt deur een 
die! van Wolvege. En de naeme van die viever 
wee'k niet. 1k zegge gewoon viever tegen de viever 
en dan wet e!keniene waor a'k op doele. 

Eric 

Bi'j oonze schoele bin fietsehokken, gym-lekalen, 
gympleinen en d'r is een gymzael. Ok is d'r een 
viever die hiel groot is. Over de viever lopen 
broggen. En an et begin is een fonteintien. 

Sabine 

Een protte kiender maekten een mooieplattegrond 
van de viever. Wat kuj' now aenlik in die viever 
vienen? 

Mien vader het vissen zwemmen zien, die wet 49 
cm. lang weren en ie zaggen bellen as ze mit de stat 
boven kwammen. Ok een keer zwommen d'r drie 

van Janneke. Dáórom mag de mem van Willem 
en van Janneke naachs niet slaopen. Zi'j moet goed 
Iuustren. Zi'j brengt waeter of een pil!egien of praot 
even. As de naacht veurbi'j is moet zi'j nog slaopen. 
Ze slapt dus as et lochtig is. Ze dot alle gedienen 
goed dichte en Willem en Janneke moe'n hie!sti!Ie 
wezen. Eers wodt mem wakker. 
De heit van Koen en van Jan mag naachs ok niet 
slaopen. Hi'j moet dan wet es warken. Wat veur 
wark dot hi'j daenken Jim? De heit van Koen en 
van Jan is pelisie. Veurde pelisie is d'r in de naacht 
genoeg te doen. D'r gebeuren ongelokken mit 
auto's. As die tegen mekere botsen moet hi'j d'r 
henne. Meensken die wat breuken hebben 
kommen bi'j Willem en Janneke heur mem. 
Meensken die s!imme goelen moeten bi'j zoe'n 
ongelok, gaon mit de heit van Koen en Jan in de 
auto naor heur huus. 

In de viever kuj' hiel goed visken. En ie kun d'r 
dichte mossels vienen. D'r zitten ok kikkervissies 
in. Die bin hiel mooi om naor te kieken. Veural 
jonge voornties lieken zo mooi. D'r ligt kikkerdril 
en wier in. D'r zitten in de viever ok karpers en d'r 
zitte ok snoeken in. 1k hebbe mit mien warphengel 
wet es een snoek vongen, mar nog nooit een 
karper. 

Peter 

De rotten. D'r zitten seins ok rotten in de viever. 
Mar gelokkig won die gauw vongen. De reigers. 
Vaeke staon d'r reigers an de kaant van de viever. 
Die loeren op kleine vissies ofgrote insekten. 

Gerard 

Meerstal zit d'r wet es wat in de viever, een waeter-
spinne of wat aanders. We voeren ok wet es enten 
in de viever en dan is 't toch een gekwek. Et bin 
meerstal de konties van et brood. Die beweert 
Albertjes moeke altied veur de enten en de hatten. 

Ester 

le kun d'r ok wat onderzuken. Dan kuj' kieken wat 
veur besies d'r in et waeter zitten. D'r zitten 
waetertorren in et waeter, .waetervlooien en nog 
yule meer besies. Ic kun de besies onder een 
vergroot-glas holen en hiele kleinen kuj' onder een 
microscoop holen. 

Ronald 

Op de laeste schoeledag is et groot feest. Niet 

mag de heit van Koen en Jan ok naor huus. Hi'j 
moet dan ok nog slaopen. In de zoemer kun de 
beidejongen vaeke buten speulen. Et is dan stiller 
in huus. Heit kan dan yule beter slaopen. In de 
winter moe'n Koen en Jan heur goed rustig holen. 
Dat is niet zo muui!ik meer, heur. Ze bin d'r al an 
wend. 

Now wetenjim wie as d'r naachs niet slaopen. D'r 
bin ok een protte biesten die niet slaopen as et 
duuster is. Nuum d'r mat es een peer op. Asjim es 
een keer niet slaopen kunnen is dat niet slim. 
Daenk mar an mooie dingen. An et speulen in de 

Susan 

Elk jaor hoolt oonze schoele ok een viotte-race. 
Veurigjaor dee ik ok mit. Want twiejongen uut de 
zesde klasse hadden een vlot bouwd, mar ze 
hadden nog een jonge neudig. Ze hadden doe et 
veurste diet van een auto bouwd. Jammer genoeg 
hadden we gien pries. 

Aden. D. 

De kiender, as ze willen, meugen een vlot maeken. 
Dan gaon we kieken welk vlot as et vlogste kan, 
dat vlot krigt een pries. D'r is ok een pries veur et 
mooiste vlot. 

Alette 

De winner(s) van die wedstrieden krigt/kriegen 
dan een 'snel-hieds-trofee'.En wie wet, misschien 
A de schoonhieds-trofee, as heur schip vlogge en 
ok nog mooi is. Mar dat gebeurt haost nooit. 

Gertjan 

le kun in de zoemer in een botien veren. 1k hebbe 
zels een rubberboot. Mien zussien is d'r een keer 
mit mi'j in west. Mar doe mien zussien in stappen 
wol, kwam d'r waeter in de boot. Doe zat ze al. 
Doe wodde ze nat en gong naor huus toe. 

Sonja 

Winters, as et vröst, is d'r aiweer feest. Dan bin d'r 
schaetserieders-wedstrieden en is d'r een mini-Elf-
Stedentocht. Leze mar es wat ze dan allegeer doen 
daor bi'j' de Heidepolle! 

In de winter kuj' vaeke rieden op oonze viever. Ok. 
oonze schoele hoolt dan vaeke wedstrieden. Dan 
moe'n d'r groepen tegen groepen. Dan kriegen we 
twie pepierties, waor Choco opstaot, dat is veur 
waarme suke!aomelk. En ie kriegen een pepiertien 
mit Kock d'r op. Dan kuj' een stok koeke kriegen. 

Mathilde 

1k hebbe de daddde pries haeld ditjaor. En dan is 
d'r nog cen toertocht, daor kuj' gien pries mit 
winnen 

Arjen 

In de winter kuj' alt] aorig rieden, ie kun et goed 
leren. In de winter kuj' ok mit de slee op et ies 
sleden. 	 . 

Annette 	 . 	. 	. 

Et gaot zo. Dr bin twie vakken, daormoej'aachter 
de streep staon gaon. Dan roepen ze 'klaor-ofen ie 
moe'n zo hadde aj' kunnen rieden. 

Ester 

Pattie kiender schreven ok nog over eigen dingen 
die ze mitmaekten ofzaggen ofdeden. Moej' mar 
as kieken. 

Haast: enten voeren, op 'e kaant zitten en blatties 
uut et waeter visken. 

Anita 

Doe ik nog drie jaor was, zol ik een stientien in et 
waeter gooien. Mar doe wol ik et weer uut de locht 
pakken en doe vul ik in et waeter. 1k kon nog niet 
zwemmen, mar ik had gelok, ik kon d'r krek staon. 

Nienke 

Aj' in et veurjaOr langs de kaant van de viever 
zuken gaon. vien ie vast-en-zeker ok bloemen. Die 
kuj' mooi dreugen. Aj' dan een protte plaanten inje 
plakboek hebben, nuum ie dat een herbarium. 

Dewi 

le kun ok voegels bekieken en opschrieven en dat is 
mooi veur laeter. En ie kun ok blatties in et waeter 
leggen en een wedstried doen wie as d'r et eerste is. 

Alle 

1k viske altied mit mien vader, want ik kan zels nog 
niet de vissen van de haoke ofhaelen. 

Albertje 

le kun ok proefies mit de viever doen. Testen of et 
waeter wet gewoon is. Of kieken of d'r wat an de 
vissen mekeert. Een peer kiender durven niet mit 
heur hanen met waeter, omdat ze daenken, dat d'r 
bloed.zoegers in zitten. 1k gelove niet dat d'r 
bloedzoegers in zitten. 

Daniëlle 

Aj' now een bak mit gewoon schoon waeter uut de 
kraene hebben. En een bak mit waeter uut de 
viever en daor doe'j allebeide lieke vulezoolt in. En 
dan mar kieken in welke bak aj' et langste et zoolt 
zien. 

Patricia 

De enten hadden wet nocht an brood. Per ongelok 
gooide ik een te groot stok en doe begonnen ze te 
vechten om et stok brood. Doe de enten nog an et 
vechten weren, voerde ik de jonge critics. 

Saskia 

As laeste et idee van Heerko Dijksma. Hi'j komt 
mit een een hiel ni'j soort wedstried. Daenk daor 
mar es over nao. 

le zollen bi'jglieks een race maeken kunnen, waor 
aj' op 'e heuvel statten kunnen mit de fiets. Dan 
fiets ie naor beneden, bij de schoele langes en de 
aandere heuvel weer op. le leggen je fiets daele en 
lopen naor beneden. Dan stap ie in een 
rubberbotien en veren naor de ere kaant van de 
viever. le lopen over et grosveld naor de brogge. 
Wie dan et eerste bi'j schoele is, is de winner. 

Tot zoveer stokkies uut de verhaelen van de 
kiender. We weten now goed hoe et daor toe gaot. 
Wat toch mooi, zoe'n viever! Bedaankt, beste 
kiender van 'de Heidepolle'. 

Wim 

fI©.1 
speuituun, of an die mooie tekening die aj' maekt 
hebben, of an et lekkere eten van Jim mem. An de 
vekaansie in de tente. of an de hoge bulte zaand op 
et straand, of an de kOrfbalwedstried. Dan liggen 
Jim vast-en-zeker niet zó lange wakker. Slaop mar 
Iekker vanaovend en daenk nog mar es an dit 
verhaeltien! 

Tessa, ziekenhuus 	 Peter, pelisieauto 

1fJ 	
Harmen Houtman. 

X0 mt eet 4&t o( 

David 
Et komt ok wet es veur dat d'r een koe of een peerd 
zomar op 'e weg lopt naachs. De pelisie zorgt d'r 
veur dat ze weer in et laand kommen. Netuurlik 
moet de heit van Koen en van Jan ok naor de 
dieven uutkieken. In de kraante kuj' seins lezen, dat 
de pelisie een tiefpakt het. As et weer Iochtig wodt 

D e Viever 	
karpers om de dobber henne en ze zwom men weer alliend vanwegen de vekaansie, mar dan wodt d'r 
vot. 	 een viotte -race hullen op 'e viever. De meerste 

kiender schreven daor ok wat over. 
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(vraoggesprek mit schriever/dichter Johan Veenstra) 

Nog veur de sutelaktie komt et ni'je boek van 
Johan Veenstra uut. Et hiet "Lamert en Lutske" en 
gaot over de wonderbaorlike en toch meenselike 
"aeventuren", die dit echtpeer beleeft. Op een hie] 
eigen en humoristische meniere beschrift Johan 
heur doen en Iaoten. 

Johan Veenstra zit sund de oprichting van de 
Schrieversronte in et bestuur. Tot 1985 was hi'j 
ponghoolder. Omdat hi'j meer tied an et schrieven 
besteden wol, wisselde hi'j in dat jaor et 
ponghoolderschop veur "gewoon" bestuurslid. De 
schriever nam al veur de oprichting van de 
Stellingwarver Schrieversronte initiatieven veur de 
rebriek "Uut de pultrum" van de Liwwadder 
kraante. Hi'j is sund 1983 redakteur van et 
twiemaondelikse Stellingwarfstaelige tiedschrift 
"De Ovend". Hij lest riegelmaotig veur uut eigen 
wark. Van him verschenen sund '74 vuufboeken, 
waoronder iene dichtbundel en de romans "Een 
vlinder van zulver" en "Naachs goelen de honnen". 
In 1984 kreeg hi'j de H.J. Bergveld-pries veur zien 
Iaeste roman. 

In 't veurste plak een peer vraogen over et 
Stellingwarfs. 
Wat veur toekomsi het disse tael? 

Die het naor mien idee gien toekomst. Dat klinkt 
had, mar 1k kan et echt niet aanders zien op dit 
mement. Op 'e schoelepleinen heur ie gien of haost 
gien Stellingwarfs meer. Dat hoolt praktisch 
automatisch in daj' et over zoveule jaoren 
hielemaole niet meer heuren zullen. De Schrievers-
ronte het hier en daor, dat is waor, vanzels wel wat 
veraanderd in et daenken van meensken. Lessend 
zee een vrommesien tegen mi'j: "Vroeger 
schaemde 1k me dood veur dat taeltien van oons, 
mar now jim d'r zo drok mit an de gang binnen, 
now is 't aenlik ok doodgewoon." Mar intied het ze 
heur kiender grif wel in et Nederlaans grootbrocht! 

Krek as de meerste oolden vandaege-de-dag. Want 
daor koj' veerder mit, now? Ja, vanzels moej' goed 
Nederlaans leren, mar moej' daoromme je eigen 
tael votsmieten? Zo kriej' k!aore baore kultuur-
aarmoede. Mar ja, hoe aj' et ok bekieken, as 
meensken heurzels, zonder dat ze dat misschien 
deur hebben, sociaal bekeken niet al te hoge 
hebben, dan hebben ze heur tael vanzels ok niet al 
te hoge! Zoj' et Stellingwarfs nog redden wi!len, 
dan zol et daenken van een hiele boel meensken 
veraanderen moeten. Dan zoj' ze!sbewuste 
meensken kriegen moeten, die heur eigen tael en 
ku!tuur weerdevol vienen. En ie zo!!en overheden 
hebben moeten die, yule meer as now et geval is, 
een waor!ik en krachtig kultuurbe!eid voeren. 
Et Stellingwarfs is versionterd. Oo!dere meensken 
praoten et aorig geve. Mar de jongeren, die et nog 
praoten, praoten et vaeke minnegies. Et Neder-
laans vret et Stellingwarfs vanzels van alle kaanten 
an. Radio, tillevisie, de kraanten. Elke dag weer. 
Een protte meensken bin bliekber niet tae!vaaste 
en husselen de boel deur mekeer henne. En wat d'r 
dan uutkomt is ems van alles wat. Zoks is aenlik 
iewig zunde! 

Wat veur gevuul, daenk ie, geft et Stellingwarfs de 
lezers in vergelieking mit et Nederlaans. 

Dat zoj' de lezers ems zels vraogen moeten. En aj' 
et vraogen zo!!en, dan zullen de Stel!ingwarfs-
tae!ige lezers wel zeggen dat et heur cigen en 
vertrouwd is, daenk'. 

1k wol now es Wat overjow schrieverije vraogen. 
Kuj' zeggen, dat schrieven veur vuuftig percent 
kieken-naor-meensken 1i? 

Nee, dat kuj' bes!ist niet zeggen. Dat kuj' ok niet in 
percenten weer-geven. Et is trouwens op gien 
stokken nao 50%. Naor meensken kieken is 
belangriek. Luusteren naor meensken is lieke ,  

De sc1i 
Houtman). 

belangriek. Mar dan bi'j' d'r vanzels nog bi'j lange 
nao niet. Een schriever bet drie bronnen waor as 
hi'j uut put, neffens de Amerikaanse schriever 
William Faulkner. De iene bron is waorneming, 
dat is dus dat kieken en luusteren en zo. De twiede 
bron is ervering, daor ok et leven bi'j inbegrepen is. 
Dat is vanzels van groot gewicht. As dadde hej' de 
fantesie. Poets dat ok niet uut. Jow kun et 
vergelieken, zegt Faulkner. mit drie vergeerbakken 
die ansleuten binnen op iene kraene. Ic dri'jen de 
kraene los, mar weten niet percies hoeveule as d'r 
uut iedere vergeerbak komt. Et is dus dude!ik veule 
meer as kieken naor meensken. 

Hoe gaoj' omme mit humor in jow verhaelen? 
Hoeveule stop ie d'r in? 

Zoks bcpaol ie niet van te veuren. Ikke niet 
temeensen. Dat vaalt mar krek zo as't vaa!t. Dit 
ni'je boek is een humoristischë bundel, zo dat dan 
hiet. Komische veurvallen mit Lamert en Lutske. 
Onderkoelde humor. Niet grof, et moet vanzels cen 
zeker pei! holen. 1k hope dat dat!okt is. Daornaost 
schrief ik vanzels ok verhaelen/boeken, waor 
kwao!ik humor in veur komt, zo as mien romans. 
Daor he'k zels een veurkeur veur. Mar 1k wil beide 
genres graeg doen blieven. Eernst en humor is ok 
een aorige ofwisseling in de schrieven-je. 

Het et oprichten van de SONT, en daordeur meer 
kontakt mit ere schrievers in Saksische streek-
taelen, jow nie prikkels geven? 

Kontakten mit ere (streektael)schrievers vien 1k 
belangriek. We hebben van-de-meitied een 
weekend in Gasselte had mit schrievers uut et 
Nedersaksisch taelgebied. Daor !aed' ie as 't waore 
je accu weer op. le heuren en zien wat aanderen 
doen. le zien wat d'r in Drente gebeurt en wat as d'r 
uut de wege zet wodt in Grunningen en Twente. Ic 
gaon vol ni'je indrokken weer op huus an, mit ni'je 
energie. Et is niet goed aj' altied mar in je eigen 
kreenkien ommedwarrelen. Dat stomt of. le moe'n 
over de greenzen kieken, ecrs bliej' stille staon. 

Wanneer bi:i'  tevreden over een verhael of eetz 
gedichi? 

le heuren niet gauw (misschien wel nooit) tevreden 
te wezen, want et kan a!tied beter. Meensken bin 
spietig genoeg nog al es vusen te gauw tevreden. 
Dat is levensvergeerlik veur et pcil van je wark. Ic 
moe'n niet te gauw mienen daj' wat veurste!len en 
daj' Schriever, mit een grote S. binnen. Kick mar 
over de greenzen, dan ziej' je iegen beparkthied 
we!. Dc Drentse schriever Jan Zantinge zee 
laestdaegs in een vraoggesprek; "In de Drentse 
schrieveri'je bi'j' al gauw fen-oge". Now, in de 
Stellingwarver schrieveri'je is dat alkrek !iek. Mar 
goed, a'k dan argens tevreden mit wezen moet, dan 
bin et mien romans. Aachterofbekeken bin 1k mit 
"Een vlinder van zulver" en "Naachs goelen de 
honnen" toch nog áltied hiel redelik tevreden. 1k 
bin bliede da'k ze schreven hebbe. Van mien ni'je 
bock kan 'k nog niet zovule zeggen. Zoks moet een 
peer jaor bezinken. Dan kuj' pas zeggen, of et blie-
vende weerde veur jezels het. 

Van depersoon Johan zels wil ik ok nog wat weten. 
Jow opiredens bin veule vrijer wodden de laeste 
tied. le bin al een soortement 'showman Hoe komi 
dit? 

Zoe'n halvewies woord past hielemaole niet bi'j 
mi'j. 1k gao nogal es naor platte!aans-vrouwluden 
en bejaorden en zo om veur te dregen uut eigen 
wark. Dat perbeer ik zo goed meugelik te doen. le 
kriegen nao verloop van tied een zekere vri'jhied. 
Mar daor is alles mit zegd. 1k vien dat trouwens 
prachtig -a& dat wel! It genietedreditvan om 
een zael slop van '1 lac! en of 	te kriegen. 

Les'eerder op 	Air 

"Ja, vanzels moej' goed Nederlaans 
leren, mar moej' daoromme je eigen 
tael votsmieten? 

Waorom e luezen jow veur Medialand 
As et om videofilms gaot 

1. Optimaole beeld- en 
geluudskwaliteit 

Elke film wodt de hieltied weer conterleerd op 
beschaedigings. De videocassettes wo'n stofvri'j 
opburgen in hadplastic deuzen. Op disse meniere 
kun Jow veilig videofilms huren. Kotomme we bin 
zunig op Jow dure videorecorder. 

2. De hieltied de ni'jste films 
Medialand investeert een hiele protte, zodat wi'j 
Jow een roeme keuze bieden kunnen in een bried 
scala van films. Van de topfilms hebben we 
meerdere exemplaoren op veurraod 

3. Een redelike verhuurpries 
Wi'j holen gewone huurpriezen an, zoas die in hiel 
Nederlaand gebrukelik binnen f 2,50 f 5,00 en 
f 7,50 
Aj' daor onder zitten gaon, betekent dat bi'jgelieks 
dat vaek verhuurde films niet tiedig vervongen 
wodden en Jow een slechte ofri'jde baand mit 
naor huus kriegen 

4. Deskundig advies 
Bi'j Medialaand warken meensken mit filmkennis, 
die Jow graeg adviseren willen bi'j et uutzuken van 
de films 

Op kotte termien vienen d'r belangrieke veraande-
rings plak bi'j Medialaand. De routing en indieling 
wodden hielendal anpast an de eisen van disse tied. 

Ur wodt overgaon op een uterst medern computer-
systeem, waordeur we de service naor oonze 
klaanten nog belangriek uitbreiden kunnen 

len en aander zal mit een feestelike aktie uut aende 
gaon! 

VIDEOTHEEK 

Brinkstraote 1, Oosterwoolde, till. 05160-4962 

Al oonze huurders kun mitdoen in 
een groot prieze-festival waor-
van de trekking plaets vint op 31 
oktober 1987 

TE WINNEN: 

o.e. een compact disc-
speuler mit een weerde 
van f 600,_ 
Welk topperdukt kun Jow de kom-
mende tied zoa! verwaachten: 
Clockwise, Mona Lisa, The trip to 
Bountiful, Tainted, Killing Machine, 
One by one, Out of Bounds, Tough 
Guys, Stand by me, Heartbreak Ridge, 
Honky Tonk Man, Nigthmare on 
Elmstreet part II, Round Midnight, 
Terminal Entry, The visitor, The 
possessed, Youngblood, The Color 
Purple, Topgun, Back to School, 
House 2, Star Trek 4, Critical Condi-
tion, Ferris Buelleris day off, Over 
the top, Heartburn, Children of a 
lesser god, Act of vengeance, The 
morning after, The Golden child, 
Maximum Overdrive, Feel the heat, 
Eye of the tiger, Wanted dead or alive; 
Soul Man, A Room with a vieuw, 
Running Scared, Black Moon Rising, 
Silver Bullet, Fire walker, Crocodile 
Dundee, Peggy Sue got Married, the 
Color of Money, Pinokkio, Ruthless 
People, enz. 

Glen videorecorder hael dan zoe'n 
moviebox in huus f 5,- per dag 

EEN JAORDAG? 
Geef es een video-kedobon 

Huur extra veurdielig mit de veurdiel-
kaorte, vraog mar even an de balie 

Medialaand waoromme zollen Jow 
mit minder genoegen nemen 
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I 	 I 
WAT IS lDffR NOW STELLINGWARFSER 
DAH'FN STELLINGWARVER BAANKI 

I 

De Coöperatieve Veurschotbaank. Een typisch Stellingwarver baank. 
Mit vestigings in Berkoop en Noordv oode. Een kleine baank dus, mar wel 

mit grate prestaosies. Kiek mar es naor oonze rentetarieven. 
Of naor oonze hypotheken. 

Die kun mit glaans elke vergelieking deurstaon. 
Mar niet alliend op financleel gebied het de Veurschotbaank grate veurdielen. 

Ok op et persoonhike viak staon wi'j ons mannegien/vrouwgien. Bi'j oons 
hebben klaanten een naeme en kriegen alle andacht die ze verdienen. 

Mar zeg ncw zels, zo heurt et toch ok in de Stellingwarven? 

De Veurschotbaank. Een kleine baank, mit een compleet dienstenpakket. 
Van Zulvervioot tot Hypotheek, van Verzekering 	-Piim 

tot Rekening Courant. 
En butendat: DE BAANK DIE JOW TAEL PRAOT. 

I 	 I 

DE VEURSCHOTBAANK, 
DI STELLINGNwNAARFSTE BA-ANK 

VAN DE STELLlH%TwWfffiA4RVEN 



Et veldnae e-onderzuuk 
ill de Stelli*ngwarven 

VELDNAEMEN VAN STELLJNGWARF 
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0 Plakken door el veldwark daon is (in Ow ci zudelike en App el noordelike jyit van et dorpsgebied) 

. Plakken dapr et veldwark an de gang is (in Ow el noordelike pal van et dorpsgebied) 

*• Plakken daor nog gien veldwark daon wodt (in App et zudelike pat van et dorpsgebied) 

, 	.,w•.r'.• 

V.Ln.r.: vrouwDe Boer-Akkerman uut Else, vrouw Kuiters-Keizer uut Berkoop en vrouw Bloemhoff-
Seinstra uut Niberkoop drok an et wark mit de veldnaemen van BuiL (Folo Sietske A. BloemhofJ) 

PAGINA 5 

Et gaot goed mit et veldnaeme-perjekt van de 
Stellingwarver Schrieversronte! Dat kuj' zien op et 
kaortien dat hierbi'j ofdrokt is. In haost alle 
Stellingwarver dörpen bin of wo'n op 't heden 
oolde veldnaemen optekend, en dat is 'n goed ding, 
want over een jaor of wat wet gieniene meer te 
vertellen hoe as dat kaampien, dat bossien, die 
sloot of die laene vroeger nuumd wodde, en 
kuwwe daor alliend in de archieven wat over 
geweer wodden, as d'r temeensen wat over 
beweerd hieven is. 

De Iaeste jaoren bin d'r de hieltied meer 
vri'jwilligers kommen die oons bi'j et veldnaeme-
wark helpen. Meensken mit interesse veur de 
geschiedenis van heur eigen dörp en streek gongen 
mit 'n grote kaorte naor meerstentieds wat ooldere 
meensken om nog zoveul meugelik oolde naemen 
vaaste te leggen. En vaeke deden ze hiel wat op: bi'j 
veul naemen van een stok laand of van een huus 
heurt een stokkien geschiedenis, een verhael of een 
grappig veurvallegien, en zoks maekt et veldwark 
tot 'n slim Ieerzem tochien deur eigen dörp of 
streek. 

Zo tekenden vrouw A. Bloemhoff-Seinstra, vrouw 
H. de Boer-Akkerman en vrouw Z. Kuiters-Keizer, 
die in Else (mar ok nog op ere plakken!) et 
veldwark deden. bi'j de naeme Vrijenoord op: 
Dal was 'ii huus. El is nuumd naor 'ii man die Jan 
Mulder hiette, bokkeholer was, en die vrij van al/es 
wezen woL Hij nuumde zien huus 'Vrijenoord 
Deur zoe'n netisie is dan ok drekt de verklaoring 
van zoe'n naeme geven. Tael- en geschiedkundigen 
breken heur somstieden et heufd om een goeie, 
annemelike verklaoring van bepaolde veldnaemen 
te vienen. Mar aj' de meensken die de naeme van 
oolds bruken an et woord laoten, kuj' vaeks al cen 
hiel aende kommen. Dat dot ok uut de volgende 
gevallen blicken. 
De Peperstraote in Else hiet neffens een infermaant 
uut Else zo, omreden d'r vroeger nogal wat 
meesken an woonden die Peper hietten van heur 
van. En de Kibbelkoele, ok in Else, het vroeger 
kibbelderi'je over west an wie die hoeke heurde. 

Dc heer K. Gorter uut Oosterwoolde het de laeste 
tied ok hiel wat uut de wege zet. Hi'j nam de 
gebieden Oosterwoolde (an de zunnekaante van 
de vaort), Langedieke en Appelsche (tot de 
Broggelaene an toe) veur zien rekening. Et dee 
blieken dat 'n stok laand dat mit akker anduded 
wodt, niet altied 'n stok bouw is, in tegenstelling 
mit wat in et Nederlaans meerstentieds onder 
'n akker verstaon wodt, mar'n stok grond dat van 
ere stokken ofscheiden is deur gröppen. 
En maoden bin hier allied hujianen, watbi'jgelieks 
West-Stellingwarf niet altied zo is. Op Der Izzerd 
liggen Dc Ruskemaoden, beste greide neffens de 
heer Y. Duursma, die de veldnaemen van der 
Izzerd, Hooltwoolde en Ni'jhooltwoolde vaaste-
legd het. Hi'j vun van die Ruskemaoden een oold 
weideriegelment uut 1827, dat weer een anpassing 
bliekt te wezen van et nog veul ooldere uut 1714. 
Dat weideriegelment mos ooit opsteld wodden, 
omreden de boeren dit gebied gemienschoppelik as 
weidegebied bruukten. 
We drokken hierbi'j, in een hokkien, 'n klein pat 
van dat 22 artikels lange riegelment uut 1827 of 
(wat op 'e kopie van et document niet te lezen 
was,is mit '( ... )' weergeven): 

Art. 5 
De maden zullen moeten worden beweid in het 
voorjaar alleen met Jongbeesten en geene 
melkgevende koeyen doch in het najaar met 
dezelven en melkkoeyen naar verkiezing. 

Art.6 
Het vee zal in het voorjaar zooas tot dusverre is 
gebruikelyk geweest omstreeks oude mei in de 
weide worden gebragt op een dag en uur door de 
Mademeesters te bepalen, die als (...) aldaar zullen 
moeten tegenwoordig zyn en gehouden zyn 
aanteekening te maken hoe veel en welk soort van 
vee ieder regthebbende op de maden brengt, zoo 
mede zullen dezelven in het najaar wanneer door 
verweiding het vee weder op de maden wordt 
gebragt, de dag en uur daartoe bepalen en 
aanteekening houden als voren even gelyk zy ook 
zulks zullen moeten doen, wanneer het weiden 
moet geacht worden op te houden en het vee van 
de maden zal worden gehaald het welk bepaalt 
wordt jaarlyksch voor den eerste November te 
moeten plaats hebben. 

Art.7 
Dc dag wanneer het vee van de maden verweid zal 
worden en wanneer hetzelve ( ... ) op de maden (...) 
zal veelal afhangen naar den tyd en gewas, met (...) 
de bepaling daarvan aan de Mademeesters wordt 
overgelaten, die als dan de belanghebbende 
daarvan zullen kennis geven en waarnaar ieder 
zich zal moeten gedragen. 

Art.8 
Wanneer het vee eenmaal op de maden gebragt is 
zal niemand hetzelve weder van daar mogen halen 
voorkennis van de mademeesters, die evenwel 
zullen mogen weigeren, doch daarvan aan-
teekening moeten houden, het zal de zoodanige 
vrystaan aanders koeyen daar (.. .) plaats te mogen 
brengen. 

Art.9 
Al die geene die tegen een der voorschreven 
bepalingen mogte handelen zal telken reize 
verbeureneene boete van drie gulden. 

Art. 10 
De Mademeesters zullen verpligt zyn in het (...) de 
maand van Mei op een dag door hun daartoe ( ... ) 
kiezen, zich naar de maden moeten begeven en het 
vee ( ... ) zy als dan aldaar vinden naauwkeurig 
opnemen en ( ... ) voorts het geen zy meerder 
mogten bevinden, dan op de maden mag worden 
toegelaten of zal mogen weiden, zullen het 
meerdere vee dadelyk gerechtelyk van daar laten 
(...) doen schutten, overeenkomstig de bepalingen 
(...) by de wetten voorgeschreven. 

Art. 11 
Ten einde de Mademeesters zullen kunnen weten 
of het vee aan de regthebbenden is behoorende en 
op de maden behoort zoo zal een ieder gehouden 
zyn voor en aleer hy ( ... ) zelve op de Maden brengt, 
dit zyn vee op de regter hoom met een Yzer 
hetwelk daar toe expresselyk op algemeene kosten 
zal wordénaangelegd en gehouden, moeten 
branden op welk Yzer zal worden gesteld den 
Letter R en berustende zyn onder één der 
Mademeesters alwaar hetzelve kan worden 
bekomen, doch dadelyk na het gebruik weder 
moeten bezorgd worden, op de boete van een 
gulden te ver ( ... ) voor die geenen welke hier in 
nalatig mogten blyven. 

De vrouwluden De Boer-Akkerman, Kuiters-
Keizer en Bloemhoff-Seinstra zo//en graeg weten 
willen, hoe as disse poele onder de buurtschop 
AlteveerbiBuilhiet. Wie kan heur he/pen ?(Foto 
Siets*e A. Bloemhofj). 

An de westkaante van Wolvege is et Iaestejaor et 
veldwark hielendal klaor kommen! Daor tekenden 
de heren J. Bakker (Ooldelaemer en Ni'jlaemer), 
A. van der Lende (Sunnege en Ooldetriene) en D. 
Brouwer (Langelille, Scharpenzeel, Spange, Mun-
nekeburen en Ni'jtriene) veur. We bin d'r vanzels 
ommeraek bliede mit dat ze zoveule tied en muuite 
veur et wark geven hebben. Ok in Ooldetriene ligt 
een maodengebied dat vroeger gemienschoppelik 
as weidegrond bruukt wodde, De Maoden 
(officieel: Merriemaden). De heer Van der Lende 
het d'r over opschreven dat verscheiden boeren 
daor scharren haiden. de iene meer as de ere. In de 
veurzomn wodde d'r hujd. dan was ieder zien 
peiceel oftiaekend deur 'n paoltien of 'n groppe. 
Laeter. as de rwiede snee d'r wa& wodden eerst de 
melkkoenen brocht, die gewoon deur mekeer AdW 
leupen. As'tlekkerstegrös d'r of was, kwammen de 
pinken Jeder moch d'r zoveule vee henne brengen 
as hfj daor scharren h&ide. Op 1 November 
heurde et laand weer leeg te wezen. Laeter is d'r 
een weg henne legd en is et laand verkaveld. leder 
kreeg neffens dat hi'j d'r scharren hadde, een kavel. 

Ok uut et materiaol van de ere veldnaemen zo'k 
nag hiel wat 'krenten' halen kunnen. Mit naeme 
uut wat de beer D. Brouwer allegeer over zien 
gebied. degrote Veenpoolder, opschreven bet. Mar 
daor wi'k et Iaeter es over hebben. Misschien in de 	• 
volgende kraante...? 
Intied moe'n we zien dawwe an de zunnekaante 
van de Lende nog wat veerder kommen mit et 
wark. Want daor staon aenlik nog ãl wat te veule 
zwatte steernties op 'e kaorte... 
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Steggerde. Op 'e foto burgemeester Jan 
Schurer in gesprek mit Kai Bouma, de 
schriever van "Boeren-ploatsen in de 
Steiingwerven ". A iliend de boerderije van 
Homma mit de fototenloonste/ling trok a! 
goed 2200 bezukers. De ientoonstellin,g 
wodde inricht deur de Verieninge Historie 
West-Stel/ingwarf en de Stellingwarver 
Schrieversronte. 
Etboekien is veurfl2,50 in desutelaktie te 
koop. Dat geli ok veur et boekien 
"Oldeberkoop dorp lussen stromen " van 
s.f van der Mo/en. Beide boekies bin 
uutgeven in et kader van "EtMonement van 
de Maond' De boekies kuj' ok bij de 
Schrieversronte en/of de boekhaande/ 
bestellen. 

Weideriegel ent van 1827 



Weten jim daj' bi'j Snoer 
alles kopen kunnen wat aj' 

neudig binnen veur de bouw? 

Van knienehokke tot bungalow 
en van boekeplaanke tot 

slaopkaemer 
Alles hebben ze daor 

Ok veur de tuun, zoas hekken, 
paolen en gaas 

Ok hiele beste varve en zo 
le vraogen daor glen nee!! 

Beleefd anraoden 
BOUW- EN HOBBYCENTRUM 

SCHNOOR 
Hellingstraote 59 - Noordwoolde 

Till. 05613-1319 

Bouwbedrief 

Fa. Maas Aalten 
en Zn. 

Bull, tillefoon 05612-246 

ni'jbouw, verbouw 
onderhooldswarken 

haandel in bouwmateriaolen 
kleur, copperaant 

Instellaosie Techniek Noordwoolde 
Veur anleg van: 

elektra, gas, waeter, c.v. , zink- en dakwark, 
antenne-instellaosie 

Ok veur anleg van ALARMINSTELLAOSIES 
veur jow waning of winkel 

OK DOE-ET-ZELS PAKKETTEN 

GAS, WAETER, ELEKTRA 

	

LNOORDWOLO,

STALLAI. 	VERWAARMING 
ZINK- EN DAKWARK 

	

CHNIEx 	
RADIO, T.V. EN VIDEO 

HUUSHOOLDELIKE 

APPARATUUR 

WEEMSTRAOTE 17A, TILLEFOON 05613-1282 
24-UURS STORINGSDIENST, OK WEEKENDS 

• - :Y' _Jaw e/ektro-specialist 1!!LEI 

Cafetaria-lunchroom 

De Bolemerang 
Het now ok een gezellig 

,,Pannekoekhuus" 

Jow kun kiezen uut 
40 soorten pannekoeken 
verschillende soorten ies 

koffie mit gebak 
sop van de dag 

Ok kun jow pannekoeken mitnemen 

Kom nao een daggien uut naor 
oonze gezellige lunchroom mit 

20 soorten plate-service 
ARes uut eigen keuken 

Tot kiekes!!! 

Heufdstraote West 29a, Noordwoolde 
till. 05613-3310 

Veur 

boeken 

kantoorbenodigdh eden 

Iektuur 

segaren en sigaretten 

en staots/otteri7e Officiee/ 
Opel-Service Dealer Gaoj' netuurlik 

naor de Stellingwarver 
boekhandel 

JACK 

FARNHOLT 
Super-diesel-gas 

Speer now mit veur gratis 
bad- en beddegoed 

Heufdstraote Oost 
Noordwoolde 

Centen goedkoper 

Autobedrieven 

Fa. van der Weide 

Officieel dealer van 
Peugeot-Talbot mit keuze uut 14 

basismedellen 
Toegelieke et 	en 135 verschillende 
adres veur de uutvoerings 

BETERE OCCASIONS 

vakkundige ripperaosies 
kwaliteitsspuitwark uut eigen 
spuiteri'je 
et fijnste uutduukwark 
LPG en BP-bezine 
Top service en zeer 
concurrerende priezen 

 

APK-keu ringstation 
NOORDWOOLDE  
Heufdstr. West 85 veur 
ti/I. 05613-7545 	h/el 
WOL VEGE 	West -Ste/fingwarf 
Seatrixstraote 24 (showroom) 
till. 05610-2397  

Garagebedrief/Service- en tankstation 

H. LINGEMAN 
Os. Reitsmastraote 61, Noordwoolde, till. 05613-1888 

Verkope ni'je en bruukte auto's 
Wi'j bin jow juuste adres veur 
een vakkundige ripperaosie 

Ok veur inbouw 
LPG -instellaosies 
A.F.K. 
keuringsstation 

NNW  I 
rnoderne 

serette 
was 

Oslo 

PAGINA 6 

WILT U NU ECHT EENS WETEN WIE 
DE GROOTSTE SHOWROOM HEEFT? 
750 m2  showroom. 35 keukens 	 Al meer don 25 bar ervaring 
op locatie ingericht. Van 	 met Optimat keukens! Heeft u 
klassiek tot trendy, met oog 	 keUkenplannen, clan kUnt U ook 
voor details! Will importeren 	 bellen voor een gratis bezoek 
zelL dus goedkoper. En onze 	 bil U thUisl 
service, die wordt al jaren geroemd. 

HMNPr   Noordwolde (Fr.) 	

AL 

Hoofdstraat west 48a STTM LL TeIefoonO5ó182O 

KEUKENIMPORT B.V.  
750 M SHOWROOM VOOR KEUKENS, KOMPtEET SANITAIRPROGRAMMA, WAND EN 
VLOERTEGELS, KACHELS, SERVIEZEN, PANNEN EN BADTEXT!EL. 
OPEN INGST!JDEN: DiNSDAG T/M VRIJDAG 8.00-12.00/13.00-18.00 UUR; VRIJDAG 
KOOPAVOND;  ZATERDAG 8.00-12.00/ 1, 3.00-16.00 UUR 

4: IL-'% 

KRANENDONK 

veur z:ls doen 
en ' doen laoten ' bootlakken, 

Flexa varve, Ceta Bever beitsen. autolakken. 
copperaant, wyzonol, 

crboIineurn, sierpleisters, behang, 
wandtaxtiel, tapijt, gedieristolfen, 
huushooldtextieL badkaemeraccessoires. 
verlochting, kleinmeubels, kaasten, hoolt. 
plaetmateriaolen, elektra. iezerweren, ' gereedschoppen, tuunhoott, deuren, 
bouwmateriaolen. veurzetraernen, gaas, 
gethenfournituren, isolaosie, 
tuur'tgereedschop en nog een hiele 
protte meer 

' hubo 
decorette 
schildersbedrief 

Kranendonk INoordwoolde, till 	05613-1647 

Erkend A.P.K. -keuringsstation 

Autobed rief 
G. de Vries - Esso 

Autoservice 
,,West" 

Noordwoolde, Heufdstr. West 69 
till. 05613-1644-2568 

LADA-DEALER 
Speciao/zaeke veur 

uutlaoten 
banen 
accu's 

trekhaoken 

ESSO Opel-service ESSO 

SEAT 	 SEAT 

AUTOBEDRIEF 

W. BENTHEM 

Jow adres veur auto-onderhoold 
en ripperaosie 

lbelegg  
\ 	 . 	verzekeren  

en Ji 

lien en 

SOepe 

Praot es mit oons onder 'n koppien koffie 

NMB BAANK 

De NMB daenkt mit jow mit 
SEAT 	 SEAT 



Perbeer ie, ok in humorisiische verhaelen, een 
levenskiek te sloppen? 

1k hole van et doodgewone ienvooldige leven. 
Asjeblief gien poespas en vremde meraokels. Hier 
in Ni'jhoo!tpae tegen de Weembos an ligt veur mi'j 
et mooiste plakkien van de wereld. 1k hebbe met 
zoveule eisen. Da'k hier rustig leven en warken 
kan. Gezondhied veur oons. Een stokmennig 
meensken daor a'k et goed mit vienen kan. Een 
peer goeie kammeraoden. Wat is dat ems al een 
protte. hen? Now kiek, zo vuult Lamert uut 
,.Lamert en Lutske" et leven ems ok wel een betien 
an. Gien koolde drokte. Gewoon wat ommepielen 
op et hiem, es een moileknippe zetten en es een 
praotien maeken miet Aorend Niek. Marja, hi'j zit 
an Lutske vaaste, en die wil dewereld nog wel es 
in! Lamert niet. Aovens heur ie inje eigen bedde te 
slaopen, vint die. 1k lieke misschien wel wat op 
Lamert. Mar och, ie moe'n et vanzels ok niet 
overdrieven. 

Gawjow schrieven, en daenken daoran, de hiele 
dag deur? 

Nee heur, want een meens moet ok nog op 'e 
daghure, now? Een baos het niet zovule an je aj' 
mar zitten te daenken en te dromen. Mar daor 
omme schöt je onder 't wark wel es wat in 't zin. 
Dat schrief ik dan gatiw op een briefien. Thuus 
komt dat dan in cen mappe mit een hiele proue ere 
briefies. Misschien doe 'k daor dan overjaoren nog 
wet es wat mit. 

Wie of wat kan jow anvieteren tot schrieven? 

1k moet mezels anvieteren, aanders wodt et nooit 
wat. Mar schrieven komt altied op et laestè plak. Et 
aandere wark veur et Stellingwarfs en zo gaot 
altied veur. A'k dan an mezels toekomme, dan is 
dat nog een hie! ge-aevenseer. Dan hek wel 
duzend uutv!ochten om niet an 't schrieven te 
hoeven. D'r is niks muuiliker om zitten te gaon mit 
dat lege pepier veur je! 

Mit wie kommen we aenlik in de kunde bijjow 
boek? 

Mit Lamert en Lutske dus, waor 'k al eerder over 
vertelde. Mit heur kiender en veerder de hiele 
huurt. Heur beste kunde, Aorend en Wietske. 
Trien en Fedde, Lies van Kni!Iis. En niet te 
vergeten Kobe van Garnet Mulder. 

Kennen wi] persoonlik ok Lameris en Luiskes? 

Ja, ze kommen in ieder Stellingwarfs dörp veur. 
Lessend wa'k es argens om veur te lezen uut eigen 
wark. 1k dee doe ok een peer verhaelen over 
Lamert en Lutske en nao ofloop komt de veur-
zitter bi'j me en die zegt: ,,Ik kenne die Dirkien van 
Oene wel. Zoe'n zeurpot woont hier op 't dörp 
percies." Et bin dus hie] gewone meensken. 
Al!edaegse, niet echt bestaonde, meensken uut een 
Stellingwarfs dorp dat niet mit naeme nuumd 
wodt. Mar ie moe'n et zuken argens tussen 
Wolvege en Berkoop. Midden in Stellingwarf dus. 

Vienen we in dit boek allegeer nije verhaelen? 

In et boek staon vuventwintig verhaelen. De 
meersten bin ni'j. Die he'k speciaol veur dit boek 
schreven. Een stokmennig verhaelen hebben al es 
eerder in de Liwwadder Kraante of ,,De Ovend" 
staon. 

Slaoj' een ere weg in wat de aord van jow 
schrieverije anbelangi mit dit boek? 

Nee. Dat is nao twie literaire romans es een wat 
,,lichter" boek. Lektuur. Hopelik wel op nivo. 
Aorige en goeie lektuur hopelik. Mar hiernao hoop 
ik os es weer wat an gedichten te doen en ik wil es 
weer wat langere. meer literaire verhaelen mãeken. 

En daornao misschien ok wel es weer een bundel 
humoristische verhaelen. Wie zal 't zeggen. Awwe 
mar tied van leven hebben, is 't niet zo? 

Johan Veenstra 
De moes 
Lutske was d'r onder et middageten mit 
ankommen. 
"We kriegen ok een dag of wat een kostganger." 
Lamert keek heur veraldereerd an. 
"Een kostganger? Hoezo?" 
Lutske geut een viuttien eek over de stamppot 
rauwe andievie. 
"Trien en Fedde gaon een dag of wat naor de 
jongen toe en now vreug Trien as wi'j de moes zo 
!ange ok hebben konnen. Now, dat kon wet he'k 
zegd, zoe'n biesien moetja ok onderdak hebben." 
"1k wus hie!emao!e niet dat ze bi'j Fedde en die een 
moes hebben," zee Lamert, "wat is dat veur 
moes?" 
"Een rnooi moesien." zee Lutske. "toch zoe'n 
schraander diertien. Ze hebben him in een glaezen 
bakkien. Trien het him op heurjaordag kregen. Ze 
wol allied al graeg een huusdier hebben. mar een 
hond of een katte was heur te bewarkelik. een 
voegeltien in een kouwgien vun ze zoe'n stofnusz, 
en een vis in een koeme was heur te dom. Dat 
daoromme is 't een moes wodden en hi'j hiet van 
Jumbo. Trien brengt him vandemiddag." 
Lamert proesde wat mit de eerpels omme. 
"1k hebbe et aanders niet zo op moezen staon. 'k 
Vien 't vieze dingen." 
"le zullen zien datje dat toevaalt," zee Lutske, "et is 
een alder!iefst dinkien." 
Die middag brocht Trien de moes in et glaezen 
bakkien, dat zodoende hadden Lamert en Lutske 
d'r een uut-van-huzer bi'j. 
"A'k jow was zo'k de katte wel een betien uut de 
buurt ho!en," zee Lamert eredaegs, "moej' him es 
mit glundere ogen naor die moes zitten te kieken." 
Lutske keek es naor de katte. 
"Och, da's alliend mar speulsighied, butendat wi'k 
him bi'jbrengen dat hi'j de moes niks misdoen 
mag." 
Lamert keek heur verheerd an. 
"Hoe woj' dat klaorspeulen? 1k snappe ems niet 
goed waj' bemaelen. As die katte de kaans krigt 
dan vret hi'j die moes zo op. Zo is de netuur now 
ienkeer. Docht ic daj' dat veraanderen konnenT' 
"1k wol dat ie wat minder roeg praotten," zee 
I i,tcL- "Mit 1fA 	 ., 

Win iene van de tien boekepakketten 
van honderd gulden 
Disse keer moe'n jim alle bladzieden van disse 
kraante bi'j langes om de riegels die hier onder 
staon, uut de adverteensies op te zuken. Uut de 
naeme van de adverteerder haelen jim dan de 
letter die aachter de riegel staot. Mit et tellen moej 
alle veurletters en/of veurnaemen mittellen. 

Een veurbee!d is riqge! 12: Breimesienen. D'r 
aachter staot letternr. 4. Et antwoord is Lamsma, 

die vierde letter is dus een S. Disse letter schreven 
jim in de vakkies onderan, en aj' et goed oplossen, 
komt d'r een zin uut. Disse zin kuj' veur 20 
november opsturen naor: Stellingwarver Schrie-
versronte, Posthusse 138, 8431 AC Oosterwoo!de. 

Dc pries bestaot tien boekepakketten van elk 
f 100,-! Veu! succes! 
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mekeer kriegen. Aj' mar mit dieren ommegaon 
	

hadde et raozende drok. Raemenwasken, et 
kunnen. le zollen d'r onkepaobel veur wezen. 1k 

	
gaankien uutdweilen, de eteraosie beredden. 

721 je zien laoten wa'k van doe! bin." 
	

Lamert zat in de keuken te kraante!ezen. 
Ze trok de taofellae !os. 	 "As ie de boel now es even stofzeugen en et 
"Moej' es zien, hier he'k een touwgien en dat 

	
moezebakkien uutredden," zee Lutske, "doe d'r 

touwgien bien ik de katte an de halsbaand vaaste. 	mar wat ni'j zaegsel in, dan is de boel hemmel en 
Kiek mar es, op disse meniere." 

	
fris as Trien him ophaelt." 

Lutske haelde de katte an. 	 Lamert legde de kraante dae!e, haelde de 
"Kom mar, poes, kom es bi'j 't vrouwgien." 

	
stofzoeger uut de meterkaaste en begon te 

De katte leut him zonder al te vu!e drokte et 
	

stofzoegen. Al zoegende kwam hi'j hi'j et 
touwgien anbienen. 	 ni'jmesienetaofeltien !anges. Mit zien kleine ronde 
"Now kan hi'j een meter in de ronte lopen," zee 	ogies zat de moes Lamert an te kieken. Hi'j mos 
Lutske, "en now moet ie de moes op 'e v!oer 

	
Jumbo zien nussien verschonen, hadde Lutske 

zetten." 
	

zegd. Zol dat ok mit de stofzoeger willen? Et 
"Mien ie dat?" vreug Lamert. 	 zaegsel dat d'r in lag was niet yule meer as ot. Dat 
Lutske nikte. 	 koj' grif zo we! opzoegen. Dan hoefde hi'j ok niet 
"1k wete percies wa'k doe. 1k hebbe et vannaacht 	mit de hanen in dat vieze moezebakkien omme te 
hie!emao!e uutknobbe!d. Aj' dieren mar vulen 	griemen. Lamert hul de s!ange in et glaezen 
laoten wie as d'r de baos is, dan doen ze waj' 

	
bakkien. De moes zat in et uterste hoekien te 

zeggen. Zonder mekeren. Da's in 't circus ok zo, 	piepen. Mar et wol ommeraek. Hi'j zeug de boel d'r 
dat zet die moes now mar gauw op 'e grond." 

	
zomar uut! 

"le staon veur de gevo!gen in," zee Lamert. 	"Woj' dommiet nog even naor de winkel om een 
Hi'j !eup naor de glaezen bak op et ni'jmesiene- 	pakkien boner, Lamert?" reup Lutske uut de 
taofeltien, tilde de piepende moes d'r uut en zette 

	
keuken weg. 

die naost een stoe!pote op 'e v!oer. Zonder him te 
	

Even keek Lamert niet veur him en dat was mis 
bewegen b!eefet moesien zitten. De katte hadde de 	van Lamert, want doe hi'j weer wel veur him keek 
ogen ha!fdichte en !oerde stief naor de moes. 	was de moes vot. De moes vot, dochte Lamert, 
"Mag niet," driegde Lutske, "ie doen die moes niks 	waor is dat ding now zo hadde b!even? Hi'j kan d'r 
mit, daenk d'r omme. Hi'j het !ieke yule recht om 	toch ok niet uut klausteren. Doe hadde hi'j 
hier omme te !open as ieje. Mag niet! !k varg etje." 

	
inienend in de gaten wat d'r gebeurt was. "Lutske, 

De katte zien stat kronke!de henne-en-weer, mar 
	

Lutske, de moes!" 
hi'j gong naost Lutske zitten. 	 Lutske kwam de kaemer in. 
"Et warkt," zee Lutske, "hael me now es een 

	
"Wat is d'r toch? Hej' je bezeerd of zo?" 

stokkien leverwost uut de keukén, Lamert, et biest 
	

"De moes!" 
moet een be!oning hebben omdat hi'j dot wa'k 

	
Lamert wees naor de stofzoeger. 

zegge. Dat doen ze in 't circus ok altied." 
	

"Wat is d'r dan mit de moes?" 
Lamert gong naor de keuken en de katte wodde 

	
"De moes is vot. Hi'j zit in de stofzoeger. 1k hebbe 

een hiempien leverwost opvoerd. 	 him bi'j verzin opzeugen." 
"Now maj' een aentien in de ronte !open," zee 

	
Lutske lag a! op 'e kni'jen op 'e vloer. 

Lutske tegen de katte. Ze !eut et !eide een betien 
	

"Uut dat rotding! Zet de stofzoeger dan toch uut!" 
glieden en de katte dee een peer tree. De moes zat 

	
"Hael de zak d'r uut, Lutske! Hi'j .zit grif in de 

de hieltied nog stokstief naost de stoelpote. 	stofzak." 
"le meugen de moes niet pakken," driegde Lutske 

	
Lutske schreuf de boel los en schuddede de zak 

weer, "gao weer naost me zitten." 
	

veur de kache! leeg. En midden in 't stof en de 
De katte gong, nao drie stappen in de richting van 	grieze tiezenusten zat Jumbo de moes. 
de moes zet te hebben, weer naost Lutske zitten. 	"Leeft hi'j nog?" 
"Best biesien," pochte Lutske. 	 Lamert lag d'r now ok op 'e kni'jen bij. Lutske 
Ze streelde de katte een keer over tie kop en de 

	
bevuu!de de moes as was ze doende mit 

kauestat kru!de nog meer henne-en-weer. 	hatmassage. 
"Weer een stokkien leverwost, Lamert!" 

	
"Hi'j leeft nog," zee ze mit de stemme van een 

En krek zol Lamert in de bienen om flog een 	dokter. "hoe bestaot et. hi'j leeft flog." 
stokkien leverwost of te snieden. doe de moes 

	
De moes belaande weer in et lkkien Slonter-La en 

inienend beweug en mit scheut de katte Lutske onL 	as n proctien ellende zat hi'j in mekaa.nder 
"Lamert, doe wat," raosde Lutske. "ontzet him in 

	
deuken in 't bakkien. 

godsnaeme de moes!" 
	

"Oe!ewapper daj' ok binnen," zee Lrnske. hoe 
Now zal 't wel an Lutske heur geraos !egen hebben 

	
koj' now ok zo. 1k kan jow ok niks doen laoten of 

dat de katte de moes even !os !eut. Daor maekte de 	et komt briek veur de heren." 
moes gebruuk van en roetste onder et kassien. 	"Dat moet ie zeggen," zee Lamert, "ie hoeven 
"Jaeg die smerige katte de deure uut," raosde 	aanders ok niet te daenken dat ze bi'j Bo!tini op 
Lutske. Ze was deur aI!es henne duvels. 	 jow kattedressuumommer zitten te waachten." 
"Smerige katteklitse daj' binnen!" 

	
Zonder veerder wat te zeggen atten ze die middag 

Mit grote sprongen raekte de katte de kaemer uut. 	een broggien. 
Lutske smeet him nog een schoebossel nao. Doe 

	
Die middag kwam Trien om de moes. 

wodde de moes onder et kassien wegplokt. 	"Hoe is 't mit him?" vreug Trien. 
"Zolange as wi'j die moes hebben, wi'k die 

	
"Fen betien sti!!egies," zee Lutske, "et zal wel 

el!endige katte hier niet weer in huus hebben." 
	

onwennighied wezen." 
Lutske was poerlelk. 	 Trien plakte even op een stoe! daele. 
"Haj' dat lillike ding indertied mar verzeupen! 

	
"Prachtige daegen hewwe had," beerde ze, "we 

Stoppelkatten bin valse loeders. Hej' de ogen van 
	

hebben een protte mitmaekt." 
die vieslak zien?" 
	

"De moes ok," zee Lamert dreuge, mar mit hadde 
"Ic overdrieven," zee Lamert, "da's now ienkeer de 

	
hi'j onder de taofel al een oplawiebus van Lutske te 

aord van zoe'n dier, daor kun ie wel as een 	pakken 
dompteur bi'j ommestappen, mar zoks hael ie d'r 

	
Een aemeri'je !aeter !eup Trien mit de moes onder 

niet uut." 
	

de aarm et pattien weer of. 
En toch zette Lutske heur zin deur. De katte bleef 

	
"Eindelik rust," zee Lamert, "wat bin ik b!iede dat 

butendeure. 	 dat ding vot is." 
Et was de laeste dag dat ze de moes hadden. 	Lutske zee niks en de katte ston mit een krullende 
Middags zol Trien him weer ophaelen. Lutske 	stat op 'e hoeke van 't huus. 

5UL..ILUJ.. I! pIL?LI. V1-U1 	 • 

Oonze puzzel 	 Riegel 	 Letternommer 16. en gerust hatte kopen 	 7 
1. sprinter 7 
2. Duustereweg 12 
3. ledere vrouw heur thuus vuult 9 
4. Hobbycentrum 2 
5. Sportartikels 13 
6. thansen goed leren willen 8 
7. super-diesel-gas 6 
8. meubels en kleindgoed 8 
9. verhuzings 5 

.10. zunnewerings 1 
11. veur zels doen 3 
12. breimesienen 4 
13. De klokkemaeker 7 
14. kleur, copperaant 9 
15. Veur mooie k!eren 4 

17. zók smeedwark 
18. Renault-dealer 
19. Anker2l0 
20. Elektrische boormesienen 
21. Staots!otteri'je 
22. vri'jetiedskleding 
23. ien woord geweldig 
24. onder 'n koppien koffie 
25. interieurverzorging 
26. vasse bolle 
27. Peugeot-Talbot 
28. !uuster- en kiekgenot 
29. Stellingwarver boeken 
30. Bloemehuus en Tuuncentrum 
31. Graveren wiels jow waachten 



Op elk art de tellingwarlif 

Op zoe'n kraante wi'k abonneerd wezen, ik geve mi'j op d.m.v. onder-
staonde bon en krieg de Stellingwarf de eerste 3 weken gratis. 
Daornao gelt de gewone abonnementspries f 28,15 in et half jaor. 

Naeme. 	.... ... .............. .... ..... .... ............ ....................... ...... 	.......... ... 

Adres' 	........................................................................................... 

Postcode' ....................................................................................... 

Plak ' 	............................................................................................... 

STELLINGWERF 
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 

Heufdstraote West 10 - Postcode 8471 HV 

Wolvege - Till. 05610-3415 

Veur abonnementen en adverteensies 

PAGINA 8 

Een gaastvri7e 
salon waor as 
ledere vrouw 

heur thuus vuult 

DAM ESKAPSALON 

Fledderus 
Heufdstraote West 51 

Wolvege, till. 05610-2404 

Dames mode 
in de maoten 38 t/m 50 

Kiender mode 
in de maoten 1 1 6 t/m 188 

oe. van Pointer, Barbara Farber 

veur a/jew text/el 

8471 HV Wolvege 
Heufdstraote West 16 

till. 2369 

Zwikstra 's 
kantoor- en 
boekwinkel 
De zaeke veur lezen en schr/even 

Behalven een uutgebreid 
assortiment boeken, 
waorbi'j een appatte hoeke 
veur boeken tegen 
verleegde priezen, 
ok: tiedschriften, weensk-
kaorten, posters, kantoor-
artikels en kantoormesienen 
zoas: schrief-, tel- en 
rekenmesienen 

En netuurlik ok 
S te I I i n g wa rv e r 
boeken! 

Van Harenstraote 32, Wolvege 
Tillefoon 05610-2466 

Somm/ge meensken zeggen 
,,Pliedus" 

Aandren zeggen ,,Paul/edus" 
Mar ze bedoelen allemeol 

dezelde: 
De klokkemaeker, de gooldsm/d 

en brillemaeker uut Wolvege 
Hielemaol vergruuid mit 

de Stellingwarven 
Want ze zitten d'r al 138 jaor 

Dan kuj' dus wel naogaon 
dat et wel goed is! 

PAULIDES 
WOLVEGE 

G. K. DE JONG 
JUWELIER - HORLOGER 

Hoofdstraat (0) 33 - Wolvega - tel. 2598 

Et adres veur jow verlovingsringen 

Graveren wiels jow waachten 

Anker 210 ni'jmesiene 
icht gewicht, vri'je aarm, autom. 

knoopsgat, nuttige en 
stretch steken 

now slechts 	 499r - 

Computer ni'jmesienen Elna 
(Zwitsers fabrikaot) 

vanof ............... 	, 

Mit kop en schoolders boven alles uut 

Jow ni'jmesiene-specialist 

I B. DELFSMA fr WOLVEGE 

: Van Harenstraote 60 
Till. 05610-2804-4268 

Roeme sorter/np en keuze, 
ok /n inruilmesienen 

Kenmore 
Dit is een shirt mit flair, allure en 

distinctie. Zien eigentiedse snit, 
zorgeloze stof en fien dessin passen 

hielendal bi'j jow mederne visie 

op 'e mode. Oonze kompelmenten 
veur jow goeie smaek 

'n opmarkelik shirt veur 'n 

opmarkelike pries 

:: 39,95 
Maoten 37 t/m 48 ok in grand-coupe 

Wolvege, Promenade Oost 21 
Till. 05610-4888 

MULDER"S 

transporten 	 I  
verhuzings  
expedisiebedrief 	 . .. 
toegelieke pakketdienst 
van Van Gend en Loos 

Veur verhuzings deur NO 
Nederlaand, ok veur jow 
transportperblemen hebben 
w/'j een oplossing 

Pastoriestraote 2 
Wolvege 
till. 05610-2482 

SR 
.NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 

TACONIS DRUKKERIJ-UITGEVERIJ-BOEKHANDEL BV WOLVEGA, 
. 	

TEL 05610-3415, POSTREK. 824942, POSTBUS 9, Redactie na 18.00 uur tel. 05610-2428 

III , 

de kraante, die de wottels diepe in de saemenleving het en al meer as 85 jaor 

Ad 	 praktisch huus-an-huus lezen wodt in een groot verspreidingsgebied. 

Algemien ni'jsblad mit ni'js van jow eigen regio, mit respekt en wardering veur 	
r • 

I I j 	 cultuur, historle, tael en traditie van oons Stelllngwarf, zoas uut de inhoold de 	 Ii 

hieltied weer blieken dot 	 d 



U 

Rinny Siemonsma, Voegelkouwe, 1971. Rinny Siemonsma, Laandschop mit oele, om-en- de-bi'j 1980. 

GRATIS SOFTWARE 
VOOR IEDERE 
KOPER VAN 
EEN CYCLOON 
ledere knnr rntvnnt GRATIS de 

BROTHER 

PRINTER 

795 

. 

volgende software: 
~~Z4`118 

PC Write tekstverwerkend programma  
PC File database programma 	et, 
PC CaIc spreadsheet / Conta, t , 
PC Talk communicatieprogramma 

,, 

l e

n 

 

diverse DOS utilities 
SlideWrite grafisch tekenprogramma 
Kermit communicatieprogramma 	/9evai 

van 3torIr,g  dj- 
T11 :1nL 	

I(j 
Jet 

. 	
PAGLNA9 

De Rinny Siemonsma-kelinder 1988 
Deur de veurtreffelike saemenwarking mit en 
steun van de Coöperatieve Veurschotbaank B.A. 
van Berkoop/Noordwoolde was de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte in staot en geef 
veur et kommende jaor een schitterende kleure-
kelinder mit ofbeeldings van schilderi'jen van de in 
1985 overleden keunstener Rinny Siemonsma uut 
Steggerde uut. Mit et zeispetret van Rinny 
Siemonsma op de veurkaante d'r bi'j in berekend 
telt de kelinder zeuven olbeeldings. Een stok of wat 
van die schilderi'jen weren begin ditjaor te zien op 
een herdaenkingstentoonstelling die in de Kiekzael 
van de Eupenbaore Biebeitheek in Wolvege 
orgeniseerd was. Wi'j numen even "Laandschop 
mit oele" en "Voegelkouwe". 

Drs. Remco Heite, goeie kunde van Rinny 
Siemonsma, beschrift op een extra blad in de ni'je 
kelinder in et kot wie as Rinny Siemonsma was, 
wiels beeldend keunstener Guus Hellegers op cen 
kundige en ansprekende wieze de zeuven 
schilderi'jen op 'e aachterkaante van datzelde blad 
besprekt. 

Wi'j hopen dat okjim et hide jaor deur genieten 
meugen van de keunst van Rinny Siemonsma! 
(Pries: f 8,50). 

GRANDIOZE 
,AANBIEDINGEN 

DE CYCLOON" 
COMPUTERS 

C. Pet B.V. Hoogeveen heeft opnieuw goed nieuws! 
Na de succesvolle introductie in april van de Cycloon model I 
wordt de Iijn cycloon computers uitgebreid met 

DE CYCLOON model II 
KWALITEIT - SNEL - COMPLEET 

MODEL I NIEUW!! 
8088 4.77 Mhz processor MODEL II 
256 Kb RAM lull te breiden tot 1 Mb) 8088-2 8 Mhz processor 
1 diskdrive 360 Kb 

256 Kb (uit te breiden tot 640 Kb) 
Hercules compatible grafische kaart diskdrive 360 Kb 
(Resolutie 720 x 350) 

Hercules compatible grafische kaart 
150 Wall voeding 195 Watt voeding 
Monochroom grafische monitor Monochroom grafische monitor 
Professioneel toelsenbord Professioneel toetsenbord 
6 vrie slots 

6 vrije slots Centronics interface 
Centronics interface 

MS-DOS 3.1 + handboetc AS-232 interface 
Gebruikers handleiding KIok/kalender 
6 maanden garantie 

MS-DOS 3.2 incl. handboek 
SW-Basic 32 

- f 	19151011111 
Diagnostics diskette 
Geruikers handleiding 

incl. BTW 12 maanden garantie 
Compteet model 

Opties your de Cycloon model I 

2e diskdrive 360 Kb 	 350.- f210011111111111 Oeheugenuilbreiding per 256 Kb 	195.- 
Multi io kaart met klok/kalender 
en 2 RS 232 poorten 	 150.- 
30 Mb harddisk incl . controller 	1495.- OptIss voor de Cycloon model II 

2e disicorive 360 Kb 	 350.- 
geheugenuithreiding 256-512 Kb 	195.- 
geheugenuttb(eiding 512.640 Kb 	75.- 
30 Mb harddisk incl. controller 	1495.- 

OVERIGE UITBREIDINGEN OP AANVRAAG 

IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machine Corporation. 

Vo*r de professionele automatisering van uw 
bedrW Is C. Pet B.V. dealer van: 
Olivetti Personal Computers Oki printers 
AT & T Unix syslemen Brother 
Philips computers Novell netwerken 
Hewlett Packard Everex lapestreamers ó4éjAVA 

.1 	 hoofdstraat 124-126 - telefoon 0528065131*  



Aj' et daansen goed leren wi//en 
of 

aj' een Iekker g/assien bier 
drinken wi//en 

of 
een bru//oft ho/en wi/len: 

Daa nssportcentrum 

Jacob Meijer 
Zael ,,De Tille" 

bet: 05612-800 
of thuus: 05612-801 

(Et beste kuj' betlen morgens van 
8 tot 11 ure) 

Veur jow hiele 

interieur- 
verzorging 

naor 

TOLMAN 
WONINGINRICHTJNG 

NOORDWOOLDE 
Weemstraote 19 
Tilt. 05613-1548 

PAGINA 10 

JANCO DE JONG 

Siersmederi'je, Berkoop 

A Veur in huus 
en 

nargens eers zók 
smeedwark! 

Berkoop, Wolvegesterweg 43. 
till. (05164)-560 

Jow hoeven niet veer 
vot veur jow 
sportartike/en 

en 
vri'jetIedskleding 

IPEC!AL 
I PORT 

HOP F~ 	lop 

Van Harenstraote 57, Wolvege 
till. 05610-2305 

De Ni'jstad 40, Liwwadden 
till. 058-121930 

lederiene moet 
et goed weten 
in ,,De Ru/f" 

is et goed eten! 

Snackbar 

,,DE RUIF'rr 
M. HANJA 

Van Harenstr. 61 
Hoek van de Sandeplein 

Wolvege, tilt. 05610-2503 

Parkeerge/egenhied anwezig! 

d/et;d/caine 

De Ooldhiedkaemer 
West- Stellingwarf toont heden, 

in drie verdiepings et 
Stellingwarfs verleden 

Veur meer infermaosie: 
Ooldhiedkaemer West-SteHingwarf, 

meule Wiendlust, 
Heufdstraote West 52 

in Wolvege 
Tillefoon: 05610-5700 

Nao begin 1988: 15700 

Eupen: dee t/m vri'j 09.00 tot 
17.00 ure 

zao. 09.00-12.00 en 14.00-17.00  ure ft 
Technisch-. Verkoop- 
en Service Centrum 

BOTFEMA 
Bu1erweg 67 
Buil, till. 05612-219 

WAS- EN DROOGAPPARATUUR 

Tiedens de kommende haast- en 
wintermaonden bieden wi'j Jow 

een protte 

Iuuster- 
en kiekgenot 

Ok et adres veur alle aandere 
elektrische huushooldetike artikels 

Ok veur viotte en vakkundige 
ripperaosie staon wi'j veur Jow klaor 

G. Mollema 
Heufdstraote Oost 46, Noordwoolde 

till. 05613-1670 

1• 

LONNEKE 	WILLEM 

Kefé-resta uraant 

DRAGT 
Heufdstraote Oost 64 

Wolvege 
till. 05610-2407 

as vanoolds et p/ak 
veur een verzorgde receptie 
en een gezel/ige feestao vend 

ok kun gezelschoppen 
bi'j oons waarm eten 

en verzorgen wi'j koffietaofels 
tegen geschikte priezen 

en at vuuftien jaor 
komt de Ste/tingwarver 

Schrieversronte 
b17 oons over de heerd 

K/eur in varve 
kleur in behang 
kleur in vloerbedekking 
kleur in gedienen 
kleur in zunnewering 
kleur in verlochting 
en 5000 kleuren autolakken 

DECORE1TE 
POSTMA 
Heufdstraote Oost 27 
Wolvege, till. 05610-2405 

In h/el Stell/ngwarf 
kent /ederiene 
de dreuge wost 
van Geertsma 
de slaachter 
uut Wolvege 

Nog mit turf rookt! 

Geertsma  
Heufdstraote West 72 

Wolvege 
till. 05610-2272 

Kefé-restauraant t I4PU2€tl 
Een sfeervot restauraant in een 
monumentaot paand van ooldsher 
tegen in et rust/eke Berkoop 
Deur de len/ge zae/e -accommodaosie 
een betangriek trefpunt veur 
Berkoop en vere omkr/eten 
Ok jow adres veur: 
zaekelunch of waarm eten 
verieningsaktiviteiten 
brulloften of perti'jen 
koffietaofels 
vergeerderings, bi'jienkomsten 
Ok in 1988 weer et p/ak van de 
Ste/tingwarver Dag 
JAN BLAAUWBROEK 
Oosterwooldseweg 5 
8421 PA Berkoop 
till. 05164-300 

* veur a/jaw Schi/der- en Behangwarken 
* verkope van Varve, Glas en Behang 
* Dubbele Iso/erende Beg/aezing 
* Herstel/en van glasschae 
* Luxaf/ex Zunnewering e.d. 

SCHtLDERSBEDRIEF 

COR WEDEKIND 
Heufdweg 227, Hooltpae, till. 05610-8418 
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Fokke Middendorp Opa him an de haoke hadde en dan gong et weer 
mis. Et wodde zoegen, veural doe ze over de pries 
begonnen. 1k kreeg mien eerste les in de haandel, 
mar ik vuulde et, ze kwammen tot mekere, Haans Oonze meule wol nog een keer votlopen, mar doe speulde  
grootvader, ja 	of nee, 	en 	Haans mos 	wel  

Waor blift de tied? Zeuventig jaor is et now a! toehappen. Et verwonderde mi'j dat ze as de beste  
leden dat de mulder, Haans van der Woude, die kammeraoden uut mekeer gongen 
destieds eigener van de meule "Windlust" op et De ere morgen moch ik mit. Naor de meule mit 
West in Wolvege was, op een wiendege aovend grootvader om him te helpen de maote te nemen 
in de haast van 1917 bij oons de stege instapte. veur et ni'je spoorviel. Et oolde wodde nog wat 
Oonze oolde timmerwinkel ston wat aachteruut oplapt, mar ik kon, zojonga'k was, wel marken an 
op et oostaende en ik zie Haans nog zo ankommen. de oolde man dat et nie rad him al in de kop zat. 'j 
Hi'j 	hadde 	zoe'n 	pette op, 	die de mulders Kot veur de kont zee hij hoe 'k de maotlatten 
doedertieds 	allegere dreugen 	en 	hij zag, 	as 

't 	1k 
vaaste holen mos. Op 'e millimeter percies namj hi 
de 	We 	d'r de hiele gewoonlik, weer wit van 	mael. 	wus etal, et zol maoten. 	weren 	morgen mit 

weer een een hiele stried wodden. doende. Hi'j zee gien woord as 't niet neudig was en 
Haans hadde vanzels weer spul mit de kammen zwiegend biende hij ok mit grote passen van de 

- van et spoorviel in de meule en grootvader meule naor de timmerwinkel weeromme. 1k 
Fokkebaos zee iederiene - mos de boel weer sjouwde d'r mit de maotlatten op 'e schoolder op 
rippereren. Mar grootvader was zo veer henne dat een draffien aachter an. Nao et eten moch ik mit (Foto Sietske A. Bloemhoff) 
hij de aorighied d'r of hadde. Et zat vanzels weer in naor Stienwiek, op 'e fiets, naor Wicherson de In de prachtige korenmeule "Wiendlust" an de Heufdstraote West 52 in Wolvege is a! sund 1954 de 
de kammen van et grote spoorviel. Die sleugen d'r hoolthaandel om hoolt uut te zuken veur et rad. De 'Ooldhiedkaemer West-StellingwarJ" veszigd Die Ooldhiedkaemer is een levendig streekmuseum mit 
om de haeverklap uut en dan was et vaeke warfbaos leup zels mit om him et beste iekenhoolt jaorliksduzenden bezuker& Et museum het een unieke verzaemelinggebruuks- en ere veurwarpen, die een 
naachtwark om de hoel weer gaonde te kriegen. dat d'r was zien te laoten. Ze laggen mekeer, dat ommeraek goed beeldgeft van de geschiedenis van de gemienre West-Siellingwarf. Zo is d'r een protte 
Buten Nederlaand was et oorlog en dat hul ok in koj' marken. Twie ambachtsmeensken die wussen gereea'schop van de oolde ambachtsluden te vienen, mar d'r is bijglieks ok een schoelelekaal uut Beppe 
dat we gien anvoer meer hadden van tarwe of wat wat hoolt was en mekeer wardeerden in de kennis heur tied Je kun d'r hid wat over de geschiedenis van de rotanindustrie an de weet kommen en d'r is een 
dan ok uut et butenlaand, zodat we alles in eigen daorvan. De stokken die keuzen weren, wodden krudenierswinkeltien van om-en-de-bij 1900, en gao zo mar deur. Et beste is en gao d'r zéls mar es gau w 
laand verbouwen en verwarken mossen. Een appat legd. Jan de Kroon, de vrachtrieder, zol ze kieken! 
gangbere meule was zodoende veur oons van mitnemen. Grootvader kreeg van Wicherson nog De eupeningstieden buy Deensdag tot en mit vrijdag van 09.00 lot 17.00 ure en zaoterdags van 09.00 tot 
levensbelang. een dikke segare en doe gong et weer op huus an. 12.00 ure en van 14.00 tot 17.00 ure. 
Et gong d'r omme dat Haans niet an een ni'j Weken het de oolde meulemaeker d'r mit doende Veur infermaosie kuj'ok et volgende tillefoonnommer drijen. 05610-5700 (mit ingang van begin 1988: 
spoorviel wol, dat grote rad mit kammen dat west om et metersgrote rad te macken. Nao 15700) 
boven op 'e koningsspille ligt, en dat grootvader et schoeletied ston ik d'r bi'j te kieken. Nargens moch Uut zien herinnerings an de meule zels schreefFokke Middendorp een alderaorigst verhael, dawwe graeg 
gepruts an et oolde dikke zat was. Je konnen d'r ik ankommen. Et was millimeterwark en daor kon hierbij ofdrokken. 
wel mit an de gang blieven. Et zat niet in de hij gien meens bi'j bruken. 1k zie him nog staon, 
kammen et zat in 't rad. D'r zat ruumte in de doende mit et uutmeten van de gatten waor de in beweging brocht. Mit kreunen en knarpen 	schatkaemer van oons verleden. Wie dan op zoe'n 
verbienings. Et was an 't aende. D'r mos een ni'j azienhoolten kammen in kommen mossen. Dat grepen de kammen van et spoorviel in die van de 	zaoterdagmorgen de meule inlopt en de trappen 
maekt wodden, Haans wus et, mar hij kaarmde en dee hij mit een passer en doe et op 't laest nog een stienrondsels. Et paste allegere, de meule kon weer 	opgaot tot op 'e maelzoolder, zicht daor mit 
krimmeneerde as een kiepe die zien ci niet kwiet streep scheelde, haelde hij hiel veurzichtig de viele maclen. Dc meulemaeker had ere van zien wark. 	respekt de drokte van de mulders. As van oolds bin 
kon. Hi'j wus mar al te goed, et kwam him in de bi'j de passer langes om et klaor te kriegen. 	. Vri'jwel elke zaoterdagmorgen kuwwe tegenworig 	ze wit van et maci. Mit die mannen kuwwe oons 
pottemenee. Laeter het hij d'r nog een hid kerwei an had om de meule dri'jen zien. Dan maclen de vri'jwillige 	plezieren in et oolde ambacht dat ze weer leerd 
Beide, grootvader en Haans, zatten die aovend op dat spoorviel daor boven in de meule te plak te mulders et maci veur de ambachtelike bakkrs in 	hebben. Strakkies brengen ze et maci op 'e oolde 
'e warkbaank d'r weer over te bekvechten. 1k zat, kriegen. Bi'j stokken is et naor boven gaon en daor Wolvege. Dan zien we weer de machtig grote 	karre bi'j de bakker en weer laeter eten wi'j et 
zonder dat ze d'r heur wat van antrokken, aachter is et in mekere past. Twie daegen kon de meule niet wieken de wiend vangen en in pure kracht omme 	brood dat d'r van bakt is. 
de rogge en heurde et an. Et was krek visken. maelen, doe zette grootvader op de dadde dag, zetten. We staon d'r mit bewondering naor te 	Hielemaol boven in de meule griepen de hadde 
Fokkebaos hadde de angel uutgooid. Et mos disse tegen de aovend doe de wiend haost sleup, de yang kieken en ok mit trots. Et is ommes oonze meule 	azienhoolten kammen in mekeer en in et knarpen 
keer ni'j wodden, eers hul hij d'r mit op. en Haans d'r of en leut de wieken drijen. Dc kammen van et die we niet alliend ambachtelik nog bruken, mar 	en kreunen dat dat tewege brengt heuren we een 
wol niet toebieten. Zo now en dan docht ik dat bovenviel grepen de bonkelaar die de koningsspil die ok oonze 	Ooldhiedkaemer harbargt. Dc 	meziek van simpele arbeid en gelok. 

Dat vien 'k een muuilike vr&oge. 1k wil me zels ik mien gitaar vri'j scharp. Topgitaristen hebben 	Ja, daor lj' geliek an, mar ik doe dat omreden ik 

zA4&NDGi;oND ontwikkelen. Doe 'k naor et conservatorium gong wel vaeke twie ofdnegitaren bi'j heur. Etgebruuk 	meensken uutdaegen wil. Aenlik stel fit ze de 
was mien doe om wat mit meziek te doen. 1k zit 

 14 	f.,  
Iaoten ze ofhangen van de compesisievorm, mar ok 	vraoge "Wat vienen jim d'r van, van dat wa'k 

_-_--_ 	1___ 	_ 	iS_ 11vw Uj) c; vL;1u 	 YaLI S.L 	 VQ.LL LW& 	£.J 	LLL1 	.L1 S'.ULft..UI 	 %...d1 U'.,paJU.L 	maeae( YVaL veur KriLiea ueoocnjini U r opt 1K 

ontwikkeling. 1k speule mit verschillende meen- insterment. 	 wil graeg weten waor a'k stao. 1k wil meensken 
sken en dat bevaalt me prima. 1k treed alliend op, 	 prikkelen. Onbescheidenhied is glen Stelling- 
ik speule mit Yke Toepoel (fluit en gitaar), en ik Hoe bij' mit Karst in de kunde kommen 	warver keraktertrek. Wi'j as Stellingwarvers 
heb optredens mit Jan Bartlema (gitaarduo). En 	 1t.i wmic to  

dan netuurlik mit Karst. 

Op 20 juli verscheen de ni'je langspeulplaete 
"Zaandgrond" van Karst A. Berkenbosch en 
Doeke Dokter. Veurdat de plaete in Berkoop 
prissenteerd wodde, hullen Karst en Doeke een 
"promosietoer" deur Stellingwarf. Dc redaktie van 
"Twie pond 'n stuver" zocht heur op tiedens een 
rippetiesie bi'j Karst thuus. Karst woont mit Saakje 
en de drie kiender an et Schuinpad in Berkoop, 
wiels Doeke en Jannie mit de kiender kotleden 
dade streken binnen an de Mosheide in Wolvege. 
Karst zingt en Doeke speult gitaar. 

Dc eerste vraogen bin veur Doeke. 
le speulen een hiel bried rippertoire. Van polulair 
tot kiassiek Is dat niet wat tegenstriedig? 

Doeke: Dc genres die 'k beoefen bin totaal 
verschillend. 1k speul kiassiek, mar ok lichte genres 
en ik begeleid ok aanderen op gitaar. Mar ie holen 
wel een bepaolde veurkeur. 

Waor ligt die? 

Dat blift sowieso kiassieke meziek. 

Maraj'een blues speulen, hej'dan et gevuul dat dat 
minder is? 

Nee, bepaold niet. Mar et is wat ienvooldiger qua 
struktuur. En daordeur ligt dat makkeliker in et 
geheur. Dc strukturen in de kiassieke meziek bin 
wat ingewikkelder. In oons pergramme vien 'k dat 
in ieder geval ien solo-optreden moet van een 
redelik niveau. Niveau, daor bedoel ik mit 
gitaartechnisch en qua compesisie-stiel. Blues stelt 
dan weinig veur. lederiene kan et speulen, ok mien 
leerlingen (Doeke is docent an de meziekschoele, 
red.), mar dat kuj' mit een stok van Bach niet. Dat 
bin mar inkelden die dat speulen. 

Mar de begeleiding van Karst is dat dun ok 
ienvooldig wark? 

Ku]' dat allegeer nog wel uutmekeer holen? 

Ja, mit et rippeteren lopt et nog wel es vaaste, ie 
moe'n overal tied veur hebben. Veural et alliend 
thuus speulen daor kom ik somstieden niet an toe. 
Et niveau kon wel twie keer zo hoge. 

Bespeul ie nog meer instermenten, Doeke? En he]' 
verschillende gitaren? 

Ja, piano, bas en elektronisch orgel. 1k heb mar 
iene gitaar. 1k bin niet an disse gitaar hecht. Aenlik 
wil ik wel een gitaar mit een waarmere klaank. Die 
a'k now hebbe is aenlik alliend geschikt veur 
middelieuwse meziek en fuga's en veur barok-
compesisies, b.g. Bach. Dc klaankkleur past niet 
bi'j romantische meziek. Ok veur begeleiding vien 

Karst wol gitaarles hebben. 1k vun dat zunde. Karst 
het zoe'n mooie stemme. Et leek me beter dat ik 
him begeleidde. Zels zingen en speulen is een 
muuilike kombinaosie. Aenlik bin'k gien slag-
gitarist. Dc hanen en aarms verkraampten me eerst 
zuver een betien. Dat mos we! wennen. Meensken 
daenken vaeke "gitaar is gitaar" mar dat is niet zo. 

Spreken de teksten die Karst brengtjow we! an? 

Ja, veural de poletiek-tinte vassies. Bi'jg!ieks "Ze 
!open deur Den Haag" en "As zi'j mien mem west 
was". In dit pergramme willen we eigen 
compesisies speulen. 1k heb ien gebrek bi'j et 
macken van compesisies. 1k kan de melodic niet zo 
mar even opschrieven. Dan kan 'k de gitaar wel 
inmekeer trappen. Aanderen heuren et en leggen et 
zo vaaste, zoas mien omke (Wiep Zijistra, red.). !k 
hebbe wet een halve dag wark. 

Mar now even naor Karst Berkenbosch. In et ni'je 
tillefoonboek van 1988 zal !ichtkaans aachter zien 
naeme keunstener staon. Wi'j willen geern weten 
hoe as een lesgever van zien yak tot zoe'n 
beroepskeuze komt, naodat hij viot twie beelden 
maekt het... 

Karst Een keunstener is oorspronkelik, is 
origineel. Hi'j dot dingen die aandere meensken 
niet daon hebben. 

Mar dat dot elk meenske toch op zien tied? 

Ja, elk meenske is ok een keunstener. lene dot d'r 
wet wat mit, mar de meerste meensken brengen dat 
niet over. Een keunstener is wat eigenwiezer, die 
mient dat hij wat over te brengen het. Een 
keunstener moet geloven in zien eigen keunst, in 
datgene dat hij zels dot. Daor moet hij 10011r, 
aachter staon. D'r bin een hide protte aandere 
meensken, die hebben best wel goeie idenen, mar 
die beginnen zo an heurzels te twiefelen dat ze d'r 
niet an beginnen. 

Is et niet an een aander uut te maeken daj' 
keunstenerbinnen?Aj'dazvanjezelszeggen, isdat 
dan niet wat onbeseheiden? 

dat moet mar es uut wezen. 

Hej' een bepaolde bedoe!ing? 

1k bin op zuuk naor mien eigen greenzen. 
Sportmeensken bin op heur 36-ste an et aende van 
heur carrière, op Joop Zoetemelk nao. 

Daorom,ne stop ie ok nao den keer Elfstedentocht 
op 'efiet? 

Nee, dat het daor niks mit te macken. 1k stao nog 
mar an et begin. 1k bin nog mar een nul. 1k twiefel 
de hieltied. 1k kriegede hieltied positieve kritieken 
op mien meziek. Dat is frustrerend. Daor koj' gien 
stap wieder mit. Veerder wil ik middels teksten en 
beelden dat meensken an et daenken blieven. 

le bin krek as Doeke een duzendpote. Kuj'dan a!le 
dingen goed doen? 

A'k et drok hebbe funktionere ik tien keer zo goed 
as da'k et niet drok hebbe. 1k bin een man die de 
ofwisseling neudig het. Doe ik de halve dorpsrevue 
van Berkoop (veurjaor 1987,   red.) schrieven mos, 
doe kwam ik onder tiedsdrok. En dan warke ik et 
beste, dan wor ik creatief. 

Now willen we el even over de plaete hebben. 
Doeke, hej' wel eerder een plaete maekt? 

Ja, een Sunderklaoze-plaete daor a'k aachter-
grondmeziek bi'j speulde. Mar dat was hiel wat 
aanders. Aj' now een bepaolde fout maekten, mos 
et hide nommer over. Dat was wel wat storend. In 
een radiostudio trouwens is de spanning a la 
minute, en now waj' de hiele dag gespannen. Dc 
twiede dag weren we langer as dattien uren in et 
spier. 1k was bek-of. 1k mos twie caegen 
bi'jkommen. 

Bi' tevreden mit de plaete Doeke? 

Tevreden moej' nooit wezen. Da's niet goed. Mar 
ik zal de plaete niet dri'jen. Dan heur ie van alles. 

Lees veerder op pag. 17 

In vergelieking mit kiassieke meziek we!. Mar clan 
hej' weer een ere muui!ikshiedsgraod. Ic moe'n 
naor een aander luustren. Et saemenspul wodt dan 
belangriek. Dat is iene van de muuilikste dingen 
A; e d'r is. Om de percieze "timing" to  kriegen. 	

(Foto Henk Kroese) 
le hebben a! 22 jaor een baene as lesgever, wat Karst en Doeke zingen in de Kaele Dunen bij 
beziell je dan om nog zovule aandere dingen te Appelsche heur lieties ,,Kaele Dunen" en 
doen? 	 -.. ,,Zaandgrond' 	' . 
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AJ' ET GOED 
ZIEN 

KUNNEN 

Schaedeherstel 
Elke anriedingsschae, groot of klein wodt deur oonze 
specialisten vakkundig maekt. 
Wi'j monteren alliend orginele febrieksonderdielen 
Alle warkzemheden wodden deur oons garandeerd 
Autoschaede P. H. Keuter is lid van de Focwa 
richtspecia listen 
Veur low zekerhied en veilighied 

FOCWA-GARANTIEBEWIJS 

IV I IR 
Nederlandse Verenigirig van Ondernemers in het Carrosseriebecfrijf 

Autschaede F. H. Keuter is ansleuten bi'j de Focwa 
Disse organisaosie is speciaoloprichtveurde belangebe-
hattiging van zowel de ondernemer as de k!aant in et 
carrosseriebedrief 
Een carrosseriebedrief ansleuten bi'j Focwa is clan ok 
verplicht him an de kwaliteitseisen en riegels van disse 
orgenisaosie te holen en Focwa-geraansie te verstrekken 

AUTOSCHADE 
kenmw* w&kww* 	

A H, KEUTER 

ET STELLINGWARFS 
LEST 

EEN STOK MAKKELIKER 

FFOW44"8 4&K 
GEDIPL. OPTICIEN 
OOGMEETKUNDIGE O.V. 
A.N.V.C. CONTACTLENSSPECIALIST O'fi 

STA1ONSSTRAOTE 13D, OOSTERWOLDE, TILL. 05160-4478 

Et Iaeste bIthi/ende ambacht is 
dat van jow Echte Bakker. 
Zeker, de zocht naor ,,efficienty" 
het OK him bedre/gd. 
Et leek d'r even op dat d'r deur et 
febrieksbrotien veur him glen p/ak meer was. 
Mar jim, smaekbewuste meensken, 
stakken d'r een stokkien veur. 
Want waor zollen jim wezen moeten om brood 
te kriegen mit de geur en de fleur, 
de kraek en de smaek van brood? 

DE BAANK MIT DE S 
DOT MEER 

VEUR BOEKEWORMS 
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bondsspeerbaank 	 B 
Oosterwoolde, Stationsstraote 8, till. 05160-5508 	Privé-rekening, 
Haulerwiek, Heufdweg 3, till. 05161-1222 	 speren, verzekeren, 

lienen, hypotheken, 
zaekelike kredieten, 
butenlaans geld, 
reizen 



"Aj' een dichtbundel uutgeven 
neem ie ofschied van de inhoold." 

Pity en Jan van der Meulen in gesprek mit wethoolder Jaap Hankel (fob: Henk Kroese) 

Leven 
zonder daegen 
van de weke, 
zonder Hilversum, 
zonder kraante. 
Leven 
mit de hanen 
op 'a rogge, 
mit de stilte, 
mitjezels 

Iederjaor weer 
vlochten 
meer meensken 
ontredderd 
naor huus. 

De straoten 
slaopen een gat 
in de dag, 
alliend mit mien 
staorige stap 
lees ik de muren, 
mar de teksten 
gaon niet dieper 
as mien ogen, 
tot ik et ienzeme 
woortien STILTE 
tegenkom. 
Veurzichtiger 
kuier ik wieder 
deur de slaopende stad 

. . Wethoolder Jaap Hankel bekikt mit Jan van der 
-- -- 

 
Meulen rereersteexemplaor (foto: Henk Kroese)- -•. 

Wethoolder Jaap Hankel is vol lof over et nije boek (foto: Henk Kroese) 

Schrieversronte op reize 
De Stelfingwarver Schrieversronte maekt jaorliks een culture!e reize. Op 'e foto is et gezelschop in Ter 
Aopel(bi'j et k!ooster). Ankemjaor maekt de Schrieversronte een cultureel bezuuk an Balloo. Zi'j bin die 
dag te gaaste bi'j Albert en Henny Koopman van 't Schepershoes. Centraolstaot die dag de Drentse tael en 
kultuur. Meensken die lid binnen van de Schrieversronte die kun mit en de dag wodt ho!en op zaoterdag 4 
juni 1988. 
Meensken die lid binnen kriegen zes keer in etjaor et tiedschrift "De Ovend" ommenocht toestuurd, wiels 
de kosten f 15,00 in et jaor binnen. Dat daoromme hoeft et niet over te gaon. 
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Jan van der Meulen.- 	 Niet te koop 
	

Vekaansie 
	

Zundagmorgen 

tillefoon te heuren, dat ze et at over een boekien 
had hadden. In jannewaori was et hiele zwikkien 
panklaor." 

Wat vienenjowzeLs er opvalendsi anjow gedichten? 

Ze bin veur iederiene leesber. Al zal de iene d'r wat 
meer uut haelen as de aander, et bin gien 
cryptogrammen. Een bepaolde bosschop zit d'r 
niet in en de tael bevat gien bloemrieke en 
poetische woorden. 1k hebbe d'r gien behoefte an 
me op pepier binnenstebuten te keren, at is dat in 
disse tied wet mode. Haost alle gedichies gaon uut 
van een concrete situaosie. 1k bedoele daormit, 
da'k alliend een gedichien schneven kan,as d'rom 
me henne wat gebeurt, waordeur d'r diepe in me 
wat mittrillen gaot. Et veurdiel is misschien wel, 
dat jim bi'j et lezen vaeker een gevuul van 
herkenning hebben zullen. 

Hoe kieken jow legen el uutgeven van jow 
gedichten an? 

Et verschienen van een bundel betekent veur mi'j 
et uut hanen geven van een stok persoonlik 
beleven. Dingen diej' beleefd hebben, dieje op ien 
ofaandere meniere slim troffen hebben, laotenjow 
now los, kommen as gedichies in hanen van 
meensken die ze beoordielen gaon, veroordielen, 
d'r et koolde mes in zetten. In dat opzicht is et 
verschienen van een bundel in zekere zin een 

In et augustus-nommer van "De Ovend" 
verscheen een boekbespreking over "On-
derwegens" van de haand van Lodewiek 
M. Hooghiemstra. Wi'j laotenjim even een 
klein stokkien mitlezen. "Mit de ogen 
waegenwied eupen en een groot optimisme 
in et hatte gaot hi'j onderwegens, de wiede 
wereld in, en mit een protte nocht en wille 
geniet hi'j van zien vri'jhied en de stilte om 
him toe, van kleine dinkies daor lang niet 
elkeniene oge en gevuul veur het. Aj' dan in 
et alledaegse leven ok nog lerer Nederlaans 
west hebben en aorighied hebben an et 
(schriftelik) ommegaon mit tael, mit naeme 
je memmetael, et Stellingwarfs, dan willen 
d'r zo now en dan wel es uterings op pepier 
kommen die deur aanderen "gedichten" 
nuumd wodden. En inderdaod, ok at 
riemen ze meerstal niet en zit d'r niet zovule 
variaosie in de vorm, gedichten bin et: deur 
de vaeke appatte kiek van de schriever op 
dinkies en zaeken, de altied klaankrieke en 
ritmische verwoording, de verschi!Iende 
klaankriemen en a!!iteraosies, en de vaeke 
verrassende konklusies en of1utings; mar 
veural en bóvenal deur de liefde en andacht 
daormit alle dingen tot in kleinighieties toe 
bekeken en beschreven wodden, en deur de 
stilte die in a!les aachter en tussen de 
woorden mitklinkt. 'k Viene dit laeste hiel 
eigen an goeie gedichten, en hiel knap bi'j 
Jan van Overtjonger". 

Jopie Huusinan 
in vodden 
en ooldroest, 
hij schildert 
mit hiel zien ziel, 
gien stippien vergeten4 
verschopte rommelzooi 
tot een roerend 
stilleven, 
tot een treffend 
verhael 
de riegels deur, 
tot een echte 
Jopie Huusmatr 
veur gien geld 
le koop. 

ofschied van de inhoold. Doe "Zonder zille" 
uutkommen was en 1k wel es in de boekwinkcl 
kwam, dan hadde ik de neiging de hiele perti'j te 
kopen: d'r lag daor wat dat aenlik van mi'j was, 
daor laggen mien gevulens. 

Is d'r een verschil tussen "Zonder zille"  en 
"Onderwegens"? 

Dc inhoold van "Onderwegens" is toch hiel 
aanders. Hier en daor wat spottender en scharper 
misschien. Wat deleesberhied anbelangt, is d'r niks 
veraanderd. "Zonder zille" begon mit et veur-
woord: Mien woorden lao 'k niet hoge klimmen of 
diepe greven, ze blieven bi'j mi'j op 'egrond, bi'j de 
meensken, bi'j et leven. "Onderwegens" begint mit 
de riegels: Gien doolhof van gedaachten en 
beelden, mar een zwarftocht over patties van et 
doodgewone leven. Dat de inhoold wat aanders is, 
komt misschien ok deur de omstaandighied 
dawwe veur "Zonder zille" de veurraod gedichies 
van een stokmennig jaoren bi'j mekaander harkt 

hebben, en dat "Onderwegens" veur et grootste pat 
in een peer maonden schreven is. 

De bundel "Onderwegens" verscheen bi'j de 
Stellingwarver Schrieversronte. Johan Veenstra, 
bestuurslid, over et wark van Jan van der Meulen: 
Hi'j wodt nooit sentimenteel of melodramatisch. 
Hi'j hoolt et gelokkig altied zuver en helder. En as 
hi'j now dichte bi'j huus blift of hi'j gaot veer vot: 
hi'j zicht et scharp. 

HI 

'j zicht de dinkies daor et in 't 
leven now krek op an komt. En hi'j lat ze oons zien. 
Vaeke. speuls zoa.s pattie van zien vekaansie-
gedichies; goedmoedig ok: hi'j begint niet te 
schellen en hi'j hoolt de voest niet mit een hael over 
de taofel. Hi'j wist oons liever mit een glimlachien 
op 'e dingen die een betien ofslimme schieve zitten. 
Gevulig is hi'j, slimme gevulig tussen de riegels 
deur. Jan van Overtjonger is ok wel es wat 
stiekelig. Naor theo!ogen toe, naor de Roomse 
Karke toe, naor de Duutsers toe. En mielde spot 

, het hi'j mit de meensken, want die kun heur bi'j 
tieden ok zo verhipt anstellen. 

Op 9 meie verscheen de ni'je bundel "Onder-
wegens" van Jan van Overtjonger. Aachter disse 
schoelnaeme zit de 61 -jaorige Jan van der Meulen 
uut Bilthoven. Jan en Pity van der Meulen wonen 
at krapan veertig jaor buten Stellingwarf. Toch 
vulen ze heur verbunnen mit oonze streek en de 
tael die hier praot wodt. Nog de hieltied lezen zi'j 
de "Stellingwarf' en de "Liwwadder" en blieven 
geern op 'e hoogte mit alles dat him in Jan zien 
geboortestreek ofspeult. Jan was iene van de 
gemientetimmerman Van der Meulen uut Wol-
vege. Len gezellig gezin waor een protte yolk over 
de vloer kwam. 
Jan van der Meulen schrift sund 1975 gedichten in 
et Stellingwarfs en de eerste dichtbundel verscheen 
in 1983 onder de titel"Zonder zille". En sund 1986 
vcrschient d'r in et tiedschrift "De Ovend" ok 
proza van zien haand. De redaktie va'n' de 
boekekraante maektees even een praotien mit Jan 
van der Meulen over de ni'jc bundel. We vreugen 
him eerst wanneer as de gedichten uut de ni'je 
bundel ontstaon binnen. 
Van der Meulen: "De meerste gedichten he'k 
veurig jaor schreven. We gongen mit vekaansie en 
we belaanden op een camping an de westkaante 
van et Zwatte Woold. We weren van plan een dag 
of drieje te blieven en dan - zoas gewoonhik - 
Frankriek in. Wel, die drie daegen bin drie weken 
en nog meer wodden. Daor in dat appatte stokkien 
netuur, oonze naoste buren weren de mooiste 
bloemen, voegels, salemanders en dikkoppies, we 
leefden daor zuver as Adam en Eva mar niet 
naekend, heur; daor in dat appatte stokkien netuur 
kwam et iene gedichien nao et aandere boven 
drieven. Pieter Jonker moet een hiele staepel 
brieven mit Duutse postzegels kregen hebben, 
want zo now en dan gongen d'r weer een 
stokmennig naor De Haule. En jim weten hoe 
Pieter is: doe we thuus weren, kregen we at deur de 
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Autobed rief 

't Oost 46, Oosterwoolde, 
till. 05160-5980 

Schilderwark 

Waandofwarking 

Dubbele beglaezing 

Oosterwoolde 
Dattien Aprilstraote 
Tillefoon 051 60-46 25 

RAMKEMA 
Postbusse 57 
8430 AB Oosterwoolde 
tillefoon 05160-4941, 
b.g.g. 2631 of 3915 di 
- alle verzekerings 

- Ned Midd.st. Speerbaank 

- Make/aardij o.g. 

- Taxaosies van onroerende 

goederen 

- Re/zen en 
passages  

Lid NVM 

WIEBERDINK'S 
IEZERHAANDEL 

Ark - lezerweren 

E/ektrische 

boormesienen 

Ski! en Black & Decker 
Metabo 

Oosterwoolde, Molenweg 7 
Tillefoon 05160-2394 

Now ok in Assen 

CITROENk 

ç HYur- ,DRI 

AUSTIN ROVER 

roop ,,or,-op 

Veur alle marken 
ni'je en bruukte 

auto's naor 

AUTO BEDRIEF 

Dirk Verlaan 
Hereweg 30 - Donkerbroek 

Tillefoon 05168-266 en 466 

Ok veur A.P.K.-keuring 

a&tii 	ja 

[AkNERZORGING 
Oosterwoolde, Rijweg 19. till. 2103 

NEMCA 
Jow adres veur 

zunne werings 
roioeken 

markiezen enz, 
ok rioperaosie en 

be k//eden 

SneJlingerdiek 79 
8431 EL Oosterwoolde 

till. 05160-3482 

I 	r 	 f 

t 
I 
 tgrilt t a 

ANTIEK 

Alle 

soorten meubels 
en kleingoed 

APPELSCHE, Vaort z.z. 87 
tillefoon 05162-1305 

Timmer- en 
Annemingsbedrief 

G. van der Sloep 
Duustereweg 8, Oosterwoolde 
tillefoon 2359 

ni7bouw-verbouw, restauraosie-
warken-onderhoold, betonwark, 
machinaole hoolt-bewarking, o.e. 
et maeken van: kezienen, deuren, 
raemen, trappen en betimmerings 

Ok verkope van hoolt- en 
bouwmateriaolen 

Et Iokt je allemaol yule beter bi'j 

[Bi
DROGISTERI'JE 

 

DE JONG 

Homeopathie en Reform, 
0. a. Dr. Vogel, V. S. M., Nap ytho 

Keunstnijverhied 

Boek- en kantoorboekwinkel 

Ge/os/es, speulgoed, tebakart. 

8426AD Appelscha 
Vaort z.z. 35c - till. 05162-1565 

N.B. Ok veur boekebonnen 
en kedocheques 

Veur alle 

varfwark 

Hornieger 9 

Oosterwoolde 
Till. 05160-2164 

B rouwers 
assu rantie-
kantoor 
Snellingerdiek 1 
8431 EH Oosterwoolde 
till. 05160-2534 

Veur aijow 

verzekerings 

en 

ge/d- 

len/n gen 

Veur al jow boeken en 
kantoorartikels naor de 
speciaalzaeke 

AIJe boeken van de 

Stellingwarver 

Sch rieversronte 

uut veurraod leverber 

Mit de post versturen 

ok meugelik 

: C.BAMMULtER 
I 	 UW VCKHANDEL/DE KANTQc8PWIAL1T - 
I - 

- 	

9rATION88TRAAT 19 = 04 31 ET C30STIE  - TEL. 015160 - 

Veur 
moole 
kieren 

naor.' 

EDI KO
Statronsstra
Till 05160-

b.  

W/7 bin d'r nog 

de vakmeensken waor 

1 aj' mit een gerust 

I hatte kopen 

kunnen 

I Waor aj' zeker 

b/nnen van 	• 
L goe/e 

veurlochting en 

vakkund/ge 

hulpe 

Radio 01dersma 
Vaort z.z. 52a 
Appelsche 
Tillefoon 05162-1591 

çJvai O&ierlqçp 

8421 PA Berkoop till. 05164-427 
Oosterwooldseweg 3 

Hof van Berkoop 
Trefpunt veur meensken 
die van /e1kker, betae/ber 

eten ho/en 
Elke dag eupen 

Ok Schrieversronte-/eden 
kun d'r over mitpraoten 

-....-. 	. 	--- 	-- ........-,--.."..--.-- 

	

- 	- 



, 0 	Willen jim oons via boekwinkel . 	 in 	 rechtstreeks de volgende boeken leveren: 

ex. 	1. Jouk. Wile op 'e brille, ISBN 90 6466 028 x 	 9,50 

:: 	 • 

 
ex. 	2. Jouk (ps. M. Bakker). Een haandvol speulgoed, ISBN 90 6466 004 2 	 8,50 
ex. 	3. Johan Veenstra. Lamert en Luiske.................... 14,90 
ex. 	4. Fokke Middendorp. Her en der deur et oolde Wolvege, ISBN 90 6466 017 4 . 	19,50 
ex. 	5. Onder eigen yolk, ISBN 90 6466 007 7 .................. 1 1,50 - 
ex. 	6. Johan Veenstra. As de wilde roze bluuit, ISBN 90 6466 008 5 . . . . . . . . . 6,50 

: 	 ex. 	7. Johan Veenstra. Een vlinder van zulver, ISBN 90 6466 023 9 . . . . . . . . 13,00 
ex. 	8. ,,Stil toch kiender! Heit siudeeri!' ISBN 90 6466 032 8 	. . . . . . . . . . . 9,50 

: 	 ex. 	9. Peggy Klinkhaemer (ps. Yr. G. Hento-Stoker). 
Sprokkels en spraankels, ISBN 90 6466 016 6 . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 

ex. 	10. Piepmoes, ISBN 90 6466 010 7 	.....................2,75 - 
ex. 11.  Wube Lamers van de Kuunderwal. Mien wegen bin duustere paeden, 

ISBN 90 6466 015 8 	......................... 13,00 
ex. 	12. Oene Bull. Eupenings, ISBN 90 6466 019 0 ................6,90 

r 	ex. 13. Hendrik Vondeling. Haarm en Maatien. 
Boerken in goeie en minnejaoren, ISBN 90 6466 018 2 . . . . . . . . . . 13,00 

ex. 

	

	14. Jouk (ps. M. Bakker). Kienderboek van Jouk, ISBN 90 6466 025 5 ...... 14,50 
ex. 15. G. P. Mulder. De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door 

de Gezamen1ke Compagnons der Opsterlandsche en Oost-Steiingweifsche 
Veenen en Vaarten, ISBN 90 6466 021 2 	................. 13,00 

ex. 	16. Hendrik Vondeling. Oosterwoolde doe en now, ISBN 90 6466 022 0 	..... 13,00 ...................................... 
ex. 	17. Harmen Houtman. Weerzien, ISBN 90 6466 020 4 	.............6,90 
ex. 	18. L. Hof-de Boer. Veur loon en verval, ISBN 90 6466 043 3 	. . . . . . . . . 14,90 
ex. 	19. L. Hof-de Boer. Van mien kaant bekeken, ISBN 90 6466 026 3 ........6,90 
ex. 	20. H. Vondeling. Jouk boerki veerder, ISBN 90 6466 030 1 . . . . . . . . . .14,90 
ex. 21. Ki. Bergsma. Fake Schets uut et Berkoper Volksleven, 

Vert. Zw. Kuiters-Keizer, ISBN 90 6466 029 8 .............. 13,90 
ex. 22. Ph. Bloemhoff-de Bruijn. Veldnaemen van Stellingwarf (Diel 1), 

: 	 Nijhooltpae en Nijberkoop, ISBN 90 6466 025 5 ................ 12,50 
ex. 	23. H. Houtman. Laot him niet valen, ISBN 90 6466 031 X 	. . . . . . . . . . . 5,00 - 
ex. 	24. Dirk Kerst Koopmans. Wiend in et net, ISBN 90 6466 033 6 ........ 11.50 
ex. 	25. Jan van Overtjonger. Zonder zille, ISBN 90 6466 034 4 	...........9,90 
ex. 26. Johan Veenstra. Naachs goelen de honnen, ISBN 90 6466 037 9 ....... 14,90 
ex. 	27. Knillis. De blienen eupen, ISBN 90 6466 038 7 . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 
ex. 	28. Oene Bult. Steiing en de vrouw, ISBN 90 6466 039 5 ........... 12.50 
ex. 	29. Jouk. Greensgeval, ISBN 90 6466 036 0 	.................6.50 
ex. 30. Ph. Bloemhoff-de Bruijn. Veldnaemen van Stellingwaif (Diel 2), 

: 	 Donkerbroek, ISBN 90 6466 035 2 ....................... 12.50 - 
...... ex. 	31. H. J. Bergveld. ZolNederlaand nog weten? (Bibliofiel) ............ 12,50 

: 	 ex. 32. Pieter Jonker/Marga Kool/Adri Offenberg. Hou vrem4 ik blief, 	 . 
Saul van Messel, joods dichter in het Nedersaksisch, ISBN 90 6466 040 9 . . 	15,00 

ex. 	33. Zwaantje Kuiters-Keizer. Ze weren d'r ech4 ISBN 90 6466 . . . . . . . . . 12,50 
ex. 	34. Doif Verroen. Dikke doezerd, vertaeling Pieter Jonker . . . . . . . . . . . 15,00 
ex. 35. Lodewiek Hooghiemstra. Eilaand Pan glas, ISBN 90 6466 046 8 ....... 12.50 
ex. 36. Dr. T. H. Oosterwijk. Notizies uit de Geschiedenis van de Ooststeiingweifse dorpen 

; 	 (i.s.m. Drij. v. d. Meer), ISBN 90 6466 044 1 	............... 19,50 ..................... 
ex. 	37. Jannes W. Nijholt. Wie hunnig hebben wiL.., ISBN 90 6466 045 X ...... 14,90 
ex. 	38. Et kast verhael, (i.s.m. Kok, Kaampen) 	..................... 5 00  

................... ex. 	39. Jan van Overtjonger Onderwegens ISBN 90 6466 048 4..............9.90 = 
ex. 	40. Knillis Van dat ik nog mar vaeke ISBN 90 6466 047 6 ............5.00 = ........ 

ZO 
ex. 	41. Kai Bouma Siellingwerfse boerenplaatsen 	................ 12,50 =....._ 

: 	 ex. 	42. S. J. van der Molen Ol.deberkoop tussen stromen 	............. 12.50 ......_._ ...... 
ex. 43. Ph. Bloemhoff-de Bruijn Veldnaemen van Szellingwwf(diel 3) 

j Oolde- en Nihooltwoolde en Der Izzerd 	.... . ..............12,50 ZO 

ex. 	44. L. Annema/K. A. Berkenbosch Berkoop in beeld . . . . . . . . . . . . . 15,00 

Totaal 

: 	 Disse bestelbon inleveren bi'j de boekwinkel of opsturen naor Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Antwoordnommer 42, 8400 
HX Oosterwoolde (Fr.). Gien postzegel en in een eupen kevot. 

0 	Naeme 	.................................................................................................................................................................................................................................... Haandtekening: 

/ 	 Adres 	........................................................................................................................................ .. .... 

Plak+ postkode. ........................................................................................................................................................................................................ 
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Buten Stellingwarf 
kuj' oonze boeken 
kopen bi'j: 
Boekwinkel Iwema, Gedempte Singel 11, Assen. 
Boekwinkel Van der Kuijl, Kruusstraote 16-18-
20, Assen. 
Boekwinkel De Groot, Zuudkade 3, Drachten. 
Boekwinkel Scholtens en Zoon N.Y., Grote Maat 
4344, Grunningen. 
Boekwinkel De hue, Ruterskertier 173, Liw-
wadden. 
Boekwinkel Binnert Overdiep, Dracht 60,'t Yene. 
Boekwinkel Sevensma, Vleismaat 8, 't Vene. 
Boekwinkel Kerkvoorde en Hollander, Gasthuus-
straote 23, Stienwiek. 
Boekwinkel van de AFUK, Emmakade 2, 
Liwwadden. 
Boekwinkel Th. Broekema, Molenwal 3, De 
Gerdiek. 
Boekwinkel Kromhout, Sieversstraot 4, 't Yene. 

Stellingwarver tegelties 
De volgende tegelties bin nog leverber: 
,,Aj' in de sloot springen woj' haosi allied nat om 
beide bienen", ,, Wie wend is Stellingwarfs le 
praolen, hoeft et hier ok niet te laoten." 
,,Bladharken is makkeliker as diep spitten " en ,,In 
een hokke mit kiepen bin d'r gien twie mit een 
geliekese kaom." 

De tegels kuj' ophaelen bi'j het bureau van de 
Stellingwarver Schrieversronte, Bongheer 1, 
Oosterwoolde (viak aachter de sporthal). 

BEL 051604533 
en abonneer je veur f 15.- per jaor 

op et twiemaondelikse Stellingwarver 
tiedschrift 

,,De O 
. 	le bin dan rnitien lid van de,:. 

Stichting Stellingwarver Schrieversronte 

Postbusse 138. 8430 AC Oosterwoolde 

Koop bij oonze 
75 adverteerders 

Zi'j hebben d'r mit veur zorgd 
dat disse kraante d'r kwam! 

Diversen: 
ex. Kelinder 1988, Rinny Siemonsma 	........ 8,50 
ex. Penne mit opschrift 

,,Ik schrieve Stellingwarfs" (blauw/zwat) 	..... 1,00 
. .. 

: : 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 'g  = 

.................... ex. Poster. Wie wend is Stellingwarfs te praoten 

Plaeten 
........ hoeft et in schoele ok niet te laoten I .00 

ex. Karst Berkenbosch en Doeke Dokter 
ex. Poster. le hoeven d'r niet omme te goelen. 

geef Stellingwarfs in et plak van Fries op 'e schoelen 1.00 
Zaandgrond 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 21,00 ex ....... Ni'jjaorskaorte van Sietske Bloemhoff 0,50 

ex. Henk en Sietske Bloemhoff. In Twielochten 	. 21,50 - ex Plakplaetien ,,Stellingwarfs mien arf. ...... 1,00 
ex. Henk en Sietske Bloemhoff. Singeliers 	..... 19,50 ex Plakplaetien van et waopen van Stellingwarf 	. . 1,00 - 
ex. . 'n Wiendeld.aore (plaete mitOost-Nederlaanse .ex. Et eerste Stellingwarver Geitebod van Jouk 

volksmeziek opneumen op et Schrieversrontefeest en Henk Jan van Veen. Gezelschopsspul 	..... 8,50 
van 3 april 1982) 	.............. 21,50 	.......................................... ex. Map mit vier ni'ijaorskaorten, maekt deur 

ex. Kort Geding mit de elpee (Stereotype, Traonen om him, Sietske A. Bloemhoff, Dirk Kerst Koopmans. 
Et komplete uutzet-traumalied, Ze lachen me uut) . 6,75 Henk Jan van Veen en Fred Zoer 	......... 3,00 

Brochures: Totaal 
ex. Stellingwarfs in 't Onderwies. 

Versiag van een experiment 	.......... 1 ,50 
Naeme..................................................................................................................................................................................................................................... 

ex. Gien ,,verplicht Fries" in de Stellingwarven 	. 	. 	. . 	1,50 	.......................................... 
ex. De geschiedenis van de Stellingwarven Straote . 

. (3 schoeleboekjes) 	.... 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 4,50 ....................................................................................................................................................... 
ex. Et brood op 'e plaanke (3 schoeleboekjes) 	. 	. 	. . 	4,50 	= 	............................ Plak 	+ 	postkode......................................................................................................................................................................................................... 
ex. Stellingwarfs: Tael en schrieveri'j (3 schoeleboekjes) . 4,50 
ex. Boswallen/Hoe as wi'j wonen/Recreaosie Daotum................................................................................................................................................................................................................................. 

Lesmateriaol veur de middelkiassen 	....... 2,50 
ex. Stellingwarfs in streeknaemen op 'e kaorte 	. 	. 	. . 1,00 Haandtekening: 

ex. Veldnaeme-onderzuuk in de Stellingwarven 	. 	. 	. . 1,00 



I ai'vi5 Ifv1  OOSTERWOOLDE, 
STATIONSSTRAOTE 20, 

TILL. 05160-2779 

I zetsmaekmode 

is oonze veurraod 

.. ... 	 - DAMESSTOFFEN-FOURNITUREN 

S 	 - ONDERGOED-NAACHTKLEDING 

S 	 _ HUUSHOOLDTEXTIEL, ENZ. 
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Dames- en herensalon ,,Snellinger 
nellingerdiek 36, Oosterwoolde, till. 051 60-331 2) 

Herenweg 50, Donkerbroek, till. 05168-550 

is in Oosterwoolde dé 
de zaeke veur: 

Ni'jmesienen 
Breimesienen 
Stoffen 
Haandwarken en 
wolle 

In ien woord geweldig.. 

St Oost 16, Oosterwoolde, tillefoon 05160-2595 

Alle soorten varve, glas 
en gereedschoppen 

Mederne behangels, 
inkeld en al//enig 

de beste kwaliteiten 

Oonze raodgevings bin 
desk undig 

,,Het V 
Schiidersbedrief Grafhorst 

Hoeke Stationsstraote, Oosterwoolde 
tillefoon 05160-2151, b.g.g. 2905 

Ma lid 

Verzeke rings 
Financierings 

Van Maasdijkstr. 40, Et Vene, 
till. 05130-24195 b.g.g. 25943 

a Wind 
Dus onofhaanke/ik en 

vakkundig 

A. VAN DIJK 
BLOEMEHUUS EN TUUNCENTRUM 

ExcL b/oem warken 
Vasse snieb/oemen 

B/uuiende en grune p/aanten 
Verschi/Iende soorten eerdewark 

Vaaste p/aanten, struken, 
po//egies, bomen 

Siergrössen en kruden 

St Oost 18 - 8431 LJ Oosterwoolde 
tillefoon 05160-2414 

Autobed rief 
Oosterkamp 

Renault-dealer 

Oosterwoolde, 1-lornleger 1 3A (3966) 

Daegeliks vasse bolle, 
koeke en gebak 
van jow 

waarmë bakker 

lnstallaosiebed rief 

Jitze Hofstra B.V. 
St Oost 15, Oosterwoolde, 

till. 05160-2702 

Ofdieling 
insta//aosietechniek 

Sprinter- 
electro winkelman 

Elgen service-dienst 
en warkplaetse 

Veur al jow 

schoenen en 
sportartikels 

clan naor 

"S 

Schoe- en Sporthuus 

Sjouke van der Heide 
Stationsstraote 18, Oosterwoolde 

Tillefoon 05160-4682 

D. van der Wal 
't Oost 12, Oosterwoolde, till. 05160-2561 



Kanoveren deur Stellingwarf 

,,WAOR DE LENDE... 99 

De Lende bij Kontermaans. (De Hoeve) (Toto Siezske A. Bloemhofj) 

Bif de uutrikkinge van de L.P. "Zaandgrond' V.Ln.r.: Karst A. Berkenbosch, Pieter Jonker, Jan 
Outevanger en Doeke Dokter. (Foto Sietske A. Bloemhoff) 

In de Westhoeke. (Foto Sietske A. BloemhofJ) 
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Veurig jaor augustus het een dcicgaosie van et 
bestuur van VVV/Plaetselik Belang uut Berkoop 
een kanotocht maekt over de Lende en de 
Kuunder. Van de Friese Sportraod konnen wi'j 
kano's lienen. Dat besleuten wodde om d'r mar es 
een weekend an te waogen. Doe we de kano's 
ophaeld hadden dee blieken dat wi'j niet It beste 
materiaol kregen hadden. le konnen zo wel zien 
dat d'r at aorig mit disse kano's ommeraust was, 
mar dat moch gien bezwaor wezen. It Veurdiel d'r 
van was dat 't bi'j oons ok wat !ieden kon, want een 
butse meer of minder vul toch niet op. 
Zaoterdagmorgen 23 augustus stonnen wi'j at op 'e 
tied hi'j de Lendebrogge, uutwuift deur wat femilie 
en een inke!de fotograaf van een 'regionaole 
kraante. Dc meersten van oons hadden nooit in 
zoe'n kano zeten en 't dee drekt at blieken dat om in 
zoe'n kano te kommen ienige behendighied niet 
verkeerd was. Die krengen schieten je zo onder de 
bienen vot, dat veur daj' et weten hg ie at in de 
ploemp. We starten dan ok mar vanofde kaante en 
!euten oons veurzichtig in It waeter g!ieden. Dat 
gong aorig goed tot ik zels an de beurt was. Mien 
zeunen hadden de keunst at even ofkeken en doe ik 
dan ok nog mar kwao!ik in de kano zat gavven ze 
mi'j zoe'n onverwaachte drokker mit, da'k drekt de 
kano at half vol waeter hadde en gien dreuge draod 
meer an It lief. 

De eerste honderd meter gong echt in record-
tempo. Hoe vaeke wi'j in de rietpo!len zeten 
hebben, It komt niet zo krek. Wille hadden we 
drekt a!, at was 't a!liend at om It gefoeter van 
Roelof Dragt die vun dat wi'j veurzichtig wezen 
mossen mit de oeverbeplaanting. In ieder geval nao 
een kertier kanoën konnen we de meensken op 'e 
Lendebrogge nog beraosen. Ge!okkig gong 't 
staorigan wat beter en nao een ure weren wi'j dan 
ok at bi'j de Batten. Daor hebben wi'j eerst mar 
even wat rust. Et dee blieken dat de meerste kano's 
die we bi'j oons hadden niet a!lienig mar butsen 
hadden mar ok scheuren. Een peer van oons 
hadden dan ok bi'j de Batten de broek at aorig nat 
en dat kwam echt niet a!!iend van It lachen. 
Hadden wi'j tot de Batten meer oge veur oonze 
kano, nao de Batten begonnen wi'j wat meer om 
oons henne te kieken en ik kan jim zeggen daj'm 
niet weten wat aj'm zien. Al hadde de tied d'r stille 
staon zo mooi vredig ligt de boel d'r daor bi'j. 
Roesend net, inke!de boompies half over 't waeter 
hangend, en een koppeltien koenen die ni'jsgierig 
mit de koppen boven de Lende hongen om te zien 
wat as daor gebeurde. Bi'j de stuw achter 
Ni'jhoo!tpae hadden wi'j wat perbiemen om de 
juuste weg te vienen. Niet dat It now zo 
ingewikke!d was mar wi'j deden It gewoon 
verkeerd. Op 'e tied rechtsof slaon en It wist him 
vanze!s. Hier moej' ok even uut de boot omdat d'r 
een dammegien tussen zit, kano-k!unen dus. Et 
tochien naor Kontermaans is ok mooi, at is It dan 
wel mit de totaole rust gebeurt. Hier en daor Iigt at 
es een botien en vlakbi'j Kontermaans is 't ien en at 
boot. Dc meersten laggen doe sti!!e en dat vunnen 
wi'j at lange best. Wi'j weren nog de hieltied in de 
beginnersfase en van een protte golfs!ag hadden 
wi'j dan ok totaol gien verlet. 
Van Kontermaans naor B!esbrogge is echt een 
gezel!ig tochien. Meensken die over It fietspad 
langs de Lende fietsen wuifden naor oons en zeden 
dat It mooi weer was. Now wussen wi'j dat at 
vanzels, mar wi'j vunnen It wel aorig dat ok 
aandere meensken dat vunnen. Wi'j hebben in 

Zaandgrond vervoig van pag. 11 

Dat wit ik niet. Doe 'k mit aandere plaeten waor 
a'k op mitspeule ok niet. 

aj' zo heerlik op 't Wiede liggen mitje botien. Wi'j 
mossen nog tot de Driewegs!uus waachten veurdat 
we wat drinken kregen en zels doe dusten we It niet 
an om van It frisschema of te wieken. de 
He!omavaort bleek nog een verrekt lang aende te 
wezen en doe we dan eindelik op 'e Langelil!e op 
de camping zatten hadden we de puf d'r goed uut. 
Nao een lekker maol eten en een peer flessen 
Lendewaeter of zoks zowat, duurde et dan ok niet 

mi'j een uutdaeging. Et is aenlik we! wat laete. Mit 
Olaf de Graaff, Sipke Visser en Guus Huis in It 
Veld he'k ok hiel aorige dingen daon. 1k heb twie 
volledige Stel!ingwarfstaelige pergrammes had: 
"Zwat-wit" en "Flatties Haemers!ag". Mar ik 
hebbe d'r gien verlet van daor nog es een plaete van 
te maeken, dan wark ik liever an wat ni'js. We 
hopen trouwens dat we deur "Zaandgrond" wat 
meer optredens kriegen. Ok buten Ste!!ingwarf. 
We wil!en Oost-Neder!aand we! in. Mit al!iend 
Stellingwarfs koj' niet veer. D'r is gien dreug brood 
in te verdienen. Dan moej' niet mit Stèl!ingwarfs 
beginnen. Mar ik hebbe d'r wet to! in. 

Het dat ok niet te maeken mit etfeil dal wij weinig 
podia hebben? Et dat d'r weinig verlet is van 
culturele pergrammes? 

Ja, daoromme is et zo spietig dat d'r niks mit et 
Asta-theater in Wolvege daon wodt. Mar et stikt 
mi'j op ien of aandere meniere dat d'r niks gebeurt. 
Et Stellingwarfs het een bepaolde emotionele 
weerde veur mi'j. 1k kan et niet zetten dat d'r op dit 
terrein zo weinig daon wodt. Daoromme spring ik 
d'r mar weer in. Aen!ik moj' twie optredens in de 
weke hebben. Aj' een half jaor doende binnen mit 
de veurbereiding van een ni'j pergramme en ie kun 
dan mar een peer keer optreden, now dan is de 
aorighied d'r gauw af. 

lange of de eerste lag at te ronken as een marmotte. 
Wi'j vunnen dat wel wat overdreven om zo vroeg 
at slaopen te gaon mar echt laete hebben wi'j et ok 
niet maekt. 

Dc vo!gende dag mossen wi'j ommes nog een hid 

aende kanoën, mar dan over de Kuunder. Die dag 
weren wi'j at op 'e tied uut de slaopzak, want de 
fotograaf van "Dc Stellingwarf" ston at op oons te 
waachten. Wi'j hebben doe mit oonze s!aoperige 
koppen mar even een rontien kanood, want wi'j 
wi!len die man niet tegen oons in It harnasjaegen. 
Nao de foto bin wi'j weer an de wal gaon en 
hebben rustig oons broggien opeten. Om een ure of 
negen zetten we doe uut aende en ik moet zeggen 
wi'j hadden hadde bi'jleerd. As een banaan zo 
recht peddelden we now deur 't waeter dat 't scheut 
now ammeraek op. It Vaalt drekt op dat dc 
Kuunder een hid aander veerwaeter is as de 
Lende, kilemeters lange rechte stokken, an een 
protte walbeschoeiing, mar toch 't klinkt vremd het 
dat aj' zo lege op It waeter zitten zo zien cigen 
charme. Et kabbelen van et waeter tegen de 
beschoeiing, de waeterhoenties tussen et net. Dr 
was attied wel wat wat je andacht vreug. 1k hebbe 
mi'j temeensen gien mement verveelt. Et ienige 
vervelende van disse dag vun ik dat die smeer!ap 
van een Roelof Dragt mi'j mit zien fototoestel 
aachtemaozat op et mement dat ik mien ci kwiet 
mos. Ft was mi'j prompt over. Gelokkig was dat 't 
ienige incident en hebben wi'j veerder een protte 
wille had. Bontsje en Durk Benedictus stonnen 
oons in Mildam at op te waachten en in Berkoop 
kregen, wi'j allerdeegst nog 'n bossien bloemen. Et 
was 'n schitterende tocht en wi'j. Jan Willem en 
Betty, Jelke en Janke, Roelof en Martha en Saakje 
en ikke kun iederiene anraoden es een aentien te 
kanoën op oonze kanatiseerde revierties. Om te 
beginnen kuj' misschien es van Berkoop tot 
Kontermaans peddelen. 1k wete dan zeker datjim 
ok de rest bekieken willen. Oons Stellingwarfis ok 
van et waeter of zeer de muuite weerd. 
VVV/P!aetselik Betang uut Berkoop zuukt nog de 
hieltied een patticulier, die mit kanotochten deur 
Stel!ingwarf beginnen durft. 

Karst Berkenbosch 

En Doeke zegt 

En aj' vaeker optreden, gaot et makkeliker. Ic 
moe'n op mekeer inspeuld raeken. Aanders moej' 
je zo oplaeden. 

As jim in b.g. oonze culturele heufdsiad 
A msierdam war/ct hadden, hadden jim dan meer 
kaansen had? 

Doeke: Ja, dat weet ik zeker. Ic hadden meer 
meugelikheden had. 

Karst, ie hebben ok in Friestaelige kleinkeunse-
pergrammes mirdaon. Hej' daor wat van op-
steuken? 

Ja, ik hebbe bi'j Leo en Lenie Dijkstra warkt. 
Alderdeegst nog een peer optredens mit Tetman en 
Miene de Vries en Johan Bok as pianist. Dat was 
twie jaor !aank en dat pergramme hebben we 
ningtig keer brocht. Et het me ok wel argens over 
henne hulpen. 1k hebbe !eerd te !uustren en te 
kieken. Wat gebeurt d'r in een zael. Hoe gedregen 
meensken heur. Waor kan 'k op inspeu!en. 1k wit 
perberen "puur" te wezen. Dc nommers in 
"Zaandgrond" daor stao ik aachter. Dan bin 'k 
hie!emaole mezels. Bepao!de nommers wekken 
emosies bi'j mi'j op en die kan 'k dan ok uteren. En 
daor moej' wet wat lef veur hebben. 

(Intervieuw: P. Jonker. Foto's: Henk Kroese, 
Sietske A. Bloemboff). 

ieder geval vaeke ja zegd. Nao de B!esbrogge 
mossen we mar weer even rusten, vunnen we. Et 
dee b!eeken dat de uutstap daor toch nog wat 
perbiemen opleverde. Martha Dragt die hiel 
vieningriek van een vuilnispoede een broek maekt 
hadde om gien natte kont te kriegen, stapte daor 
promt tussen de wal en de kano in p!aets van op 'e 
kaant. Zoe'n kano is sornstieden nog zinneger dan 
een varken. Die wol netuur!ik at weer de Lende op 
wielst Martha doende was uut te stappen. In ieder 
geva! ston Martha even laeter as een Michelin-
mannegien op 'e wal. De vui!nispoede ston bo! van 
It  waeter. Martha had bliekber toch wel een hekel 
an gratis reclame maeken veur een baandemark, 
want de vuilnispoède wodde uutstruupt en niet 
meer gebruukt. Lange hebben wi'j daor niet op 'e 
kaant staon, want wi'j begonnen deur te kriegen 
dat as wi'j De Langeli!le nog veur donker haelen 
wol!en dat wi'j toch mar deur kanoën mossen. Van 
Blesbrogge naor Et Wiede van de Lende was die 
zaoterdag lekker rustig. Et waeter was hier ok 
dudelik brieder as in et begin, dat yule rietpo!len 
deden we dan ok niet meer an. Op 't wiede zels was 
et schiterend. Len inkelde p!aankzeilder, 'n inkeld 
botien en wi'j mit oonze kano's, wat viskers an de 
kaante, et zunnegien d'r bi'j. Wat kan It leven dan 
mooi wezen, ok at begint de eerste b!aore him an te 
dienen. Et Wiede zol wel niet zo wied wezen, mar 
van uut de kano is et een hie!e p!oempe waeter. Een 
mooi gezicht, mar van at dat waeter kriej' wet dust 
en ik hadde dan ok zuver wel zin an It ien of aander. 
Mien zwaoger kon wet es geliek hebben doe hi'j 
zee dat d'r op mooie zoemerse daegen meer bier 
deur It kee!gat stroomt dan waeter deur de Lende, 

En ie Karst, diy ie de plaete we!? 

Ja, vaeker. D'r zit een stok emosie in. Et is -ok iets 
blievends. 1k bin d'r b!iede mit. De plaete was veur 

-.---- . ----------------.--'------.-. 	------------------ -----------------.-..-.------------------------------ 
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Een plezierig verpozen 
HOTEL -  
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RESTAURAANT 	 ... 
,,DE ZON" 
dat over een uutstekende 
akkëtnmedaosie beschikt 	• 

Hielendal verbouwd, 
renoveerd en uutbreid 
Ligt midden in een toeristische 
omgeving veur de vier noordelike 
perveenSieS 
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NI'JE BOEKEN: 
Lodewiek Hooghiemstra 
Eilaand van glas 

Een driedielige bundel mit gedichten die gaon over 
et zuken naor de Graal deur Galahad, iene van de 
ridders van de Taofelronte uut de tied van keuning 
Arthur in Ingelaand. Daor tussendeur speult de 
liefde van Galahad veur Maonesil, dochter van 
keuning Arthur, en de inspirerende warkzemhied 
van de tovener Merlien. Gedjchten mit een 
mythische en mystieke inslag, die, mit andacht 
lezen, tot naodaenken stemmen. Et ontwarp veur 
et omsiag is maekt deur de keunsteneresse Alice 
Buis. Pries: f 12,50 

Lamkje Hof-de Boer 
Veur loon en verval 
Lamkje Hof-de Boer, ok wel es nuumd "de mem 
van Berkoop", reist al jaoren deur hiel Frieslaand 
en veer daor buten en hook dan praoties veur 
plattelaansvrouwlude- en aandere verienings. 
Vaeke vertelt ze dan over heur leven en toestanen 
en omstaandigheden zoas ze die vroeger beleefd en 
mitmaekt het. Al die verhaelen en belevenissen het 
ze een tietien leden ien gehiel van maekt en in 
boekvorm verschienen laoten. Et is et verhael van 
heur eigen leven wodden, zoas ze et zels beleefd 
het, mit alle ups en downs, bliedschop en 
nerigheden. Et is krek as heur ie heurzels praoten, 
en dus meer as de muuite van et lezen weerd. Et 
boek bevat een protte foto's en dokumenten uut 
Lamkje Hof heur welbestede leven. Van hatte 
anbeveulen, veural veur meensken die heur 
optredens mitmaekt hebben! Pries: f 14,90. 

Doif Verroen/Pieter Jonker 
Dikke Doezerd! 

Biezunder mooie en levendige vertaeling uut et 
- Hollaans van 41 verhaelties van de bekende 

schriever van kienderboeken Doif Verroen, bi'j 
mekeer gadderd en in et Stellingwarfs overzet deur 
Pieter Jonker. Ze bin geschikt veur kiender tot 
ongeveer 10 jaor, zowel om zels te lezen as om an 
heur veur te lezen. lenvooldige, alledaegse en 
eigentiedse belevenissen uut de kienderwereld, mit 
de logica, realiteitszin en grappige kiek die echte 
kiender zo eigen is; ok biezunder geschikt om in et 

leger onderwies as leesstofte bruken. De tekenings 
bin van de bekende en vaeke hekroonde 
illestraoter The Tjong Kning. Et boek het 92 
bladzieden en een had omsiag. Veur de prachtige 
Stellingwarver vertaeling wodde an Pieter Jonker 
de Bergveldpries 1986 toekend. Pries: f 15,00. 

Stefan Lemke/Pieter Jonker 
Et kastverhael. 

Vertaeling in et Stelllingwarfs van een oor-
spronkelik in et Duuts verschenen boekien. Kotte 
tekst mit een hiele protte illestraosies in kleur, daor 
as veurjonge kiender hiel wat an of te kieken vaalt. 
Uutgifte van Kok - Kaampen, in saemenwarking 
mit de Schrieversronte. Pries: f 5,00. 

Knillis, 
Van dat 1k nog mar vaeke... 

Aorige, humoristische, kritische, kotte en soms hiel 
kotte gedichies van de jongste Stellingwarver 
schriever, mit een eigentiedse en speulse kiek op 
perbiemen as warklooshied, verveling, oorlog en 
vrede, et schrieven en et leven zels. Et boekien is 
klein van fermaot krek as de gedichies, en ie lezen 
et viot en gemakkelik-weg uut. Pries: f 5,00 

Jannes W. Nijholt 
Wie hunnig hebben wil... 

Zoas de ondertitel al angeft: een keuze uut et wark 
van de in 1984 versturven siktaoris van de 
Schrieversronte en in tal van Wolvegester 
verienings bekende persoonlikhied, Jannes Nij-
holt: verhaelen, gedichten, Stellingwarver uut-
drokkings en gezegden, plaante- en dierenaemen. 
Een groot pat van et boek wodt inneumen deur et 
verhael over Jan Hut en de moord in Dc Blesse, dat 
jaoren leden es in ofleverings in de "Stellingwarf' 
staon het. Veerder o.e. verhaelen over et ontstaon 
van de Lende, over de Driewegsluus en aandere 
min of meer volkskundige verhaelen. Een 
interessaant en ofwisselend boek om te lezen, mit 
hiel wat aorige illestraosies van de haand van Fred 
Zoer. Pries: f 14,90. 

*** 

d 4twtt' wee/ ,u1E1c 
k d ktaadgt..... 

Perbeer et mar es! 
Wi'j sturen graeg ien van oonze kraanten (of beide) 
een schoffien op proef toe 

Stuur mi'j zonder ienige verplichting 

Aanpakken / Nieuwe Ooststellingwerver op proef toe 

Naeme. 	.... .......  .............. .............. .............. ............  ... .............. ...........  .............. .......  ... ......  .......... ...... 

Straote. 	................ ..........  ....... ........... ..............  ............. ........  .......................... ................... ................. 

Plak..............  .......... .... .... .........  .............. ............  ................. ............................ ......................... .... ...... 
Zonder postzegel sturen naor: 
Antwoordnummer 25, 8340VB Noordwoolde, of 
Antwoordnummer 25, 8400VB Oosterwoolde 

Meubels 	 S/a opkaemers 

Tepijten 	 Bedden 

Gedienestoffen .Zunnew 

Vitrages 	. . .. en gao zo mar dour 

Jow weensen in wonen vervuld 

A\YAWP LIII4 It! 
YlHIIICCuitIOhII Y4' 

Vaort z.z. 49, Appelsche, till. 05162-1592 	 vormkeur 
Brinkstraote 7, Oosterwoolde, till. 05160-6000 

Kaemers mit bad, douche, toilet en balkon 

Appatte zaelen veur jow recepties, diners, femiliereünies van 20 tot 300 meensken 
Invalidentoilet anwezig 

Eigen parkeerterrein - Gezellig a la carte restaurant 
Toerist en Fries menu 

Lid Horecaf, K.N.A.C. hotel, A.N.W.B. en K.N.M.V. 
Tillefoon 05160-2430-3068, Stationsstraote 1 - 8431 El Oosterwoolde (Fr.) 

Ok de tenielzael is now hielendal renoveerd 
Eig. S. H. A. Hanenburg 

D-rokkerile Van der Meer 
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Wat d'r ok gebeurt, 
jow lezen et in de LC 
Betrouwber en infermatief, zo hoolt de Liwwadder Kraante jow 
op 'e hoogte van de kleine wereld, waorin jow leven en van de 
grote, waorvan jow diel uutmaeken. Daegeliks een riekdom an ni'js in 
de busse bi'j driekwat van de bevolking, die as in Frieslaand woont 
Wie lene veur een vorrels jaor abonnee maekt, die as in de jongste 
drie maonden niet in de LC-administraosie veurlwam, krigt een aorig 
kedog ien 

Kedo naor keuze 
* Badhaanddoek 
* Paraplu 
* Auto-atlas Benelux 

Stuur de bon in een kevot 
zonder zegel naor 
antwoordnommer 123, 
8900 VC Liwwadden 
Be//en kan ok: 
058-965596 

BON 
I-  Ni'jeabonnee(kraantel 4daegenommenoch' 

Naeme: ..................................... I 
I Adres: ...................................... I 

Postcode.  ................................... I 
I 	PIk 	 I 

Opgeven deur 	 -- 

Naerne: ..................................... 

Adres: ...................................... 

Postcode-  ................................... 

I Plak . ....................................... 
Baank- 	of gironr.. 	........................... 	. Krigt as kedo 
o per vorrels jaor 6 f 67,85 0 Flaanddoek 

Betaelirig automatisch of per acceptgiro 	I 0 Paraplu 
o per maond f 22,69 

Betaeling allierid automatisch via U Auto-atlas 

baankofgiro - iene van de hokkies ankrusen 	- - 
' 	i 	I I'oldblad 	Y/1! l'ii sla,ul sp/, 17;•2 

LEEUWA1ThER COURANT 
FR! ESE 	KOERIER 

L.C.-kantoor Oosterwoolde: 
Stationsstraote 22, till. 05160-5886 
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Investeren in 
bed riefsa n pas,sing?. 

Ondemeem et mit de Rabobaank 
De structuur van de meIkveehooderi'je veraandert 
staorigan. Niet meer, mar beter is de Iiefspreuke. 
Dit betekent bedriefsanpassing; efficient produceren 
tegen een zo leeg meugelike kostpries. 
Verschillende oplossings kuj' je hierbi'j veurstellen. 
Van ruilverkaveling en kaveiruil tot ni'je fokrichtings 
en foktechnieken. 
Veur welke investering ok keuzen wodt, at hat de 
neudige consequeensies veur kotte en lange 
termien. 

De Rabobaank is as gien aander thuus in de 
melkveehoolderi'je. Bi'j de plaetselike Rabobaank 
zitten specialisten die investeringsplannen 
vertaelen in een passende financiering mit een 
scharpe priesstelling. 
De Rabobaank is een deskundige gesprekspartner 
die, soms kritisch, mar mit hatte veur jow 
bedriefstakke, kbst veur een langdurige 
saemenwarking. Zoks meugen jow verwaachten 
van een cobperatieve baank. 

]b, I H ; OIL '-" 


