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De Boekekraante is een uutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 

Oosterwoolde Sietske A. Bloemhoff. 	Oplaoge: 22.000 stoks. Dit blad wodt huus-an-huus verspreided in Oost- en West-Stellingwarf. 

Van Johan Veenstra verschient et niie boek 
,,Lameri, Luiske en Doerak" in een oplaoge van 
1500 stoks. 

,,Alles komt wel op zien poties te lane, at liekt et 
pattietoeren of we d'r in verslaon zullen. Mar 
alle jaoren is et nog goed kommen, dat daor 
vertrouwen we now ok weer op", vertelt 
heufdmitwarker Pieter Jonker lachend. Ni'j in de 
sutelaktie bin et verhaelboek Lameri, Lutske en 
Doerak van Johan Veenstra, Blauw Zwiet van 
Karst Berkenbosch en de Dirk Kerst Koopmans-
kelinder veur 1991. 

Klaosien Grittioen 
OOSTERWOOLDE. Sund de oprichting in 
1972 is Klaosien Griffloen et trouwe huusdier 
van de Stellingwarver Schrieversronte. Klaosien 
is een speulse variaant op heur femilie in et 
waopen en op 'e viagge van de Stellingwarver 
gemienten. Achttien jaor pronkte zi'j op et 
briefpepier van de Schrieversronte. Maria, aj' zo 
Lang mitgaon clan wodt et tied veur een bezuuk 
an een ,,beautyfarm". Daoromme is Klaosien op 
pad gaon veur een ,,facelift". Now is ze d'r weer 
en et risseltaot is et bekieken weerd. Et is 
allegere wat strakker, mar et slimst vaalt op dat 
ze gien piepe meer rookt. Ze het now een penne 
in de haand. Uut et oogpunt van emancipaosie is 
dat wel jammer. Een pieperokende Klaosien dot 
et goed, mar anno 1990 meuj' aenlik gien 
rekiame meer maeken veur roken. 

Et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte 
wil de kommende jaoren nog meer an et 
ontwikkelen van de huusstiel doen. Daoromme 
ok dat d'r now prachtige regenscharms (parre-
plu's) maekt binnen, mit et verni'jde Logo van de 

AKTIE 

Onder motto .,Oktober Stellingwarver Boeke-
maond" is d'r een maond lang een aktie bi'j de 
boekhaandels in Stellingwarf. Aj' veur f 25,00 
an Schrieversronte-boeken kopen, kriej' een 
rejaole ketoenen tasse of rogzak naor keuze 
kedo. De tasse en rogzak bin bedrokt mit et 
verni'jde logo van de Schrieversronte. De aktie 
gelt ok tiedens de drie suteldaegen op zaoterthg 
6 oktober, woensdag 10 oktober en zaoterdag 13 
oktober. De eerste dag kommen de sutelders in 
Oold-Appelsche, op 'e Haute, op 'e Fochtel, 
Appelsche (Vaort N.Z.), Hoge- en Legeduurs-
woold, Oosterwoolde (ten oosten van de 
Snellingerdiek en ten zuden van de vaort), 

sche-Boven, Venekoten, de Maoden en Boek-
host. De twiede dag wodt d'r suteld in 
Noordwoolde, in Steggerde en ten zuden van 
Steggerde (Liemweg, Ericaweg en Overboeren). 
De dadde en laeste dag kommen de sutelders in 
Schoterziel, op 'e Langelille, Scharpenzeel, 
Munnekeburen, de Gracht en Wolvege (oost-
kaante van de rieksweg). En in Berkoop. 

De boekemaond gong uut aende bi'j Boekhaan-
del Zwikstra in Wolvege mit een gezellig feest. 
Gaasten weren Dirk Kerst Koopmans, Johan 
Veenstra, Karst Berkenbosch en Doeke Dokter. 
D'r weren optredens, een happien en een 
draankien, en veur de kiender weren d'r gratis 
belonnen. Tot 6 oktober is daor ok een 
etalagewedstrijd mit aorige priesies. 

SPEREN 
Op initiatief van boekhaandel Zwikstra in 
Wolvege is d'r een ni'je aktie uut aende gaon. 
Alle boekwinkels in Stellingwarf doen mit. Frits 
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Schrieversronte. Ok bin d'r now luxe balpennen 
beschikber mit de opdrok van Klaosien. 
Alderdeegst de ni'je tassen en rogzakken bin met 
et nije logo bedrokt. De ontwarpen bin van 
Sietske A. Bloemhoff. 

De viagge kan uut! 
Mit daank an de gemientebesturen van Oost- en 
West-Stellingwarf is et now ok meugelik dat de 
beide gemientevlaggen bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte verkriegber binnen. Op 21 
oktober 1963 stelde de gemienteraod van Oost-
Stellingwarf et ontwarp van Mr. G. A. Bontekoe 
vaaste. Et raodsveurstel wodde ondertekend deur 
burgemeester Mr. G. A. Bontekoe en de 
gemientesiktaoris van doe, Dr. T. H. Oosterwijk. 
De omschrieving is as volgt: ,,Een viagge, 
waorvan de Lengte him verhoolt tot de hoogte as 
3 : 2, dield van rood en wit, zo dat de diellijn op 
ien dadde van de lengte anbrocht is, meten van 
de broekziede; over alles henne een gaonde 
griffioen van et ien in et aander." 

I. 

De viagge van Oost-Stellingwarf 

Dirk Kerst Koopmans-
kelinder veur 1991 
WOLVEGE. De kelinder-tradisie van de laeste 
jaoren krigt weer een vervoig. De Stellingwarfs-
taelige kelinder is dit jaor een zwat-wit kelinder 
mit dattien prenten van Dirk Kerst Koopmans 
uut zien Scheene-tied. Et bin meerst tekenings, 
maekt mit ink en penseel. Et veertiende blad van 
de kelinder is een blad mit infermaosie over de 
schilder en over de prenten die ofdrokt binnen. 
Drokkeri'je Van der Meer B.V. uut Oosterwool-
de maekte d'r weer een keurige kelinder van, die 
veur f 9,90 te koop is. De oplaoge is ienmaolig 
en is vaastesteld op 1.000 stoks. In de 
boekekraantc kun jim meer lezen over disse 
Stellingwarver keunstener bi'j uutstek. In 1982 
verscheen bi'j de Schrieversronte ok een kelinder 
mit wark van Dirk Kerst Koopmans. Doe was 
de kelinder in drie weken tied uutverkocht ! Dus 
wees d'r as de kiepen bi'j! 

Dirk Kerst Koopmans thuus in Balk (foto: Kerst 
Koopmans). 

De vlagge van West-Stellingwarf 

In West-Stellingwarf wodde et ontwarp vaaste-
steld in de gemienteraodsvergeerdering van 9 
december 1963. Ok hier gaol et om een ontwarp 
van Mr. G. A. Bontekoe. De omschrieving van 
de viagge van West is as volgt: ,,Een viagge, 
waorvan de lengte him verhoolt tot de hoogte as 
3 : 2, kwartileerd van wit en rood, zo dat de 
verticaole diellijn op ien dadde van de Iengte 
anbrocht is, meten van de broekziede; over alles 
henne een kwartileerd kruus van et iene in et 
aandere, in de bovenhoeke van de broekziede 
een rooie, gaonde en omziende griffloen." De 
Griffloen is een faobeldier uut de ooldhied en 
wodde zien as een soortement van schatbeweer-
der. Et boveraende is van een aorend mit 
peerde-oren, et onderaende is dat van een lieuw. 
Veur meer infermaosie: ,,Weststellingwerf: ge-
meentewapen, gemeenteviag en gemeenteloge" 
en ..Geschiedenis van het Stellingwerfse zegel en 
het gemeentewapen van Ooststellingwerf". 

In saemenwarking mit de boekhaandel 

GROTE SPEERAKTIE VEUR 
STELLINGWARFS BOEK 
OOSTERWOOLDE. Ja, et broest weer van de aktiviteiten bij de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte, now de vuuftiende edisie van de sutelaktie veur de 
deure staot. Veurige weke donderdag en vri'jdag kwammen de boeken, de kelinders, 
de boekekraante en de aandere negosie mit auto's vol et hiem oprieden bi'j de 
Meulehoeve. 
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Dc viaggen kosten f 49,- et stok, een viaggestok f 10.- en een hoolder veur an de mure f5.-. Bestellings: 
Stellingwarver Schrieversronte, Bongheer 1, 8431 GT Oosterwolde (PB. 138. 8430 AC Oosterwoolde). 
till. 05160-14533. mae. t/m yr. 8.00-16.30 ure. De viagge van West is leverber van 1-1 1290 of. 

OONZE BOEKHAANDELS: 
Bi'j onderstaonde boekhaandels kuj' in ieder geval Stellingwarver boeken kopen of bestellen 

IN STELLINGWARF: 
Zwikstra, Van Harenstraote 32, Wolvege; BahnmUller, Stationsstraote 19, Oosterwoolde; De 
Jong, Vaort z.z. 35c, Appelsche; Kromkamp, Oosterwooldseweg 11,  Berkoop; Terpstra, 
Grindweg 278, Scharpenziel; Steg, Herenweg 3, Donkerbroek; Deddens, Heufdweg 13, 
Haulerwiek; Farnholt, Heufdstraote Oost 1, Noordwoolde 

BUTEN STELLINGWARF IN IEDER GEVAL: 
Binnert Overdiep, Dracht 60, Et Vene; Sevensma, Vleismaat 8, Et Vene; De Title, 
Ruterkertier 173, Liwwadden; Thom Broekema, Langewal 15, De Gerdiek; Brouwer, 
Noorderbuurt 29, Drachten; Kerkvoorde en Hollander, Gasthuisstraote 23, Stienwiek; Van 
der Kuyl, Kruusstraote 16-18-20, Assen; Iwema, Ged. Singel 11, Assen; De Groot, Zuudkade 
3, Drachten. 



Feffloos programmeren, 
makkelik te bedienen 

Panasonic,VHS HO- 	 • noolt verkeerd programmeren deur 

videorecorder NV J-33 	 bijieverde strepiescode leespenne 
. dubbele sneihied • ok geschikt 

. High Quality beeldsysteem 	 veur weergaove van NTSC opneumen 

. 3 videokoppen I stilstaond beeld 	banden • LCD ofstaandsbediening 

. beeld-veur-beeld • slow-motion 	• normaal f 1249.- 

4_f HOFMKN ELEKTRONICK  
U \J 	TV - VIDEO - HIM - PORTABLE - ANTENNEBOUW - ADVIES 

VERKOOP - SERVICE on REPARATIE 

Willinge Preensstraote 3 - Berkoop - Till. 05164-1444 
Priezen per maond nao wettelike aribetaeling van 10%. Limieten tot f2.500- 1,892% in de maond, Is 25,2% eitectø 

in et jaor. Limieten hoger as f2.500,- 1.582% in de maond, 20,7% eftectief in et jaor. Prieswiezigings, specifik 
en ofbeeldings veurbeholen. Anbiedings zolange de veurraod strekt. 

Electronic 
- 	 Partner EP M 
Electronic Partner, een partner op wie jow rekenen blieven kunnen 

TWIE POND 'N STUVER 1990 
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De ijsco-man, 
die ridt ZO rap 
op de karre-fiets, 
is dat niet knap? 

De i/sco-man 
die belt zo luud 
zo lokt ie kiender 
de huzen uut. 

De isco-man, 
die fietst wat of 
in t zunnelochi 
deur zaand en stof 

In Oosterwoolde 
kopen ze de ijsco's wit, 
as d'r mar sukelao op zit! 

In et dörp Berkoop, 
waor men van,, lekker" weet 
kopen ze punlen bi/ de vleet! 

Feest 
Moeke begript d'r niks van. Waor het Reinder et 
toch over? D'r is een protte wiend west en de zee is 
overstroomd. De wiend het et dak van de schoele 
ofblaosd. Doe zakten de muren ok in. Debaanken 
vullen allemaole over de wereld. De potloden en 
pennen laggen nog veerder as et schoele-plein. 
Het Reinder et soms droomd? Mem vragt et nog es 
een keer. Hi'j zegt dat de schoele in een hiel veer 
laand staot. Daor is et hiel hiete en de meensken 
bin aarm. Ze hebben gien geld om een ni'je schoele 
te bouwen. De kiender moe'n toch wat leren, mar 
kun niet in de waarme zunne zitten. Gelokkig is de 
storm now wel veurbi'j. Die komt mar iene keer in 
de tien jaor veur. Mar as hi'j komt maekt hi'j een 
protte kepot. Ok huzen en bomen en schippen. 

Now hebben de meensken in dat vere laand vraogd 
of de schoelen hiere geld ophaelen willen veur een 
ni'je schoele daore. Een schoele in dat laand kost 
gelokkig niet zo veule as oonze schoelen. Reinder 
wil ok graeg wat geld geven veur die kiender. Hi'j 
moet d'r niet an daenken dathi'j zels de hiele dag in 
de zunne zitten moet te schrieven en te rekenen. 
Waor moet et geld wegkommen? In de speerpot zit 
wel geld. Aj' him henne en weer schudden heur ie 
de guldens en de kwatties. D'r zitten ok briefies van 
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In ,, Wolvege-Stad" 
staon de kiender op 'e kop, 
daor willen ze d'r slagroom op! 

In Munnekeburen 
daor staon ze veur niks; 
et liefst een ijsco mit disco-mix' 

In Noordwoolde-Zuud 
hel men et meerst geneuten 
van isco 'S mit sukelao en neuten! 

De ijsco-man 
komt overal, 
as 't zoemer is, 
komt ie ,, van sial' 

Et kommendjaor 
mar weer een ru, 
't Is now -haost haav-
hij stopt d'r mit. 

vuuf en tien gulden in. Die kuj' netuurlik niet 
heuren. Mar aenlik is dat geld veur een cross-fiets. 
Hoe moet Reinder dan geld knegen veur de 
schoele? Mem het een idee. Reinder is bi'jkotten 
jaorig. Hi'j wodt acht jaor. ,,As we dan gien feest 
geven," zegt ze, ,,kriej' et geld dat as we uutsperen 
van mi'j!" Hi'j schrikt d'r zuver haost wat van. 
Glen feest? 

Zien vrunties hadden wel een feest. Doe Klaas 
jaorig was gongen ze naor een pottebakker. Daor 
mochten ze wat macken van klei. Die klei ston op 
een dri'jend viel. Aj' de haand in 't midden van de 
klei stakken dan wodde et een vaas. Ze mochten 
allemaol een vaas macken. Nao de klei kregen ze 
allemaol een pannekoek en een glas cola. Op zien 
pannekoek zatten stokkies appel. Doe Marieke 
jaorig was gongen ze naor een zwembad. Om dat 
zwembad henne stonnen allemaol grote, grune 
plaanten. Et was d'r waarm, want d'r zat een dak 
over et zwembad. Om et waeter henne zatten de 
heiten en memmen in de zwembroek en et badpak. 
Zi'j mochten in et waeter zwemmen en van de 
glied-baene glieden. D'r waren zo now en dan ok 
hoge golven. Daor koj' overhenne springen. Doe 
ze ofdreugd waren kregen ze petat mit een kroket. 
Ze dronken sinas uut de grootste beker die 
Reinder zien had. 

En now zee mem, dat hi'j mar gien feest geven 
mos! Zollen ze dat niet gek vienen? Toch wol hi'j 
wel graeg geld geven veur die schoele. ,,Krieg ik 
clan ok gien kedo?" vragt Reinder. ,,Jow kriegen 
wel een kedo," zegt mem, ,,maar gien feest veurje 
vrunties." Hoe moet Reinder dat dan vertellen? 
Dat dust hi'j haost niet. Mem zegt: ,,We macken 
tegere een briefien en daor zetten we op: 1k bin 
deensdag jaorig, mar ik geef gien feest. Et geld van 
et feest krieg ik van mien mem. Dat geefik veur de 
schoele in et vere waarme laand. Kommend jaor 
geef ik wel weer een feest. Reinder." Dat vint hi'j 
een goed idee en hi'j maekt d'r nog een mooie 
tekening bi'j. ,,Jow trakteren in de klasse op blue's 
en bier thuus kopen we een grote taart," zegt mem, 
,,dan is d'r toch nog feest. Dan is d'r nog genoeg 
geld over." Reinder is hiel tevreden en droomt die 
naacht van een ni'je schoele onder palm-bomen. 

Oorlog 
Annie kan niet slaopen. Ze ligt mar te dri'jen. Nao 
een posien gaot ze naor de wasbak en drinkt wat 
waeter. Mem heurt de kraene gaon en komt naor 
boven. Annie dot krek as ze slapt, as mem naost 
heur bedde staot. ,,Wat is d'r Annie?" vragt mem, 
,,kuj' niet slaopen?" Now moet ze toch mar 
verteblen, waorom as ze niet slaopen kan. Of zol ze 
et gek vienen? 

,,Ik bin zo bange veur oorlog," zegt Annie tegen 
mem. Mem lacht even, mar knikt dan toch weer 
eernstig. Ze pakt de haand van Annie beet. ,,Mar 
bier is toch gien oorlog," zegt ze. ,,Mar op 'e 
tillevisie is altied web oorlog," zegt Annie, ,,dan kan 
et bier toch ok kommen? Op etjeugd-journaal is 
vaeke oorlog. En heit zee van-de-middag, wat 
hebben ze bier leden in de oorlog. Dus is et bier ok 
een keer oorlog west?" Mem knikt en zegt: ,,Ja, et 
is bier ok wel es oorlog west, mar dat is al een hid 
schoft leden. Dat was doe beppe en pake zo cold 
weren as mem en heit now." 

Annie kikt aangstig en ze dri'jt heur omme. Ze dot 
de ogen niet dichte en kikt naor et behang mit de 
beerties d'r op. Now kan ze hielemaole niet meer 
slaopen. Dc oorlog is bier dus ok al es west!,, Gaoj' 
now lekker slaopen?" vragt mem en striekt heur 
even over 't haor. ,,Nee," zegt Annie, ,,ik kan now 
hielendal niet meer slaopen. In de oorlog schieten 
ze toch ok huzen kepot. Now en as ik bier big te 
slaopen en ze schieten oons huus kepot, dan big ik 
onder de stiender!" Annie gaot zitten en slat mem 
de aarms om de nekke. ,,Mar et is bier gien oorlog 
en ze schieten bier ok gien huzen kepot," zegt mem. 
,,Mar heit zee-van-de-midda. ze weren bier zomar, 
die naacht in meie," geft Annie as antwoord. ,,Mar 
d'r is now veule meer radio en t.v. waor ze alles op 
zeggen.En delanen holen mekeer goed in de gaten. 
En bi'j Oons in de buurt hebben delaneri ñoOit 
meer ruzie. Ze zeggen, dat ze niet meer zovule 
soldaoten en reketten neudig hebben, omdat et bier 
au zolange vrede is. Een prone banen hebben 
vrundschop sleuten." 

Annie gaot weer liggen en steert naor de rooie 

baampe an de zoobder. We hoeven bier dus niet zo 
bange te wezen, omdat de lanen bier aorig tegen 
mekeer binnen. Mar waoromme komt d'r dan nog 
web oorlog op et jeugd-journaal? ,,De oorlog op de 
t.v. is vaeke biel veer vot," vertelt mem. ,,Dan moej' 
web twie weken, web veertien daegen, mit een schip 
veren. Daor hebben de volken altied ruzie. Dc 
oorlog gaot daor over de eulie, die in de grond zit, 
of over de karke. Ze willen d'r een stokbaand bi'j of 
in mekeers laand wonen. Ze bin daor niet aorig 
tegen mekeer en willen ok niet zo goed luusteren. 
Ze praoten mar zo now en dan en bin et vaeke niet 
iens. Dus, de oorlog is web veertien daegen mit een 
boot vot en kan bier niet zo gauw kommen, omdat 
de meensken bier web aorig binnen." 

,.Kiender moe'n aorig tegen mekeer wezen," zegt 
mem, ,,en grote meensken ok. Dan komt d'r gien 
oorlog meer." Annie knikt, ze begript et. Ze zal 
altied aorig wezen. As mem votgaon wil, ropt 
Annie nog een keer. ..Is pepieren pi'jlties deur een 

vragt ze. Mem bacht en zegt: ,,Nee, dat is gien 
oorlog mar wel hiel geveerlik veur de ogen. Dat 
kuj' beter niet doen." Annie is bliede dat mem even 
bi'j heur zitten kwam te praoten. Ze is now niet 
meer bange. Ze kan nog niet tot 100 tellen veur 
dat ze in slaop vaalt. 
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NI'JHOOLTPAE. Et is drok an de Binderweg 5 in 
Ni'jhooltpae. Johan Veenstra mag dan wel een half 
jaor in een prachtig ni'j huus wonen. hi'j is nog niet 
an rentenieren toe. Dc schriever Johan Veenstra en 
zien wark staon de !aeste tied weer volop in et ni'js. 
Netuurlik het zien radiowark in et seizoen 1989- 
1 990 daor ok mit van doen. En nao de vekaansie is 
hi'j wekeliks op donderdagmiddag om goed half 
iene veur Radio Fries!aand te heluusteren. Hi'j 
schrift columns, die hi'j zels ok veur de radio 
brengt. De meensken reageren daor ommeraek op. 
ien keer in de drie weken nemt hi'j drie van die vier-
menute-stokkies op. Et brengt Johan Veenstra ok 
in de pervensiaole schienwarpers. Ur wodt nog 
vaeker een heroep op him daon om een middag of 
een aovend te verzorgen. Veurig seizoen was hi'j 
krapan zestig keer vot en et boekien veur et 
kommende jaor zit ok al weer aorig vol. Meer as, 
vuuftig aovens moet hi'j d'r weer op uut. De 
uutgever zat te springen om een ni'j boek van 
Johan Veenstra. Veurige weke verscheen Lamert, 
Lutske en Doerak, toegelieke mit een herdrok van 
et eerst diel. Lamert en Luiske. De mederne 
romans van him weren staorigan ok uutverkocht 
en et bestuur van de Schrieversronte besleut om 
ok Len vlinder van zulver en Naachs goelen de 
honnen opni'j uut te geven. 

TWIE SPOREN 

Johan Veenstra volgt twie sporen in zien 
schrieveri'je. Naost et serieuzere wark ok et genre 
van de humoreske. Bi'j de uutrikkinge veurige 
weke in Wolvege zee hi'j zels: ..Ik vun et mooi om 
weer mit Lamert en Lutske en now ok Doerak an 
de gang te wezen. Mar ondertied bekreup me Ok 

wel es et gevuulte da'k dochte: 1k wol ok wel es 
weer mit wat serleuzers an de gang. Dat geschrief 

j van mi, et blift altied een betien hinken op twie 
gedaachten, serieus wark maeken en lichte kost." 

Pieter Jonker: ..De Schrieversronte het slim verlet 
van .,goedlopende" schrievers. Naost- de-e4 
van Hendrik Vondeling en die van Jouk mossen 
we et de !aestejaoren veural hebben van de boeken 
van Vrouw Hof en van Johan Veenstra. De 
dichtbundel De toren van Dc Lichimis was nog et 
ienigste boek van Johan Veenstra, dat we leveren 
konnen. De aandere zesse weren uutverkocht. 
Gelokkig kommen d'r de kommendejaoren meer 
ni'je boeken van him. De belangstelling veur zien 
wark nemt weer flunk toe de laeste jaoren. Daor 
mag ik we! over." 

Johan Veenstra is op et heden ok drok doende mit 
een boek mit langere, serieuzere verhaelen en 
ankem jaor staot d'r ok een bundel mit 
radiocursiefies op et pergramme in saemenwar-
king mit Radio Frieslaand. Dc redaktie van de 
boekekraante hul een vraoggesprek mit dat 
drokke baosien in Ni'jhooltpae. 

Hool ie rekening milje pebliek? 

Ja en flee. Netuurlik hej' een gevuul veur wat de 
meènsken graeg heuren willen. Mar ik vien beide 
toch wel mooi om te doen. 1k doe et beide mit 
genoegen. loch wi'j wel graeg dat meensken je 
romans krek lieke mooi vienen as je aandere 
wark. 

Wat hetekent schrieven veurjow? Is et een yak of 
een hobby? 

Now, postzegels verzaeme!en dat is een hobby van 
mi'j. De schrieveri'je is wat aanders. 1k kan me 

now al vernuveren mit et idee da'k over een peer 
jaor weer es een roman schrieven wil. mar as et 
zoveer is, dan zie ik d'r wel tegenop. 1k zie d'r altied 
tegenop a'k heginnen moete. Aldcrdeegst mit et 
alderkleinste stokkien. Van et schrieven in et 
Stellingwarfs kuj' niet je beroep maeken. mar 

naost een zeker talent daj' hebben moeten. 

Hoe ontstaot et plan year een roman? 

1k hebbe nog mar twie romans schreven, mar doe 
ik doende was mit die langere verhaelen veur mien 
bundel Fluitekruud, en et boek Len vluchi 
regenwulpen van Maarten 't Hartlas. dochtik: as ik 
mien langere verhaelen mitmekere verbiene. dan 
zo'k wel haost een roman schrieven kunnen. En zo 
is aenlik ok mien roman Len vlinder van zulver 
ontstaOn. Bi'j mien twiede roman Naachsgoelen de 
honnen hadde ik de grote lijnen wel klaor en wus 
ik Ok we! waor et op uutdrijen mos. mar per 
heufdstok maek ik dan een schema. 1k schrieve 
eerst puntgewieze op, welke zaeken in dat bepaolde 
heufdstok veurkommen moeten. Daor hole ik mi'j 
A an. En zo wark ik veerder. 

Kommen schrievers wel es los van heur theme's? 

Mien beide romans bin netuurlik slim autobiogra-
fisch bepaold. Mar a'k een ni'j boek schrieven zol, 
dan zol dat minder mit mi'jzels te maeken hebben. 
Et thema oorlog zal d'r wel weer in naor veuren 
kommen. 

Mar die oorlog raekt me. Et het me altied grepen. 
1k perbere me altied d'r in te verplaetsen. Wat zol 
ik daon hebben a'k een groot meenske west hadde. 
1k daenke da'k niet zo hiele dapper west hebben 
zol. Gewoon perbeerd hebben zol d'r deur te 
kommen. Wat mi'j dan zo hoeit, is hoe hiele 
gewone meensken toch aachter die !eiders anlopen 
binnen. Et maekt me ok bange. Zoks kan weer 
gebeuren. 

Hoe kiek ie tegen je eigen eersie boeken an? 

1k kon doe niet beter. Doe was ik d'r wel tevreden 
over. In een dolle bujje stuurde ik es wat naor de 
Liwwadder Kraante. Et kwam d'r nog in ok. En ik 
beurde ok nog f 25,-. 1k miende doe dat mien 
verhaelties veural grappig wezen mossen. Zo was 
dat nog mit de streektaelschrieveri'je in die tied. 
Schrieven over hoe briek as de meensken doen en 
zo. Dat is ok bunde!d in Wilde gaanzen. Dat hoeft 
veur mi'j nooit herdrokt te wodden. Et bock 
Fluitekruud is misschien ok te gauw kommen. Dc 
langere verhaelen bin wel de muuite weerd. Die 
kotte verhaelties in dat bock. dat vien ik toch wat 
spietig dat die daor in kommen binnen. 

Wat stopt de schriever van himzels in zien boeken? 

Mien serieuze wark is slim autobiografisch. mar in 
et humoristische wark bin ik meer toeschouwer. 
Bepaolde dingen zie ik we!. Elk dörp het een 
Lamert en Lutske. En dan overdrief ik et netuurlik 
wel een betien. Ic moeten et een betien anzetten, 
mar veerder is et allegere fantasie. Zokke brieke 
dingen mack ik zels nooit mit. Doe ik 
vandezoemer mien eigens romans nog es weer ]as, 
vul me op dat de ik-feguur toch grote 
overienkomsten mit de schriever hadde. 

Hoe wark ie? 

1k hebbe een mappe op et buro liggen mit 
alderhaande briefies mit de were!d an antekens en 
van jaoren her. Ja. ik kan flog wel even veuruut. 

Koop : 
bi oonze 

70 adverteerders. 
zij maeken 

disse kraante 

Vervolg van veurpag. 

van der Vinne van Zwikstra: ,,Ja, mitmekaander 
zuwwe d'r de kommende jaoren flunk an trekken 
om et Stellingwarfse bock onder de meensken te 
brengen. Dc speeraktie is antrekkelik veur de 
meensken om heur Stellingwarver biebe!theek 
kompleet te kriegen." Ic kun now speren veur 
een gratis Stellingwarfs bock. Bi'j elk Schrievers-
ronte-boek kriej' een speerkaorte. Aj' vuuf 
boeken kocht hebben, kuj' et zesde bock 
ommenocht kriegen. Die vuuf boeken hoeven 
jow niet in iene keer te kopen. Dc boekhaandel 
het een folder waor aj' ni'js over de speeraktie 
goed in naolezen kunnen. Ok bij de sute!aktie 
kriej' van die speerkaorten, aj' een bock kopen. 

Schrieversronte-uutgever Pieter Jonker: ,,De 
aktie lopt in ieder geva! tot 1 jannewaori 1994 
en as et een succes is, dan gaon we d'r mit deur. 
We bin slim bliede mit een aktieve boekwinkel. 
Wi'j vienen et van belang dat zoveule meugelik 
van oonze leverbere titels bi'j de boekwinkel te 
kriegen binnen. Daoromme ok dat wi'j disse 
haast verscheiden boeken in herdrok brengen, 
omreden ze uutverkocht weren." 

In et veurste plak bin dat Lameri en Lutske van 
Johan Veenstra. En van dezelde schriever zien 
mederne romans Naachs goelen de honnen en 
Een vlinder van zulver. Van Lamkje Hof-de Boer 
verschient d'r een herdrok van Veur loon en 
verval. Dc hide oplaoge komt now op 4.000 
stoks. Van mien kaant bekeken, de dichtbunde! 
van Vrouw Hof, beleefde van de meitied een 
herdrok. Nao tien drokken is de oplaoge 4 x 5 
stoks. Et bock Wiend in et net van Dirk Kerst 
Koopmans wodt ok herdrokt. In 1966 verscheen 
dit in et Hollaans bi'j Laverman in Drachten, mit 
de dia!ogen in et Stellingwarfs. In 1983 gaf de 
Schrieversronte et uut in et Stelingwarfs in een 
oplaoge van 1000 stoks. In de twiede helte van 
oktober verschient d'r nog een herdrok van drie 
boeken. 

AANDERE NEGOSIE 

Naost boeken geft de Schrieversronte ok weer 
een kelinder uut. DL-,se keer mit wark van Dirk 
Kerst Koopman& D'r verschienen ok chic 

te weten Historische aspekien van het dorps-
gebied van Oosrerwolde van In K. J. Groutra 
(meer as 300 pag.. f 49,50), Over molens, 
walerschappen en veenpolders in de Stellingwer-
yen van J. Kiaver (131 pag. f 15,00) en et 
Cursusboek Stellingwarfs veur beginners 
(f 35,00). Ni'j bin ok de prachtige parreplu's mit 
Schrieversronte-opdruk (f 15,00) en luxe bal-
pennen mit opdrok in een deuzien (f 5,00). 

Bakker Hielke Stroetinga in Oosterwoolde bakt ze 
bruun. De Stellingwarver broties temeensen.... 

MY boek en drie herdrokken 

JOHAN VEENSTRA VOLOP 
IN DE SCHIENWARPERS 

De oorlog? 	 meugelik 
Ja, dat is wat vremd. 1k bin nao de oorlog geboren.  

I 

'IA 

VRAOG AN DE BALIE NAOR 
DE GALA STEMPELKA ORTE! 

"1  V-11WRIM, 1
0,  11M 01 

Tot en met 10 november geft Video!and jow bi'j de hure 

	

.p 	 van minimaol 1 film een gratis Altied Pries Cassette mit! 

	

. i 	 Boordevol videofi!minfermaosie en mit kaans op 
. 	. 	 prachtige priezen, waoronder meer as 400 ereplakken 

	

- 	 bi'j de Galapremière. Brinkstraote 1 - Oosterwoolde 
Tillefoon 051 60-1 4962 



Een gaaswri7e 
salon waor as 
iedere vrouw 

heur thuus vuult 

DAM ESKAPSALON 

Heufdstraote West 51 
Wolvege, till. 05610-12404 

A CCOUNTANTSKANTOOR 
NBC NOORD WOLDE B. V. 

Jow partner in dienstverlening 
D. Machiela, Federatie-belastingadviseur 

Heufdstraote West 1, Noordwoolde 
Postbusse 30, 8390 AA Noordwoolde 
Fax 05613-1706 - Tillefoon 05613-2005 

drogisteri'je 	parfumerie 

11H.  de drie stellingen 

vaort z.z. 60 - till. 05162-2722 - appelsche 

Installatie Techniek Noordwolde 

EIGEN RIPPERAOSIE-OFDIELING 
veur ripperaosie van alle marken 
wasautomaoten, ofwasmesienen, 
tillevisietoestellen 

IN STALLAr.. 

TECHNIEX 

NOORDWOLO, 

GAS-WAETER-ELECTRA 
VERWAARMING 
ZINK- EN DAKWARK 
RADIOT.V.'VIDEO 
HUUSHOOLDELIKE 
APPERATUUR 

WEEMSTRAOTE 17A - TILLEFOON 05613-1282 
24-UURS STORINGSDIENST, OK WEEKENDS 
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Gun schoenen 
een 2e ronde 
Votsmieten 
is zunde! 

HANS 
VERSTEEG 
SCHOEMAEKERI'JE 

Wolvege, till. 05610-16367 

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 
exciusief veur 
Wolvege ............ 39m95 
Maoten 37 t/m 48 ok in grand-coupe 

Wolvege, Promenade Oost 21 
Tillefoon 05610-14888 

In h/el Stellingwarf 
kent lederiene 

de dreuge wost 
van Geertsma 
de slaachter 
uut Wolvege 

Nog mit turf rookt! 

Geerisma 
Heufdstraote West 72 

Wolvege 
Till. 05610-12272 

DIJKSTRA 
schilderwerken 

I I I nn wader 
slaopen 

11118 
eigen bedde 

Apple lichtgewicht 
waetermetras 

itWLIPEI 
DJDW ceiifruun 

I 

geneesmiddels 

¶ 

Oosterwoolde 
Dattien Aprilstroate 42 
Tillefoon 05160-14625 

lip 

BOEKHAANDEL 
ZWIKSTRA 
Boek- en Kantoorboekhaandel 

De zaeke veur lezen en schrieven 

Behalven een uutgebreid 
assortment boeken, waorbij een 
appatte hoeke veur boeken tegen 
verTeegde priezen, ok: 
tiedschriften, weenskkaorten, 
posters, kantoor-artikels en 
kantoormesienen zoas: schrief-. 
tel- en rekenmesenen 

En netuurlik ok 
Stellingwarver boeken 

Van Harenstraote 32, Wolvege 
Tillefoon 0561 0-1 7755 

Goed slaopen is now ok 

veurdielig slaopen 

Een protte keus uut: 

* dekbedden 
* dekbedde-overtrekken 
* hoeslaekens 
* kussens 
* spreien 

enz. 

bedden & meeneemmeubelen 

Promenade Oost 45, Wolvega. 
till. 05610-12228 

]TEN WOLDE 

SCHOENEN 

Jaw speciaolzaeke 
in steun- en 
gemakschoenen 
mit de betere marken 

Sch i Iderwa rk 
	

homeopathie 
Waandofwarking 

Dubbele beg aezing 
	

reform 

kaorten 

.E1. 
EURODROGIST 

Heufd- 
straote 
Oost 41 
WOLVEGE 
05610- 
12596 

Kefé-restauraant 

DRAGT 
Heufdstraote Oost 64 

Wolvege 
till. 05610-12407 

As vanoolds etplak 
veur een verzorgde receptie 
en een gezellige feestaovend 

Ok kun gezelschoppen 
bi'j cons waarm eten 

en verzorgen wi'j koffietaofels 
tegen geschikte priezen 

En aljaorenlaank komt 
de Stelling warver Schrieversron te 

bij cons over de heerd 

HEREN 
 

veur ** medern  

, a a persoonlike 

' •4 

HERENKAPSALON 
HENK 
FLEODERUS 

op '1 WEST 53 
Till. 12265 



Doe mit en win iene van tien 
boekepakketten van f I 00,- 
OOSTERWOOLDE. Ok dit jaor hebben wi'j 
weer een puzzel in oonze boekekraante. Veurig 
jaor hadden wi'j ok ommeraek inzendings. De 
juuste oplossing was: .,Et waopen van Drente op 
de kop hebben". 

Dc gelokkige prieswinners, die een boekepakket 
van honderd gulden kregen hebben, weren: R. 
Bakker, Hoflaene 20, Leiden; J. E. Uges, 't Woerel 
5, Bunnik; A. van Leeuwen-Huisman. Zilverlaene 
78, Wolvege; J. Krekt-Suurd, Van Emstweg 26, 
Appelsche; H. Pijiman, Heufdweg 217, Hooltpae; 
H. Sloot-de Jong. Stokdiek 24. Langedieke; Th. R. 
Lodewijk, Hesselingstraote 3, Hooltpae; J. Boer, 
't Oost 35, Oosterwoolde; I. Reinalda, Dorp-
richterstraote 69, Oosterwoolde: A. van Randen. 
Mr. Verwerstraote 12, Oosterwoolde. 

Dit jaor gien uutdrokking ofgezegde. mar asjim de 
puzzel goed oplossen, staon d'r twie voegel-
naemen. Jim moe'n alle adverteensies weer goed 
bekieken om de woorden, die hier naost staon d'r 
uut te zuken. Uut de (firma) naeme van de 
adverteerder haelen jim die letter die overienkomt 
mit et nommer dat aachter de woorden staot. 
Veurletters of veurnaemen moe'n wel mitteld 
wodden. Zaeken as ,,hotel" of ,,fa" doen niet mit. 
1k geve een veurbield. Bi'j I staot ,,Baderie" mit 
letternommer 1. Et antwoord is Bakker b.v. Jim 
vullen B in. Stuur de oplossing in veur 1 december 
1990 naor Stichting Stellingwarver Schrievers-
ronte, Postbusse 138, 8430 AC Oosterwoolde en 
jim hebben kaans op iene van de tien boeke-
pakketten mit een weerde van flOO.- 

Succes d'r mit! 

Riegel/hokkien Letternommer 
1 . Baderie 1 
2. Zwat/wit 3 
3. Boekelier 	- 3 
4. Stationsstraote 28 6 
5. Boormesienen 4 
6. Sprinter . 	2 
7. Heufdstraote West 11 4 
8. Zink- en dakwark 4 
9. Schoenen 2 

10. Taxaosies 1 
11. Stellingwarver boeken 6 
12. Dezelde as bi'j 11 3 
13. Dreuge worst 2 of 3 
14. Bloemehuus 4 

1. Hotel 3 
2. Heerlike koek 12 
3. As vanoolds et plak 3 
4. Schilderwark 6 
5. As  
6. Radio 4 
7. Ford 8 
8. Citroën 2 
9. Zunnewerings 2 

10. Modehuus 9 
11. Foto studio 8 
12. Stationsstraote 18 6 
13. Optiek 2 

uaiiiciijaoiic Jullac_ 	viic-puicu vau 

zien heit leerd Et was doedestieds niet 
ongebrukelik dat harbargiers de vioele bespeul 

. 	t 	 ( 	 den tiedens feestelike gelegenheden 

1978 betrokken bi'j et wark van de sutelaktie-
kemmissie. ..Ja, een fleurig ploegien. We bin de 
kiub die et minst vaeke vergeerdert bi'j de 
Schrieversronte. len keer in etjaor ien ure. En dan 
hebben we et hiele dri'jboek klaor. Dan moet d'r 
nog wel een prone wark verzet wodden mit hulpe 
van et buro van de Schrieversronte en deur de 
vri'jwi!!igers. Mar we bin zo op mekaander 
inscheuten. dat !opt gewoon perfekt." Hi'j is ok 
slim te bruken over de vri'jwilligers: ..We hebben 
ok van die hiele trouwe viervoeters, die gaon a! 
jaoren alle drie daegen mit. Die heuren bi'j de 
vaaste eventaoris van de sutelaktie. Daor drift de 
hiele aktie op, op zokke meensken. Daor kuwwe 
niet zonder. En op meensken as Henk en Anja de 
Zeeuw uut Else, die in de sutelweken ok op et 
kantoor van de Schrieversronte bi'jspringen om 
alles weer op odder te kriegen." 

FAILLIET 

Renny Betten: ,.Ja, et is zo mooi. D'r bin een 
stokmennig vrouwluden, die vienen et aiweer 

_ 

Boeken, boeken en nog es boeken... 

Andries Kiers het een nogal zwarvend bestaon 
leid. Veur zien twintigste verhuusde hi'j naor 
Wolvege en daornao naor Liwwadden, waor hi'j 
van meert 1872 tot meert 1873 as huusjonge 
warkte bi'j Baron Collet d'Escury. De volgende 
drie jaor warkte hi'j as timmerman in Tiel, 
Maarssen en op 'e Gediek. In 1877 kwam hi'j as 
stalknecht in Beetsterzwaog. Tussen 1888 en 
1898 zat hi'j een keer of vieve in strafkelonies; 
dat varieerde van negen maonden tot drie jaor. 
Hi'j wodde vonnist vanwegen !aand!operi'je en 
schooieri'je. In 1898 gong hi'j naor Stoppenberg 
bi'j Essen in Duutslaand. En dan verdwient 
Andries Kiers uut oons gezichtsveld. 

RIiJ 
Ja, ik wil geern boek en baand van et projekt Kiers. Et kost f 32,50 (excl. 
verzendkosten) 

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

Adres.............................................................. 

Postkode ± woonplak 	................................................. 

Haandtekening: .......................... 
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D'r gaot dus een protte geld omme en dat zorgt 
toch veur een stok spanning. In et laest van 
september 1980 stonnen we veertigduzend in et 
rood, de kleuren gongen mi'j op en of, mar et 
bestuur blift altied lieke rustig en hadde alle 
vertrouwen in de goeie ofloop. In die tied sleut et 
bestuur allegere mar lienings of Ze weren 
heufdelik anspraokelik as et fout gong. Daor moej' 
toch wel respekt veur hebben. As ze doe niet 
deurpakt hadden, was et nooit echt wat wodden 
mit de uutgeveri'je van de Schrieversronte. Juust 
deur de jaorenlange inzet van de vri'jwilligers en 
van de boekhaandel kuwwe deurgaon mit et 
uutgeven van boeken. Riek wodt de Schrievers-
ronte d'r niet van. Mar awwe de boel mar wat liek 
holen kunnen. En as et oons op een kwaoie dag 
mar niet bi'j de hanen ofbrekt." zo betoogt 
heufdmitwarker Pieter Jonker. uc; utcuciuicct'. iii i ito ..iiuiiii wuuu uut uc 

. 	 . 	. 	. 	 Al mital hetvuuftienjaorsutelaktiede uutgifte van 	arven van de beer A. Hoeksma uut Kootstertille. 
Veur vuuftiende keer sutelaktie in Stellingwarf 	 60 boeken mit meugelik maekt. ..Daor biwwe best Die Hoeksma was winkelman en sPeulde vioele 

een betien groos op," vertek Geert van der 	'P d2flSOV.flS. 0P 'e titelpagina van dat 

Schrieversron'te  batst   drin 	 mk/gege den 20 NO 1864 r  
D'r is altied wel wat te vieren. Veurigjaor veur de 	. Kiers 	 . . 	in  

mit zesfigduzend gulden 	 :  harbargier en postmeester. De naeme van zien 

-- 	... 	mem was Trijntje Martens Eseld. Et meziek- 
DE HOEVE. De tillefoon rinkelt keer op keer op 	: 	 •. 	 . 	., 	: boek tell 70 meziekstokkies, bestaonde uut 
e Meulehoeve in Oosterwoolde Et is nog een peer 	 daansen marsen instermentaole intermezzi en 
weken veurdat de vuuftiende sutelaktie van de 	 lieten Et is verpat in 5 suites elke suite was 
Schrieversronte uut aende gaot. Et regent 	, 	. - 	 .. • . . 	. 	 . . 	 lichtkaans et repertoire veur ien daansaovend: Et 
bestellings veur de nije Dirk Kerst Koopmans 	 -v  woord gekregen dudet d'r al op dat hij de 
kelinder veur 1991 en de boekwinkels bin dnftig 	 .. 	 .... 	meziekstokkies met zels schreven het mar dat 
an et bestellen en willen meer weten van de nije 	 .. . 	 :J hij et meziekboek lichtkaans kregen bet van een 
boeke akties Mar ok de sutelders beginnen heur 	ooldere muzikaant (zien heit9) De notatie is van 
an te melden 	 . 	 een voiwassen persoon en met an een 

F 	
, 	 A 	 11 	 I., 

Vrouw Punter van De Hoeve an de lijn: ..Ja. wi'j 
wollen wel weer mit te sutelen. Et het oons veurig 
jaor goed voldaon. Wi'j willen wel in Steggerde 
sutelen, daor kennen we de meensken ok wel. 
Vrouw De Vries vun et veurigjaor slim gezellig en 
die wil ok weer mit. En Wube Jan Lenstra kon 'k 
nog niet an de tillefoon kriegen. mar die gaot ok 
vaast en zeker mit. Ja, reken op woensdag mar op 
oons.,,  

..Veurig jaor deden ze veur de eerste keer mit en ze 
hebben de smaek te pakken en et het over-en-weer 
goed voldaon," zegt Geert van der Meulen, die as 
vri'jwilliger al jaor-en-dag as coordinator van de 
aktie in et spier is. Hi'j hoopt dat naost oonze vaaste 
ploeg mitwarkers heur elk jaor een stokmennig 
ni'je meensken anmelden zullen. .,Veurig jaor 
vunnen we in Donkerbroek twie nije mitwarkers 
en die hebben daor ok ommeraek verkocht. We 
hebben een protte wille mitmekaander. Morgens 
eerst even genoeglik mit mekaander koffiedrinken 
en nao een .,peptalk" van Pieter Jonker de diek 
uut. Tussen de middag eten we een happien 
mitmekeer en in de naomiddag sluten we et 
gezellig of mit een glassien. lederiene mag mitdoen. 
Et kan iene dag, et mag een halve en et mag ok 
meer. Laot de meensken mar even naor de 
Schrieversronte bellen (05160-14533) of ze 
meugen me ok wel even thuus bellen (05160-
13487). Meensken hoeven hielendal gien lid te 
wezen. As ze et es mitmaeken willen, dan kun ze 
heur gerust melden." 

DRIE DAEGEN 

Over de drie daegen verdield gaon d'r een dikke 
dattig vri'jwilligers mit. De leiding bestaot urn de 
sutelaktiekemmissie en daor zitten in Renny 
Betten-Popkema, Pieter Jonker, Geert van der 
Meulen en Henk Kroese. Laestnuumde is al sund 

jammer as de sutelaktie oflopen is. Die hebben de 
pé in, dat ze weer een jaor waachten moeten. 
veurdat ze weer veur oons op pad kunnen." Pieter 
Jonker reageert daor lachend op: .,Zo slim heb ik 
et niet te pakken. Dc twie maonden veur de 
sutelaktie is et smoordrok bi'j de Schrieversronte. 
Dc ni'je boeken moeten klaor, de kelinder en de 
boekekraante ok. De sutelaktie moet orgeniseerd 
wodden. AT eerlik bin, dan bin 'k altied verhipte 
bliede dat alles weer aachter de rogge is. D'r hangt 
zovule van of. Awwe drie daegen regen hebben 
zollen. en we zollen de diek niet uut kunnen, dan 
zit de Schrieversronte midden in et faillisement. 
want netuurlik hebben we wel zwaor investeerd in 
drokwark. Van etjaor zels meer as f60.000.-. Dat is 
wel hiel yule, omreden we negen boeken 
herdrokken, twie nije boeken uutgeven en dan 
nog de kelinder en de boekekraante. Jaorliks 
stikken we meerstal f40.000.- in oonze uutgeveri'je 
en dat geld moèt allegere wel weer op et klied 
kommen. De Schrieversronte het jaorliks mar 
fl. 162.- subsidie op boeken op 'e begroti ng staon. 
Now, daor spring ie niet zo veer mit. Gelokkig 
kriegen we jaorliks ok een extra doffien van de 
perveensie, awwe es een biezunder bock hebben. 

SPANNING 

Et meziekboek van Kiers 
NOORDWOOLDE. Et Fries Volksdaanscen-
trum in Liwwadden prissenteerde zaoterdag in 
Burgum een uniek projekt, dat ok de Ste!!ing-
warven raekt. Centraol staot et meziekboek van 
Kiers (geboren in Noordwoolde), mit daansen 
uut de twiede helte van de l9de ieuw. Et 
materiaol bestaot uut een bundel en een 
meziekbaand. De daansen uut de vierde suite bin 
bewarkt en opnij saemensteld deur de beer Jan 
Kloetstra uut Liwwadden. De arrangementen 
van de daansmeziek bin maekt deur Annemarie 
van der Reijden. De meziek op 'e Wand wodt 
speu!d deur et orkest Kopacka. Dat orkest is bi'j 
de Schrieversronte ok niet onbekend. Zi'j 
verzorgden op et grote boekefeest in 1984 in 
Bull de meziek. En daor wodt nog over praot! 

Et hide pakket, dat now deur et Fries 
Volksdaanscentrum uutbrocht wodt, kost f 32,50 
en is ok bi'j de Schrieversronte verkriegber. De 
oplaoge is 300, en d'r is aorig subsidie op. De 
kostpries is in warke!ikhied wel meer as f 50,-
per pakket. In overleg mit et Fries Vo!ksdaans-
centrum wodden de meugelikheden onderzocht 
om de daansen uut et meziekboek van Kiers ok 
in Stellingwarf weer op 'e plaanken te brengen. 
De lesgevers van de volksdaansploegen in 
Stellingwarf zollen dan Iichtkaans een cursus 
kriegen kunnen van de beer Kloetstra zels, zo 
vertelde oons een enthousiaste Coby Laanstra-
Ypma. Zi'j is veurzitter van et Fries Volksdaans-
centrum. En zoks zol toch prachtig wezen dat 
juust in Stellingwarf de daansen van Kiers weer 
opni'j tot leven brocht wodden. 

WIE WAS NOW DIE KIERS? 

De heer Jan Kloetstra uut Liwwadden was 
bereid om veur de boekekraante de gegevens 
nog es even op een riegeltien te zetten. In de 

. Perveensiaole Biebeitheek van Frieslaand in 
Liwwadden wodde een meziekboek vunnen dat 

;. 	1CIAO 	1... .....-1.4. .4..... A. 



Autobedrief/Service- en tankstation 

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

Officleel 
Opel-Service Dealer 

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

Ok veur inbouw 
LPG- i nstellaosies 
A.P.K. keuringsstation 
VVN-miljeukeuring 
Super-diesel-gas 

Speer now mit veur gratis 
bad- en beddegoed 
Centen goedkoper 
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Tolede's 
dier- en 

visbeneugdigdheden 

Veur dat wat as jow dier 
neudig het 

Voer van ien tot vuventwintig 
kilo 

Okjow adres veur viskerije 

Heufdstraote West 15 - Noordwoolde 
till. 2943 

Slaachteri'je 

Sake Krol 
Jow weten wel, die van 't West 
Ambachte/ik vakman slaachter 

Veur alle soorten vas slaacht vleis 
Veur et gemak en et sudderen 

Veur de Iekkere honger en bolle 
Veur de fesies en om vleis te reusteren 

Ok veur v/eis reusteren op t gas 
kuj'bl'j oons an kioppen 

Heufdstraote West 11 
8391 AK Noordwoolde 

till. 05613-1413 

Cafetaria-Iunchroom 

De Boemerang 
Het now ok een gezellig 

,,Pannekoekhuus" 

Jow kun kiezen uut 
40 soorten pannekoeken 
verschillende soorten jes 

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 
AMes uut eigen keuken 

Tot kiekes!!! 

Heufdstraote West 29a, Noordwoolde 
till. 05613-3310 

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

neudig binnen veur de bouw? 

Van knienehokke tot bungalow 
en van boekeplaanke tot 

slaopkaemer 
AMes 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 

Veurjow 
fesien uus 
vienen jow in oonze mederne 

inrichte slieterije 
een protte soorten draank 

liek as disteleerd, bier en frisdraank 

Gezellige zaelruumte beschikber 
veur vergeerderings, 

fesies en diners 

Kefé-Restauraant-Slieteri'je 

,, Marktzicht' 
G. L. KROL 

Noordwoolde - Heufdstraote West 19 
Tillefoon 05613-1359 

Bi7 Jaap Slot, - ja waor I - 
bin jow foto's in twie daegen klaor, 

en pasfotos vot-op-slag 
alderdeegst op dezelde dag 

Wi'j' een film- of fototoestel kopen, 
kom dan even bi'j oons anlopen: 

wi'i helpen ètkenien' geheid 
mit sput van goeie kwaliteit 

FOTO STUDIO 

JAAP SLOT 
He!Iingstraote 5 - Noordwoolde 

Till. 05613-1861 

Veur mool 
speulgoed 

en een goed 
stok ark 

Haanstra's 
Koopcentru m 

Heufdstraote West 50 
Noordwoolde - till. 05613-1671 

De zaeke waor aj' et 
veur et kiezen hebben 

Ok op maendag eupen 
Parkeren kuj' veur de zaeke 

WE 
lnstellaosie- en !oodgietersbedrief 

WIETSE SLICER 
Noordwoolde, Heufdstraote West 17 
Tillefoon 05613-2224 

VEUR ANLEG VAN: 

0 elektra 
. waeter 

gasverwaarmings 
S zink- en dakwark 
S huushooldelike 

beneudigdheden 

/1I 1GERARED KRANENEJDNK 

Hubo 	 schildersbedrief 
BOVENSTREEK 1 0 	 INDUSTRIESTRAOTE 25 
TILLEFOON 05613-1647 	 TILLEFOON 05613-1400 
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Dirk Kerst. Koopmans, 
een vrund veur altied 
MUNNEKEBUREN. Veurige weke zaoterdag 
wodde de ni'je kelinder van de Stellingwarver 
Schrieversronte prissenteerd. Dirk Kerst Koop-
mans - de schilder van de Scheene - ston die dag in 
et middelpunt van de belangstelling. In 1982 
verscheen d'r een Dirk Kerst Koopmans-kelinder 
veur et jaor 1983.   Die kelinder, in een oplaoge van 
1000 stoks, was in drie weken tied uutverkocht. 
Disse keer bin d'r ok weer 1000 kelinders maekt, 
mit dattien prenten van De Scheene. Een 
veertiende blad geft infermaosie over de prenten en 
over de kontakten die Schrieversronte-uutgever 
Pieter Jonker mit Dirk Kerst Koopmans had het. 
Sund 1979 is Koopmans een trouwe mitwarker 
van de Schrieversronte. Hi'j warkt riegelmaotig 
mit an et tiedschrift De Ovend. Hi'j illestreerde een 
stokmennig dichtbundels. Om die reden en om 
zien belangeloze en enthousiaste inzet veur de 
Schrieversronte nuumt Pieter Jonker Dirk Kerst 
Koopmans een vrund veur altied. Et leek de 
redaktie van Twie pond 'n stuver - de boekekraante 
- een aorige gedaachte om nog es een 
ommedaenken te geven an et leven van Dirk Kerst 
Koopmans. Dat gebeurt an de haand van de tekst, 
die Pieter Jonker es schreef veur de katalogus van 
een tentoonstelling in et Fries Museum. 

ET LEVEN VAN 
DIRK KERST KOOPMANS 

Zien jeugd (1906-1928) 
Dirk Koopmans is op 7 oktober 1906 geboren op 
'e Oordplaetse an de Kuunder (Tjonger) tegen-
over de buurtschop .,De Zeuvenbuurt" onder 
Oldelaemer (in West-Stellingwarf). Vader Kerst 
Koopmans komt van Spannum, wielst moeder 
Jantje Oosten een geboren en getogen Stelling-
warfse is. Laeter zal hi'j altied de naeme van zien 
vader as twiede veurnaeme bruken. DKK wodt 
zien .,haandelsmark". De huusholing van Koop-
mans telt drie kiender naost Dirk bruur Roelof en 
zus Ger. Vader is boer. De grootvader van Dirk 
(van moeders kaante) is in de Grote Veenpoolder 
een bekende persoonlikhied en geniet anzien. 

Dirk gaot in Spange en Scharpenziel naor schoele. 
Thuus tekent hi'j op pepierties van de poeiers uut 
de aptheek. Zoemers, as de stalmuren wit binnen, 
warkt hi'j mit conté. En as de koenen op stal staon, 
het hi'j een ruumte op zoOlder. Et tekenonderwies 
is slim traditioneel: tekenen naor veurbeelden. Bi'j 
meester Warmolts blift hi'j zitten. Warmolts, de 
herontdekker van de vuurvlinder, is glen groot 
pedagoog. Toch zal Warmolts van invloed west 
hebben bi'j de ontwikkeling van de liefde veur en 
de kennis van de netuur. Dirk raekt as opscheuten 
jonge geboeid deur de levenswieze van twie neven 
van moederskaante. Cornelis Gabes Gouma 
(1882-1926) het zeker as identiteitsfiguur diend, as 
et gaot om et vegetansme. Deur him te bot in te 
spannen veur zien studie raekt Gouma overspan-
nen. Deur toedoen van de bekende Friese 
vegetariër D. de Clerq kwam Gouma op et 
vegetarisch sannetorium ,,Monte Verita" te 
Ascona in Zwitserlaand te lane. Hi'j bleef tien jaor 
in et buterlaand. Hi'j trok van 1905 of as een soort 
netuurapostel deur Italië en Frankriek en preekte 
een vegetarische levenswieze. Nao 1913 gong hi'j 
mit dit wark deur in Nederlaand. Hi'j veurzag in 
zien onderhoold deur verkope van prentbriefkaor-
ten en brochures over et vegetarisme. 

Dc twiede neve is Henderk Harms Snieder (1868-
1946); hi'j was een gezet boer in de Grote 
Veenpoolder, die alclerdeegst een schoft in de 
kelonie Walden van Frederik van Eeden (1860-
1932) warkt hadde. De kelonie Walden hul negen 
jaor staand (1898-1907). Van Eeden was de 
bekende schriever van de Tachtigers en was dokter 
en psychiater van zien yak. Bekend was ok zien 
idealisme op et gebied van de hervorming van de 
maotschoppi'je. ,,Mar Hendrik Harms lustte te 
graeg een slokkien," vertelt Dirk. Snijder het tal 
van publikaosies op zien naeme staon over de 
geschiedenis van de Grote Veenpoolder. D'r is ok 
een versiag publiceerd van zien tocht deur een pat 
van Zwitserlaand en Italië om 1900 henne. 

Molleurus Couperus (geboren op 20 jannewaori 
1906)   is as vrund van Dirk van grote betekenis. Dc 
oolden van Molleurus hebben een winkeltien in 
Scharpenzeel en ze warkten een tiedlaank in 
Duutslaand. Et bin Zeuvende-Dag-Adventisten. 
Op jeugdige leeftied gaot Molleurus veur zien 
opleiding tot zendeling naor Neandertal. In 1922 
gaot Dirk (op 15-jaorige leeftied) mit him mit, as 
Molleurus mit vekaansie in Scharpenzeel west het. 

Dirk in zien atelier en museum an de Scheene. 

Ze gaon lopende op reize en zonder paspoort. Ok 
in Neandertal tekent Dirk. Uut die tied bin nog tal 
van tekenings - maekt mit de vulpenne - beweerd 
bleven. Via Cuba komt Molleurus in Michigan te 
lane. Hi'j studeert d'r veur medisch zendelinge en 
gaot naor Nederlaans-Indië. Nao een jaor gaot hij 
in Californië veur dokter leren en wodt 
dermatoloog. Laeter, as perfester, bereist hi'j de 
hiele wereld. Molleurus het as heufdredakteur van 
,,Spectrum - a quarterly journal of the Association 
of Adventistforums" riegelmaotig wark van DKK 
publiceerd. Dirk zet him intied in veur de 
Jeugdbond veur Gehielontholing, veur de Prak-
tische-Idealisten-Associatie en de Wereld-Biebel-
theek. En hi'j het interesse veur de theosofie. Dc 
aovendschoeleopleiding veur onderwiezer maekt 
Dirk niet of. Hi'j lest wel alderhaande boeken en 
heipt thuus op 'e boerkeri'je. Hi'j wodt vegetariër 
en zal et zien hide leven blieven. 

Reizen en persoonsontwikkeling 
-van 1928-I932... 	 -_-- 

Dirk wol naor een laand waor hi'j gien meenske en 
ok de tael niet van kende. Op 14 november 1928 
vertrekt hi'j vri'j onverwaachs mit de ..Gelria" via 
Southampton en Vigo (an de Spaanse westkust) 
naor Zuud-Amerike. Op  29 november bin ze in 
Rio de Janeiro en op 4 december in Buenos Aires. 
Hi'j stapt over op 'e boot naor Diamante (400 km 
ten noord-oosten van Buenos Aires). Van 
Molleurus kreeg hi'j et adres van et ..Collegio del 
Plata" in Puiggari (500 km ten noord-oosten van 
Buenos Aires). 

Op dit centrum van de Adventisten bivakkeren 
veertig nationaliteiten. Naost een opleiding moet 
iederiene een bi'jdrege leveren in de vorm van 
arbeid in iene van de bedrieven van et ,.Colegio". 
Naost een laandbouwbedrief is d'r een bakkeri'je, 
een sannetorium, een waskeri'je, een bouwbedrief 
en een tuunbouwbedrief. Et lokt Dirk niet om 
himzels te bekeren. Hi'j zegt et zo: ,,Et geloof gong 
heur boven alles en dat gaot mi'j boven de pette." 
As Dirk in Puiggari ankomt is et krek grote 
vekaansie, en die duurt nog tot 10 meert. Hi'j gaot 
eerst op et laand (chacra) warken. Laeter timmert 
hi'j, warkt in de bakkeri'je en mag ok helpen bi'j et 
macken van waandschilderings. Hi'j krigt 2,5 peso 
veur een goedlekend petret. Dirk het toch et gevuul 
dat hi'j niet op et goeie plak is en komt mit hulpe 
van een Hollaanse kleermaeker in kontakt mit et 
schildersbedrief Comely en Montbelli in Buenos 
Aires. In Buenos Aires bezuukt hi'j tal van musea 
en tentoonstellings. Riegelmaotig is hi'j in de 
biebeltheek van de theosofen te vienen. Hi'j leert 
Juan Esteve Dulin kennen in Quilmes (25 km ten 
zuud-westen van Buenos Aires), die as dokter de 
vegetarische geneeswieze toepast. Dulin is redak-
teur van et tiedschrift ,,Vivir". Dirk levert wark an 
dat tiedschrift. 

Intied krigt Dirk de leiding van et ,,Hogar 
Sarmiento" van de ,,Colonia Escuela Argentina" 
van Dr. F. W. Gándara. Naost een schoele-
opleiding wodt ok hier in bedrieven warkt, die bi'j 
de ,,Colonia" heuren. Gándara perbeert de 
muuilik-opvoedbere jongen weer op et goeie spoor 
te kriegen. Hi'j bezit een prachtige kollektie 
Indiaans eerdewark. Dirk begint de motieven nao 
te tekenen. Deur Gándara komt Dirk in kontakt 
mit Rolando Dorcas Berro in Chascomñs. Dorcas 
Berro vragt Dirk et historisch album bi'j 
gelegenhied van et 150-jaorig bestaon van 
Chascom.s te illestreren. Hi'j is heufdredakteur 
van et dagblad ..El Radical" en is ok histoncus van 
zien yak. In meert 1930 gaot Dirk naor Martinez, 

naor een naturistekaamp. Dc vrunden in Buenos 
Aires bin meerst naturist of vegetariër, die ofwel 
theosoof ofwel anarchist binnen. Dirk blift him 
verdiepen in de Indiaanse keunst. Hi'j wil perberen 
de oorspronkelike vorms weeromme te vienen, om 
op die meniere bi'j heur leefwereld, heur daenken 
en heur vulen te kommen. 
Op 6 september 1930 brekt d'r weer een revolusie 
uut in Argentinie. Dc ni'jbouwplannen van et 
Collegio wodden deurstreept. Dorcas Berro is zien 
baene as siktaoris van een schoelegemienschop 
kwiet en d'r is ok gien geld meer veur et historische 
album van Chascomüs. Schoelen gaon dichte, de 
kraanten kommen onder censuur en de staot van 
beleg wodt oflondigd. Dirk warkt van et begin of 
an mit an affiches en foolders tegen et ni'je regime 
en an et tiedschrift ,,Nervio, critica-artes-letras". Et 
liekt Gándara beter dat Dirk de kelonie verlat, now 
hi'j zo dudelik perti'j kiest. Hi'j vormt een geveer 
veur de subsidie van et Ministerie. Dirk krigt 
introduktie-brieven mit veur Dr. Ricardo Rojas 
(rektor van de Universiteit van B.A.) en de 
publiciste Victoria Gucovsky. Staongan leert Dirk 
tal van keunsteners kennen. Mit hulpe van Victoria 
krigt hi'j van 8-15 december 1931 in et ,,Ateneo 
Ibero Americano" zien eerste tentoonstelling. 
In jannewaori 1932 vienen we Dirk in 
Montevideo in Uruguay. Hi'j staot in verbiening 
mit de dichter Emilio Oribe, de schilder Carlos W. 
Aliseris en de dichteresse Juana de Ibarbourou. 
Mit de direkteur van et dagblad ,,El Dia" komt hi'j 
bi'j de president van Uruguay, Gabriel Terra. Via 
de menister van Industrie. Castillo, krigt hi'j 
pepieren veur et macken van een studie-reize. Mar 
vri'j onverwaachs gaot Dirk in 1932 weeromme 
naor Frieslaand. Zien oolden bin dattig jaor 
trouwd. Hi'j keert nooit weeromme in et laand van 
de gaucho's, pampa's en linyeras (zwarvers). 

Hooltgravure van DKK 

Dc Scheene-tied (1932-1943) 
Weeromme in Nederlaand zorgt de glasschilder 
Frits Geuer veur de eerste tentoonstelling in 
Utrecht in 1936. Van zien laeste driehonderd 
gulden kocht Dirk een tente mit een bonetuun an 
de Scheene. Dat husien van een vroegere veen-
arbeidersfemilie is onbewoonber verklaord. B. en 
W. van West-Stellingwarf willen niet op disse 
beslissing weeromme kommen. Dirk blift d'r 
wonen. Et is dikke aarmoede. Hi'j krigt van zien 
grootvader een eerste opdracht: een schilderi'je 
veur een vertrekkende doomnee. Op 'e weer-
ommereize uut Zuud-Amerike komt Dirk in 
kontakt mit de joodse journalist J0 Polak. Ze 
warken laeter tegere an een bock over heur 
aeventuren in Zuud-Amerike. Polak kan mar gien 
uutgever vienen en et projekt wodt op 'e lange 
baene scheuven; de tekenings bin verleuren gaon. 
De laeste brief van Jo Polak an Dirk is van 2 
december 1940. Hi'j stuurt Dirk een tientien veur 
eteri'je en huusbraand. Intieci schrift Dirk zels ok 
artikels. Hi'j schrift en tekent veur ,,Het 
Nieuwsblad van Friesland", ,,Sljucht en Rjucht" 

Dirk bij zien tente an de Scheene. 

en de ,,Wandelaar" van Uutgeveri'je A. G. 
Schoonderbeek in Laren. 

In ,,Fan Fryske Groun" verschienen een 
stokmennig artikels over ,,de schilder van de 
Scheene". Hi'j korrespondeert mit de schriever 
Klaas van der Geest en mit de schriefster Mien 
Labberton. Hi'j illestreert wark van heur. Hi'j 
kocht een twiede tente en maekt daor et Scheene-
museum .,De Tente" van. Naost tentoonstellings-
ruumte veur eigen wark lat hi'j veural de 
warktugen van de veenderi'je en de rietsnieder 
zien. Dc eventaoris van et Scheene-museum wodt 
overneumen deur et Eupenlochtmuseum in 
Arnhem. Dirk legde et leven an de Scheene op 
verschillende menieren vaaste. Et wark. de 
meenske en de netuur keren de hieltied 
weeromme. 

In 1943 trouwt Dirk mit Wilhelmina Beun. Ze 
kriegen twie zeunen. In de oorlog verhuzen ze naor 
Ooldemirdum. In 1958 verhu.zen ze naor Balk an 
de Luts. Wienke blift tot heur pensionering 
onderwiezeres. 

In de oorlog warkt Dirk mit an de nationaol-
socialistisch oriënteerde tiedschriften ,,Noorder-
land" en ,,Saxo-Frisia". Bet hi'j in zien aarmoede 
op 'e verkeerde vrunden vertrouwd? Nao de 
oorlog wodt et him in ieder geval zwaor anrekend. 
Dirk hoolt staonde dat hi'j gien anhanger was van 
alderhaande idenen uut et nationaol-socialisme. Et 
blift muuilik veur him om over die tied - vlak nao 
de oorlog - te praoten. 

In 1942 illestreert hi'j et bock ,,Volk aan den plas" 
van U. G. Dorhout (uutgifte van A. G. Schoon-
derbeek, Laren). Veur de oorlog tekent en schildert 
Dirk ok in Drente, Grunningen en de Ardennen. 
Toch is et muuilik veur him om brood op 'e 
plaanke te kriegen, ok al bin d'r tentoonstellings 
van zien wark in Wolvege, Makkum en 
Liwwadden. ,,In Liwwadden hebben ze wel een 
protte geld over veur een dooie schilder, mar 
schilders van vandaege-de-dag in leven holen, daor 
is haost gien spraoke van," vint Dirk in die tied. In 
West-Stellingwarf kan Dirk rekenen op 'e steun 
van burgemeester Maas. 

Wark en leven nao de oorlog 
In 1953 perbeert Dirk zien manuscript .,Tussen 
zon en nerd" plaetst te kriegen bi'j o.a A. A. M. 
Stols en bi'j de Wereld-Biebeitheek. In 1956 is d'r 
spraoke van dat Uutgeveri'je Laverman in 
Drachten et bock uutaeven zal. Jaorenlaank blift 
d'r een korrespondeensie over dit plan. Van 16 
oktober 1964 tot 26 feberwaori 1965 verschient et 
as vervolgverhael in de ,,Drachtster Courant". Et 
zetsel van de kraant wodt ok veur et bock bruukt. 
Dat drokt de kosten van uutgifte. In 1966 
verschient et onder de titel ,,Wind in het net". In 
1983 verschient een twiede, Stellingwarfstaelige, 
edisie bi'j de Stellingwarver Schrieversronte in 
Oosterwoolde onder de titel ,,Wiend in et net", in 
een oplaoge van 1000 stoks, in 1990 volgd deur 
een dadde drok van 500 exemplaoren. 

Gaasterlaand wodt zien ni'je warkterrein. In de 
zestigerjaoren bin d'r weer tal van tentoonstellings 
(o.e. in Liwwadden. Wolvege en Aalden). In 1975 
is d'r een tentoonstelling in et Frysk Letterkundich 
Museum en Dokumintaesjesintrum in Liwwad-
den. In Balk wodden d'r om de jaorwisseling van 
1982/1983 en 1984/1985 tentoonstellings hullen 
in Talma-hiem. Dirk illestreert ,,Land en mens van 
gaast en klif" van L. Post-Beuckens (1980). Op 31 
december 1982 krigt hi'j de Cultuurpnes van 
Gaasterlaand. 

Dirk beheerst tal van technieken: aquarel, eulie-
varve, ink mit penseel, de hooltgravure, de 
hooltsnede. de linosnede. Hi'j het zien hide leven 
naturalistisch schilderd: de netuur bruukt as beeld 
veur en weergaove van eigen gevulens, gedaach-
ten en idenen. Dc mederne invloed in zien wark is 
et uutperberen van abstrakten. Daor is hi'j anno 
1990 ok weer drok mit doende. 
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DEALER 
VEUR 
.. 

AUTO CENTRUM APPELSCHE 
DOT MEER AS JOW DAENKEN 

- 

Autobedrieven 

Fa. van der Weide 
0ff/c/eel dealer van 
Peugeot-Talbot mit keuze uut 14 
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Jan Boon kreeg el eerste exemplaor van Blauw Zwiet uut hanen van Karst Berkenbosch. 

Blauw Zwiet 

,,Mit vaort en inzet schreven" 

TWIE POND 'N STUVER 1990 

,,Historische aspekten van het Publikaosie van meulekenner 
dorpsgebied Oosterwolde P.P J. Klaver now beschikber 
OOSTERWOOLDE. Vuuftien jaor sneupers-
wark van ir. K. J. Grouwstra uut Liwwadden, die 
an et begin van dit jaor wegraekt is, het slim yule 
zaeken om en over Oosterwoolde boven waeter 
brocht. Et naoslagwark van Grouwstra (in een 
keurige ringbaand, meer as 300 pagina's) vaalt 
uutien in drie dielen: 1. et dörpsgebied tot 1800, 2. 
Oosterwoolde in de 19e ieuw en 3. een historische 
beschrieving van de buurtschoppen om Ooster-
woolde henne. Lick as de titel al andudet, gaot et 
niet alliend over et dörp, mar kommen ok de 
buurtschoppen as Lege- en Hoge Duurswoold, 
Buttinge, Nanninge, Prandinge, Steginge. Jardin-
ge, de Weper, de Knolle, Medhuzen, Klaozinge, 
Boekhost en Venekoten goed uut de varve. 

Et eerste did, et dörpsgebied tot 1800, wodt 
onderverdield in drie heufdstokken: a. staotkundi-
ge-, rechtkundige- en karkgeschiedenis, b. fysisch-
geografische geschiedenis en c. sociaol-geograli-
sche en economische geschiedenis. 

In dit die! I krigt de lezer een slim uutvoerig bield 
veurschotteld over de historic van Oosterwoolde 
en de heur omringende buurtschoppen in de meerst 
roeme zin. Zaeken liek as et ontstaon van et 
!aandschop mar ok van et dörp en de 
buurtschoppen, van de meensken die d'r woonden 
van boer tot grietman en van dörpspastoor tot 
bisschop, van aarmoede tot welstaand, kommen 
uutgebreid an de odder. In dit did krigt de lezer een 
deurkiek deur de ieuwen henne. 

Is et eerste did nog een betien veer van oons bedde, 
in et twiede die! - van de Fraanse tied of tot an et 
begin van disse ieuw toe - wodt dat eers. D'r 

BERKOOP. In et Iaeste van meie verscheen et 
verhael ,,Blauw Zwiet" van Karst Berkenbosch 
uut Berkoop. Et haandschrift wodde in 1989 
bekroond mit de Oolde Pook-pries. De jury van 
die twiejaorlikse anvieteringspries veur de schrie-
veri'je in et Stellingwarfs schreef: ,,Et verhael op 
himzels is zonder meer verrassend wat inhoold 
en onderwarp anbelangt. Gien makkelik, glad 
lopend verhaeltien." De boekbesprekings in de 
kraanten weren an now toe positief: 

Jan Kroes van de Liwwadder Kraante (27 juni): 
,,Et bock is mit grote inzet schreven en et het 
vaort. Blauw Zwiet is een eerlik boekien dat jow 
mitnemt en daoromme een anweenst veur de 
Stellingwarver literatuur. Aj' ien keer in et 
verhael zitten, lat Blauw Zwiet him in iene keer 
uutlezen." 

Dc heer R. de Boer van et Friesch Dagblad (11 
augustus): ,,Dat eerste pat van et verhael zit 
mooi ofwisselend in mekaander. Et verhael is 
mit vaort verteld, de overgangen zorgen d'r veur 
dat de lezer zels anvieterd wodt om mit te 

kommen zaeken op 'e bodden, die we kennen. 
Personen en femilies die we herkennen. Et is 
daordeur een gedielte dat de lezer ni'jsgierig maekt 
en him hid viot lezen lat. Dc grote veraanderings 
an et aende van de veurige ieuw en an et begin van 
disse ieuw zien we ok over Oosterwoolde trekken. 
Van boeredörp, waoras nog spraoke was van 
harmonic mit et laandschop, naor een burgerdörp, 
waoras veuruutgaank alliend telt en dat vaeke nog 
dot. 

Et dadde diel geft een slim detailleerd overzicht 
van de bewoningsgeschiedenis van de buurtschop-
pen om Oosterwoolde henne. Elk buurtschop 
wodt appat behaandeld en et gehiel wodt 
verdude!ikt mit een kaortien van et kadastraole 
plan van 1832. Veerder wodden d'r zaeken 
bespreuken lick as waeterhuusholing, wegen-
patronen en veural is d'r een belangriek plak 
inruumd veur de stemdregende boerkeri'jen 
(plaetsen) mit heur bewoners, waorbij weer hiel 
wat bekende Oosterwooldiger femilies veurkom-
men. 

Al mit al is et een slim omvangriek wark wodden 
van Klaas Jan Grouwstra, een man die een groot 
kenner was van de dOrpshistorie van Oosterwool-
de en die elkeniene verbaosde mit zien paraote 
kennis. Ok daoromme is et biezunder spietig, dat 
hi'j niet meer in oons midden is. 

Dc ringbaand is veur f 49.50 te koop bi'j de 
boekwinkel en bi'j de Stellingwarver Schrievers-
ronte. Et is een gezaemenlike uutgifte mit de 
Stichting Warkgroep Cultuurbelang Oost-Stel-
lingwarf. 

daenken. Et is medern van inhoold en struk-
tuur." 

Gerard Stout van et Ni'jsblad van et Noorden (3 
augustus): ,,De lezer mag zels de vraoge naor de 
zin van et bestaon en de rolle van et (nood)lot 
beantwoorden. Et bock is vlot schreven. Dc 
overgangen tussen de waonveurstellingen en de 
grauwe warkelikhied van et leven van Fedde 
Hartstra bin vloeiend. Dc schriever wet de lezer 
mit te slepen in de Ieefwereld van de 
heufdpersoon. Dc streektaelliteratuur zit mit 
disse boeken op 'e goeie weg." 

Johan Poppen van de Drentse- en Asser 
Courant: ,,Fedde Hartstra, vri'j man, mar oe zo 
bunnen. Bunnen an himzels, overspannen. Daor 
is in et kot mit zegd, waor de debuut-novelle 
Blauw Zwiet over gaot." 

Dc besprekings in de verschillende tiedschriften 
moeten nog verschienen, mar et liekt d'r op dat 
et bock van Karst Berkenbosch goed ontvongen 
wodt. Et is te hopen dat et him anspoort om mit 
de schrieveri'je in et Stellingwarfs deur te gaon. 

OOSTERWOOLDE. Van de haand van de beer 
J. Klaver uut Oosterwoolde is een publikaosie 
verschenen onder de titel ,,Over molens, water-
schappen en veenpolders in de Stellingwerven". 
Dc publikaosie is veurzien van alderhaande 
kaortmateriaol, van foto's en van tekenings en telt 
130 pagina's. Klaver is een bekende meulekenner, 
die de beschikking het over verschrikkelik yule 
materiaol. Alderdeegst het hi'j een pracht 
biebeitheek mit alderhaande meuleboeken. Deur 
zien warken as vertegenwoordiger reisde hi'j een 
protte deur et hide laand. Overal het hi'j foto's 
maekt van meulens. Laeter tekende hi'j ok een 
protte van die meulens. In miniatuurbouw het hij 
op schaol tal van meulens naomaekt. Bi'j de 
eupening van de Meulehoeve in Oosterwoolde in 
1980 was d'r een tentoonstelling van him over de 
geschiedenis van de meulens in Stellingwarf. Een 
protte van et tentoonstellingsmateriaol dat in de 
loop van de tied deur Klaver maekt is, is now 
definitief in de zaodmeule ,,De Weyert" in 
Makkinge. Hi'j is de man d'r niet naor om stille te 
zitten. Ok al woont hi'j now alliend in Rikkingehof 
in Oosterwoolde. Daor zet hi'j weer alderhaande 
wark uut de wege, onder eren as redakteur van 
,,Oonze kraante" van Rikkingehof. Doe hi'j nog 
mit de vrouw in Berkoop woonde, reisden ze 
tegere hid Europa deur. Ze maekten overal 
prachtige diaseries van. En bi'j et winterdag 
verzorgden ze veur tal van verienings aovens over 
heur reiserverings. Klaver is een betien an et 
otbouwen. ,,In 1988 bin 'k nog veertig keer vot 
west om een middag of aovend te verzorgen. Mar 
staorigan minder ik wat. Op et heden gao ik 
alliend nog mar middags vot," vertelt Klaver. 

Een jaor of wat leden wodde van de Schrievers-
ronte uut an Klaver vraogd om de geschiedenis van 
de Stellingwarver meulens nog es wat veerder uut 
te diepen. In de veurliggende publikaosie legt 
Klaver uut dat et meerste nog weeromme te vienen 
is over de meulens, die een rolle hadden in de 
waeterhuusholing. Over aandere meulens bin wel 
alderhaande verhaelen in omloop en deur et 
raodplegen van oold kaortmateriaol kuj' nog wel 
es wat weer vienen. mar schrifteike bronnen bin 
d'r niet yule. Al gauw koj' te lane bi'j de archieven 
van de waeterschoppen. En daor was warkelik nog 
prachtig materiaol te vienen. Klaver wodde d'r ok 
gaastvri'j ontvongen. 

In et eerste stok van de publikaosie gaot Klaver 
nog even - op verzuuk van de Schrieversronte - in 
op 'e verschillende soorten meulens en op 'e 
warking van die meulens. Klaver geft trouwens ok 
alderhaande literatuurverwiezings veur meensken 
die daor meer over weten willen. Dit onderdiel is 
deur Klaver veurzien van prachtige tekenings van 
deursneden van de verschillende meulens: de 
standermeule, de koker- of wipmeule (de spinne-
kop), de aachtkaante pooldermeule (Monnik-
meule), de zaodmeule, de aachtkaante hooltzaeg-
meule, de euliemeule, de vol- of vulmeule. 

Klaver begint dan mit een beschrieving van de 
meulens van Oost-Stellingwarf. Hi) maekt een 
onderscheid tussen industriemeulens en waeter-
meulens. Hi'j reist van Appelsche naor Donker-
broek, Else, Haulerwiek, Makkinge. Berkoop naor 
Oosterwoolde. Dan gaot Klaver naoder in op 'e 

Karst Berkenbosch (geb. 1950)   is gien onbeken-
de in et wereltien van de Stellingwarver kultuur. 
Sund 1972 lat hi'j him mit grote riegelmaot van 
him heuren. In 1973 is hi'j iene van de 
gangmaekers van et Stellingwarver Harbargespul 
mit et pergramme Tussen melken en op bedde 
gaon. In laetere jaoren brengt hi'j kleinkeunst-
pergrammes in et Stellingwarfs en in et 
Hollaans, tegere mit Olof de Graaff en mit Guus 
Huis in 't Veld. Hi'j publiceerde tal van kotte, 
spitse gedichies. Een hoogtepunt is de langspeul-
plaete Zaandgrond, die hij tegere mit Doeke 
Dokter-opneumen het. Op disse plaete heur ie 
ok weer eigen teksten en eigen wiesies. Zo 
staorigan is Karst een kleine twintig jaor op zien 
eigen meniere doende mit et Stellingwarfs. En 
dat is beslist glen kleinighied. En now dan proza-
schriever. 

In Blauw Zwiet is de heufdpersoon, Fedde 
Hartstra, overspannen. Hi'j beleeft aeklige dro-
men. Die dromen vormen veur de lezer een 
legpuzzel. Fedde is glad an mit zien bestaon as 
vri'jgezel. Now hi'j ziek thuus is, het hi'j alle tied 
om over zien vroegere verholing mit Janneke 
Brander nao te daenken. In et laeste zocht hi'j 

waetermeulens en op 'e geschiedenis van de 
verschillende waeterschoppen in Oost-Stelling-
warf. 

In West-Stellingwarf is nog vule meer te beleven. 
Juust op et gebied van de poolders en de 
waeterschoppen. Op 'e kaorte van Eekhof van 
1 850 kommen d'r vier zaodmeulens veur in West 
en zeuventig (!) waetermeulens. Klaver diept de 
geschiedenis goed uut, want elf waeterschoppen en 
veenpoolders passeren de revue. We numen ze mar 
es even: 1. Dc Groote Veenpolder van 
Weststellingwerf 2. Waeterschop ,,Oldelamer"; 3. 
Waeterschop ,,De Ontginning"; 4. Waeterschop 
,,Mildam-Ooldeschoot"; 5. Veenpoolder ,,Ter 
Idzard en Oldehoitwolde"; 6. Waeterschop ,,De 
Linde"; 7. Waeterschop ,,De Twee Gedeelten"; 8. 
Waeterschop ..De Weeren"; 9. Waeterschop ,,De 
Mememaden": 10. Waeterschop .De Meente" en 
nommer 1 1 Waeterschop ,,De Stroomkant". 

Van de Groote Veenpoolder beschrift Klaver ok 
alle zes meulens. Aorig is in dit verbaand ok dat 
Klaver et riegelment ofaenlik de instruktie veur de 
mulders ofdrokt bet. Dc mulders zatten mit hanen 
en voeten vaaste an et bestuur van de Groote 
Veenpoolder. Ok et pat van disse publikaosie is 
weer veurzien van tal van kaorties en tekenings van 
de haand van Klaver zels. 

Klaver het een protte materiaol bi'jmekaander 
gadderd en op een riegel zet. Zels zegt hi) dat et 
lichtkaans niet volledig is. loch bet et sneupwark 
van Klaver naor et idee van de Stellingwarver 
Schrieversronte grote betekenis. An now toe ston 
d'r nog niet yule op pepier. Hier en daor es wat 
losse publikaosies. Aanderen kun now deur-
borduren op et wark van Klaver. 

Dc publikaosie ,,Over molens, waterschappen en 
veenpolders in de Stellingwerven" van J. Klaver is 
in et Hollaans schreven en veur f 15.- (+ verzend-
kosten) te kriegen bi'j de Stellingwarver Schrie-
versronte, Bongheer 1, Oosterwoolde. 

rmiw " 	i 
Zwiet 

I 	Karst Berkenbosch 

-------------- 

opni'j 	

----- 
I 

 kontakt mit heur, mar ok dan kommen d'r 
hobbels. Et grootste pat van et verhael wodt 
verteld van de heufdpersoon uut, wiels laeter 
gebeurtenissen van Janneke Brander uut opni'j 
verteld wodden. 	 - 

Een nijsgierig bock, dat in de winkel f14,90 kost. 
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TWIE POND 'N STUVER 1990 

Injannewaori 1991 

Weer cursus Stellingwarfs 
an. Mar zo'k et wel an tied hebben!"  zee ik 
tegen mien vrouw. ,,Now moej' niet langer 
aemelen, dat hej' now al jaoren daon, now geef 
ie je mar es op!"  zee ze. Omdat mien vrouw 
- haost altied - et Iaeste woord het, he'k me mar 
opgeven. En, now kuj' me geleuven of niet, ik 
hebbe d'r gien seconde spiet van had! Wat 
hebben we mooie aovens had en vat een mooie 
excursie naor de Delleboeren. De lesgevers 
sloofden heur uut om et oons naor et zin te 
maeken. Et lesmateriaol was van prima kwaliteit 
en netties bi'jmekeer brocht in een prachtige 
lesmappe. Elke weke zat ik uut te kieken naor 
de volgende lesaovend. Etzelde heurde ik van de 
aandere cursisten. ,,Et is verrekte zunde, dat et 
oflopen is, ik zal et missen," zee Jan Liest, en dat 
vunnen de aanderen ok. Die aandere cursisten 
en de lesgevers, daor kreeg ie op 'e duur een 
baand mit en ie vunnen et zunde as d'r iene es 
ofwezig was. D'r weren cursisten bi'j, die nog 
gien woord Stellingwarfs praoten konnen. Veur 
die neem ik mien pettien of! Et Stellingwarfs 
mag dan nog zovuele op et Hollaans lieken, et is 
toch mar bliksemse slim om et in zoe'n kotte 
tied praoten en schrieven te leren. Zels was 1k al 
herwertsjaoren uut de Stellingwarven vot, mar 
deurdat ik nog wel es een Stellingwarfs boekien 

Wi'j hebben jow neudig as lid van de 
Schrieversronte. Veur f 17 ' 50  kriegen jow len 
keer in de twie maonden et iedschrift De Ovend 

en in de kraante de rebriek Uul de pultrum las, OOSTERWOOLDE. Ja, welke verienIng of en won jow 
O 'e hoogte hullen van oonze 

ok luusterde naor Lamkie Hof en Johan 	i    	De 	
aktiviteiten. 

nen 	nv 	vann 	n  
Veenstra op Radio Frieslaand en ok nog wel es Stellingwarver Schrieversronte misschien wel in 
praotte mit vrunden, was ik et toch ok niet et biezunder. Awwe mitmekaander et Stelling-
hielemaol verleerd. Mar wat he'k nog wat warfs in de bienen holen zul!en, dan is d'r nog 
opsteuken op 'e cursus. 1k woonde et veerste vot. een protte wark te verzetten. Et Stellingwarfs zal 
1k was aanderha!f ure an reistied kwiet, mar dat een plakkien hebben moeten in schoele, op teniel 
ha'k d'r graeg veur over. 	 en Iichtkaans in de karke en et officiële verkeer. 

1k was een half jaor leden op een reünie van D'r zal weer meer Stellingwarfs praot wodden
moeten. De meensken zullen heur tael lezen 	 V Arlo 

mien oolde schoele in et Vene. 1k kwam daor kunnen moeten en schrieven as et even kan. De LG  vuuf Stellingwarfse oold-!eerlingen tegen, die Ste!lingwarver Schrieversronte perbeert de 
	En now is et biezunder antrekkelik. Jow 

daor mit mi'j in de schoelebaanken zeten meensken an te vieteren. De kane kan niet 	betaelen niet eerder contribusie as in 1991  en 
hadden. 1k perbeerde Stellingwarfs mit hear te a!liend deur et bestuur, de aktieve warkgroepen. 	jow meugen een gratis tegeltien uutzuken. D'r praoten, mar xc keken om heur henne asof ze et passeniei 

en de vri'jwilligers trokken wodden. 	bin vierverschillende. bange weren 	 - 
Friezen praotten Fries mit mi'j, veur heur de Ja, 1k geve mi'j op as lid van de Stellingwarver Schrieversronte 
gewoonste zaeke van de were!d. Waoromme die 

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

Adres........................................................................... 

Postkode+ plak.................................................................. 

1k wil graeg as kedogien (vierkaantien zwat maeken): 

D tegel ,,Gelokkig wezen is een geunst gelokkig blieven is een keunst" 

0 tegel ,,Wie wend is Stellingwarfs te praoten hoeft et bier ok niet te laoten" 

D tegel ,,Uutvanhuzen en stark ies moe'n niet te lange duren" 

. E tegel ,,Een proestende geite het regen in de neuze" 

BERKOOP. In et Iaest van jannewaori gaot d'r 
weer een ni'je cursus Stellingwarfs veur beginners 
uut aende. De cursus wodt op donderdagaovend 
holen in de Blughut in Berkoop. De cursuslei-
ding zal bestaon uut Zwaantje Kuiters-Keizer, 
Geert Lantinga, Henk Bloemhoff en Pieter 
Jonker. De cursus kost f 65,- (cursusgeld, 
cursusboek en koffie/thee inbegrepen). De 
cursus duurt lien aovens en wodt op een 
zaoterdag ofsleuten mit een examen. Dat 
examen is niet verplicht. De cursus en et examen 
staon onder toezicht van et Nedersaksisch 
Instituut van de Rieks Universiteit in Grunnin-
gen. Cursisten die deur et examen kommen, 
kriegen et diploma Stellingwarfs I. 

NI'J CURSUSBOEK 

Et hadde hiel wat voeten in de eerde had, mar 
begin jannewaori dit jaor was et zo veer. Et ni'je 
cursusboek Stellingwarfs veur beginners was 
klaor. Et zag d'r mooi uut en et kon veerder ok 
in alle opzichten bekieken lieden. Now nog 
cursisten en dan kon d'r weer een cursus 
Stellingwarfs uut aende gaon. Dat was weer 
even spannend! Hoeveule zollen d'r kommen, 
zollen d'r genog wezen om 't deurgaon te 
laoten? Et wodde boven verwaachting, mar liefst 
twintig meensken gavven heur op. Stellingwar-
vers, oold-Stellingwarvers, ni'j-Stellingwarvers 
kwammen op 'e cursusaovens naor de Blughut 
in Berkoop. Veertien van de twintig deden 
examen en slaegden. 

Wat hoolt zoe'n cursus Stellingwarfs now aenlik 
in? Om te beginnen taellessen, de schriefwieze, 
de zinsbouw, et verbugen van de warkwoorden 
en de uutspraoke. Een veurbeeld van 't laeste: in 
et Stellingwarfs koj' nogal es ae tegen, in waeter, 
baene, daenken; dat wodt uutspreuken as è, zoas 
in militair. Ok wodt vaeke ao bruukt, in aovend, 
waor, staon; de uutspraoke is dan as in roze 
(kleur), een roze (bloeme> blift roze. Daornaost 
wodt ommedaenken geven an de geschiedenis, et 
Dntstaon en et Iaandschop van de Stellingwar-
ven. Dit alles wodt in et cursusboek en op 'e 
cursus behaandeld. 

Lede-win-akfie 

Schaopskooi op le Riesberkaampen as herinnering an de uutgestrekte heideveiden mit heur 
schaopskudden. (Folo Geert Lantinga). 

Wi'j vreugen an iene van de cursisten van de valse schaemte van de Stellingwarvers? Meens-
cursus Stellingwarfs 1990 om es even wat over ken, dat mág in disse tied toch niet meer, dat 
zien erverings te vertellen. 	 kán niet, dat hóéft niet!!! 

Boele Land schreef oons et volgende: Al jaoren 
en jaoren hadde ik tegen mien vrouw zegd: ,,lk 
zol toch wel es an die cursus Stellingwarfs 
mitdoen willen !" Mar ja, et bleef d'r bi'j, d'r is 
ommes zo yule te doen. 1k hadde mien wark nog 
en vusen te yule hobby's, et vee, de bi'jen, de 
dammeri'je, de tuun, de verienings, et huus mos 
nog verbouwd wodden en gao zo mar deur. 
Deur de VUT vul et wark vot en ik docht: ,,Wat 
za'k now toch een protte tied kriegen !" Mar o 
jee, ik vreug me al gauw of waor 1k in 
vredesnaeme vrogger de tied weghaeld hadde 
om ok nog te warken. Et vee wodde verkocht, 
mar 1k kreeg et de hieltied drokker. Veurig jaor 
haaste las 1k in de kraante dat d'r weer een 
cursus Stellingwarfs holen wodde in et veurjaor 
1990. ,,Za'k d'r henne gaon, ik heb d'r wel zin 

Oe tael van mien jonge, jonge jaoren, 
Qe tael welludend en zo wonder zute, 
Jow leerd' ik van mien kammeraoden, 
Zo maklik en zo zonder muuite, 
Qe tael van mien stille Stellingwarven, 
Waoromme laoten zejow now kooldweg starven? 

Meensken, schaem je niet veur je Stellingwarfs, 
lees Stellingwarfs, praot Stellingwarfs, ok en 
veural mit jim kiender (ie meugen ze dat niet 
ontholen !) En... mag ik je de beste raod geven... 
gun jezels een pleziertien en geef je op veur de 
vo!gende cursus Stellingwarfs. Die prachttael is 
et weerd !!! 

De mitwarkers en de parsen van drokkerije Van der Meer warkten veur oons weer op voile 
toeren! Hattelik daank! 

. 
praotCtl 	

aUt0t,ij ae 

de 

L 	A 

Sf' 

Nanningaweg 7, 8431 AA Oosterwoolde, till. 05160-12669 
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Alle soorten vanie, glas 
en gereedschoppen 

Mederne behangsels, 
inkeld en allienig 

de beste kwaliteiten 

OOnze raodgevings bin 
deskundig 

,,Het Vedhuis" 
SchHdersbedrief Grafhorst 

Hoeke Stationsstraote - Oosterwoolde 
tillefoon 05160-12151, b.g.g. 12905 

A. VAN DIJK 
BLOEMEHUUS EN TUUNCENTRUM 

Excl. b/oemwarken 
Vasse sniebloemen 

Bluuiende en grune pleanten 
Verschi/Iende soorten eerdewark 

Vaaste p/aanten, struken, 
po/legies, born en 

S/ergrOssen en kruden 

't Oost 18 - 8431 LJ Oosterwoolde 
tillefoon 05160-12414 

RAMKEMA 
Postbusse 57 
8430 AB Oosterwoolde 
tillefoon 05160-14941 
b.g.g. 12631 of 13915 

- alle verzekerings 

- Ned. Middst. Speerbaank 

- Make/aard,'j o.g. 

- TaxaosIes van onroerende 

goederen 

- Re/zen en 
passages 

Lid NVM 

CITROENk 

. 

Autobed rief 

't Oost 46 - Oosterwoolde 
till. 05160-15980 

Specialist in tepijt en gedienen 

. tillI4IPIi4R 
00  OD DOD  Centripin 

Brinkstraote 7 OOSTERWOOLDE  till. 05160-16000 , - 

Veur jow 

daegeliks brood 

feestelik gebak 
en 
heerlike koeke 
naor: 

Douwe van der Wal 
't Oost 12, Oosterwoolde, tillefoon 05160-12561 

- 	

DAMES- EN HERENSALON SNELLINGER" 
Sneltingerdiek 36, Oosterwoolde, till. 05160-13312 

Herenweg 50, Donkerbroek, till. 05168-1550 
Brinkstraote 6, Makkinge, tit. 051 63-660 

I 

 1av3i5 a 

I 

 OOSTERWOOLDE 
STATIONSSTRAOTE 20 

TELL. 05160-12779 

zelsmaekmode  

is in Oosterwoolde de' 
de zaeke veur: 

Ni'jmesienen 

Brel mesienen 

Stoffen 

Haandwarken en 

wolle 

Veur alle marken 
nije en bruukte 

auto's naor 

AUTOBEDRIEF 

Dirk Verlaan 
Hereweg 30 - Donkerbroek 

Tillefoon 05168-1266 en 1466 

Ok veur A.PK.-keuring 

Veur al jow 

schoenen en 
sportarLikels 

dan naor 

Schoe- en Sportmode 

Sjouke van der Heide 
Stationsstraote 18 - Oosterwoolde 

Tillefoon 05160-14682 

Instatlaosiebedrief 

Jitze Hofstra B.V. 
't Cost 15 - Oosterwoolde 

till. 05160-12702 

OfdieI/ng 
insta//aosietechniek 

Sprinter- 
electro winke/man 

Eigen service-dienst 
en warkplaetse 

Veur al jow boeken en 

kantoorartikels naor de 

speciaalzaeke 

Alie boeken van de 
Steifingwarver 
Sch rieversronte 
uut veurraod leverber 
Mit de post versturen 
ok meugelik 

'S 

C. BAMMULLER w BQEKHAND€L/DE KAN1DCSCIALIBT 

- 	STATIONSSTRAOTE 19 
= 	8431 ET OOSTERWOOLDE - 	TEL. 05160-12145 
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I 	.ex. Jouk I Wille op 'e brille I riempies . 	 f 9,90 
I 	•.,.. ex. Jouk I Greensgeval I riempies 	... . 	 f 6,50 
I 	ex. Johan Veenstra I Lamert en Lutske I verhaelen 	. f 15,90 

: 	
ex. Johan Veenstra I 

t 	 Lamert, Lutske en Doerak I verhaeten . 	 . f 15,90 

ROMANS/STREEKROMANS  
ex. Peggy Kiinkhaemer I Pionnen op et schaekbod f 15,00 
ex. Dirk Kerst Koopmans I Wiend in et net 	.......... I 	12,90 
ex. Johan Veenstra I Een vlinder van zulver 	......... f 14,90 
ex. Johan Veenstra I Naachs goelen de honnen 	....... f 15,90 
ex. Hendrik Vondeling I Haarm en Maatien 	.......... I 14,90 
ex. 

. 	ex. 
Hendrik Vondeling I Jouk boerkt veerder 	......... 

(Haarm I Haarm en Maatien I Jouk boerkt veerder) 	. 

f 14,90 

. 	f 	29,90 
Hendrik Vondeling I Haarm Tritogie 

GEDICHTEN/RIEMPIES 
..,. 	ex. Lamkje Hof-de Boer I Van mien kaant bekeken 

(inbunnen) 	.......................... f 	12,50 
ex. Lamkje Hof-de Boer I Van mien kaant bekeken 

. 	. 	f 	12,50 
(paperback)......................... 
Lodewiek Hooghiemstra I Eilaand van glas 	. 

f 	8,00 
ex. 
ex. Margie Jonker-Veenstra I Een voegel zong 	. . . . 	. . . 	. f 	7,90 
ex. 

, 	ex. 
Knillis I 	De blienen eupen 	.................. f 	7,90 
Knillis I Van dat 1k nog mar vaeke 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	5,00 

ex. Jan van Overtjonger I Zonder ziUe 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	9,90 
ex. Jan van Overtjonger I Onderwegens 	............ f 	9,90 
ex. Johan Veenstra I De toren van De Lichtmis 	....... f 	12,50 

MONEMENT VAN DE MAOND 
ex. Jr. Kai Bouma I Stellingwerver boerderijen 	 f 12,50 
ex. S. J. van der Molen I 

Oldeberkoop dorp tussen de stromen ............f 12,50 
ex. D. Bunskoeke I Molen De Weijert te Makkinga ......f 12,50 

DIVERSEN 
ex. Lamkje Hof-de Boer I Veur loon en venial 	 f 14,90 

. . . ex. Stil toch kiender. Heit studeert 	.. 	. f 9,50 

. . ex. Hou vremd ik blief (over Saul van Messel) 	. . . . . . . . f 15,00 
ex. 	Ark veur karkewark.....................f 	5,00 
ex. Cursusboek Stellingwarfs veur beginners 	. . . . . . . . . f 35,00 

KIENDERBOEKEN 
. 	ex. 	DoIf Verroen I Dikke doezerd f 	15,00 

ex. 	Zwaantje Kuiters-Keizer I Ze weren dr echt 	. . . 	. 	. 	. 	f 	12,50 
ex. 	Et kastverhael (in kleur) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	f 	5,00 
ex. 	Piepmoes. Kienderlieties 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	f 	2,75 
ex. 	Et kienderboek van Jouk 	.................. f 14,50 

PLAETEN 
ex. Karst Berkenbosch en Doeke Dokter I Zaandgrond 	. . 	. 	f 	21,00 
ex. Henk en Sietske Bloemhoff I Singeliers 	.......... f 19,50 
ex. Henk en Sietske Bloemhoff I In Twielochten f 21,50 
ex. 'n 	Wiendeldaore 	........................ f 21,50 	g 
ex. Maxi singel 	Kot Geding 	................... f 	6,75 	I 
ex. Singel StellingwarflHerinnering 

(W. 	Otten, 	F. 	Betten) 	............. 
I 

f 	7,50 
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De Ooldhiedkaemer 
West-Stellingwarf toont heden, 

in drie verdiepings et 
$tellingwarts verleden 
Veur meer infermaosie: 

Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf, 
meule Wiend lust, 

Heufdstraote West 52 
in Wolvege 

Tillefoon 05610-15700 

Eupen: 
dee t/ nn vri'j 09.00-17.00 ure 

zao. 09.00-12.00 en 14.00-17.00 ure 

I 

VERHAELEN BROCHURES 
ex. Karst Berkenbosch I Blauw Zwiet 	............. 

Oene Bult I Stelling en de vrouw 	. . 
f 14,90 ex. 	Stellingwarfs in 't Onderwies 

. 	f 	1,50 ex. 
.. 	. 	ex. 

f 12,50 Verslag van een experiment 	............ 

Jouk I Een haandvol speulgoed 	.............. f 	9,90 ex. 	Gien ,,verplicht Fries" in de Stellingwarven 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	f 	1,50 

ex. Be van 't Hooltpad I De kleine tamboer f 14,90 ex. 	De geschiedenis van de Stellingwarven 

ex. Peggy Klinkhaemer I Sprokkels en spraankeJs 	...... 9,90 .f.  ................ (3 schoeleboekjes) 	.... 	... f 	4,50 

ex. Jannes W. Nijholt7 Wie hunnig hebben wil 
(verzaemelbundel, incl. Jan Hut) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	f 	14,90 ex. 	Stellingwarfs: Tael en schrieveri'je 

ex. Under eigen yolk 	.................... f 12,90 (3 schoeleboekjes) f 	4.50 
ex. 	Boswallen I Hoe as wi'i wonen I Recreaosie. 

VELDNAEMEN 
ex. Diel 	I Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop 	..............f 12,50 
ex. 	Diel II Oonkerbroek 	....................f 12,50 
ex. Diet Ill Der lzzerd, Hooltwoolde en Ni'jhoottwoolde 	f 15,00  

VAKTAEL/VOLKSKUNDE 
... 	ex. 

. 	ex. 

Sietske A. Bloemhoff I 
Klokkestoeten van Stellingwarf 	............... f 15,00 
Sietske A. Bloemhoff e.e. I Et hunnigt goed 	....... 

Mien wegen bin duustere paeden . . 

f 	16,90 
ex. Wube Lamers van de Kuunderwal I 

f 	13,00 

STREEKGESCHI EDEN IS 
ex. Dr. T. H. Oosterwijk I Notities uit de Geschiedenis 

F. Middendorp I Her en der deur et oolde Wolvege 	. . . 	. f 	19,50 
van de Ooststellingwerfse dorpen 	............. f 19,90 

ex. 
ex. G. P. Mulder I 

Voorgeschiedenis verveningen Appelsche 	......... f 13,00 
ex. S. J. van der Molen I 

Het oude boerenhuis in Zuidoost- Friesland 	........ f 15,00 
ex. L. AnnemalK. Berkenbosch I Berkoop in beeld 	...... 

Fokke Middendorp I De Van Harens en Wolvega 	. 	. 

f 15,00 

. 	. f 	24,90 
ex. G. 	P. 	Mulder I Appelsche 	............... 	. 	... 

Henk Bloemhoff I Stellingwarf in de Middelleuwen 	... 

f 	6,00 
ex. 
ex. f 10,00 
ex. Pert. Dr. K. Bouwer I Brink en Strek 

(herdrok Cuttuurlandschapsvormen aan de Westzijde 

... 	ex. 
van het Drents plateau), 338 pag. f 60,00 
Kadastrale en prekadastrale atlas West-Stellingwarf, 
ten zuden van de Lende 	.................... f 55,00 

ex. Kadastrale en prekadastrale atlas West-Stellingwarf, 
ten noorden van de Lende 	.................. f 55,00 

. 	Lesmateriaol veur de middelkiassen............f 2,50 
ex. Stellingwarfs in streeknaemen op 'e kaorte . 	 f 1,00 
ex. Veldnaeme-onderzuuk in de Stetlingwarven . . 	. . 	f 1,00 

ERE NEGOSIE 
ex. Jaordagkelinder Dirk Kerst Koopmans 	........... f 	7,50 
ex. Et Stellingwarver Geitebod 	................. f 	8,50 
ex. H. J. Bergveld I Zol Nederlaand nog weten 

(bibliofiel) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	f 	12,50 
ex. Ptakplaetien Stellingwarf mien art 	............. 

,,Een  proestende geite het regen in de neuze" 	. 

f 	1,00 
ex. Tegel mit opdrok 

. 	f 	6,95 
ex. Idem ,,Wie wend is Stellingwarfs te praoten 

hoeft et hier ok niet te laoten" 	................ f 	6,95 
ex. Idem ,, Uutvanhuzen en stark ies 

moe'n niet te lange duren" 	................. f 	6,95 
ex. Idem ,,Gelokkig wezen is een geunst, 

................. gelokkig blieven een keunst" f 	6,95 

. 	. 	f 	1,00 
ex. Penne mit opdrok ,,Eigen streek, 

. 	ex. 
eigen tael, dus... Stellingwarfs" 
Pepier-vaaste-holer mit opdrok 
" Hool et Stellingwarfs vaaste" 	............... f 	1,00 

ex. Dirk Kerst Koopmans-kelinder 1991 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	f 	9,90 
ex. Ketoenen tasse mit opdrok 	................. f 	5,00 
ex. Ketoenen rogzak met opdrok 	................ f 	5,00 
ex. Schrieversronte-parreplu (rood) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

Schrieversronte-pette (rood) 	. 	. 

. 	. 	. 	f 	15,00 
ex. Luxe Schrieversrontepenne (in deuzien) 	.......... f 	5,00 
ex. f 	3,50 
ex. . ................ Vlagge Oost- Steil ingwarf f 49,00 
ex. Vlagge West-Stellingwarf 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	f 	49,00 

Haandtekening: 

i•• over OJJ 

,.- 

- 	 pelifl9 
-oI vioejsbof 

: de rje Valmet 755 en 8 

IMit de ni'je Valmet 755 en 

855 bi'j op 'e goeie weg 

F41'IYLI U I 1, ir.iiiiI 

Laandbouwmechanisaosie 

(F; 
- 	qtfl;T;.r;r 

IFa. Gebr. d. Vegt  
SCHARPENZEEL 
till. 05618-1276-1510 
till. 05271-1794 

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

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

Adres. .............................................................................................. 

Plak+ postkode. ............................................................................... 



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

FOCWA-GARANTIEBEWIJS 

Autschaede P. H. Keuter is ansleuten bi'j de Focwa 
Disse organisaosie is speciaol oprichtveurde belangebe-
hattiging van zowel de ondernemer as de klaant in et 
ca rrosseriebed rief 
Een carrosseriebedrief ansleuten bi'j Focwa is clan ok 
verplicht him an de kwaliteitseisen en riegels van disse 
orgenisaosie te holen en Focwa-geraa nsie te verstrekken 
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Et laeste blüUiende ambacht is 	I 
dat van jow Echte Bakker. 	 —1ECHTE 

Zeker, de zocht naor,, efficienty" L JBKE1 

het ok him bedreigd. 
Et leek d'r even op dat d'r deur et 
febrieksbrotien veur him gien 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 flew-, 
de kraek en de smaek van brood? 

Jow Echte Bakker 

een bakker veur alle iewen 

.'a.toorb
oeWhaandel 

 
software  

Wantoormesienen 

WantOOtmeubets 

hO0gevee dr0 .9 6 

,utgeverl Ie 

ooge 
computer  

Hielke  
Stroetinga 

Stationsstraote 28, Oosterwoolde 	
hoof dstraat 83-87/124-126, postbus 88, 7900 ab hoogeveen 
tel. 0528065131*, telex 42879 pet-h, telefax 05280-71592 
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KOM IN DE KUNDE MIT 
DE GROOTSTE 

KRAANTE VAN FRIESLAAND: 
4 HIELE WEKEN 
VEUR MAR 11,25 

In *a 	*, 	a 	* Friese huusholings 	et al  
* ja . I 	Frieslaands  • 	kraante b6dt 	4 

kost d'r n'iks meer ornme. Nog 
kennismaekings- 
abonnement0589651:6 

II  

7tll1ffi'Jj.•JI• 

4 
* 	bel  I  

:jow' :
veur 1125. 

LIWWADDER KRAANTE DE KRAANTE MIT MEER INHOOLD 



- 

-- 
I 
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Mit een eigen 
Rabobaank Tienerrekening 
leren ze speren en betaelen 

Mit een Rabobaank Tienerrekening leert et jongvolk 
tussen 10 en 15 jaor ommegaon mit een eigen 

baankrekening. Ze kun d'r op speren en ze kun d'r mit 
betaelen. Contribusie of een abonnemeflt bi'jgelieks. 

Speuls en makkelik. En mit een eigen Tienerrekeningpas. 
Eupen now een Tienerrekening, dan geft de Rabobaank 

d'r een leuke, slim praktische opbargbox bi'j kedo 

I 

EiliIiJ 'lifti HI 
Meer baank veur JOW geld 


