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	 Oplaoge: 21.500 btu ks. Dit blad wodt huus-an-huus verspreidedin Oost- en West-Stellingwarf. Fred Platje 

Aenlik is et een betien feest De boekekraante Twie pond 'n stuver verschient van et jaor 
veur de tiende keer. In 1980 verscheen veur et eerst de boekekraante. Et was een idee van 
de Warkgroep Publiciteit van de Stellingwarver Schrieversronte. Nog de hieltied dreegt 
disse enthousiaste warkgroep de verantwoordelikhied veur disse uutgifte. En dat is gien 
kattepis. Elk jaor zorgen zij d'r weer veur dat d'r genog adverteerders antrokken wodden 
om de kraante financieel meugelik te maeken. In disse tien jaor sleepten zi'j veur krapan 
f 100.000,- bi'jmekaander. 

De Boekekraante is een uutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 

Daoromme dat ik jim disse aktieve vri'jwilligers 
even veurstelle. In et veurste pink de meensken 
van et eerste ure. Renny Betten-Popkema uut 
Oosterwooide. Van 1980 of is ze aktief veur de 
Warkgroep Publiciteit en veur de suteiaktie-
kemmissie. Aenlik aile vergeerderings wo'n bi'j 
heur thuus an de Laak hoien. Heur man, Jan 
Betten, was tot zien wegraeken in 1979 
bestuursiid van de Schrieversronte en de 
organisator van de sutelaktie. Renny het dus veur 
een pat de draod van et wark van Jan Betten 
oppakt. Nog de hieltied lieb ik daor grote 
wardering veur Harmen Houtman is ok een 
man van et eerste ure. Al sund de oprichting van 
de Schrieversronte in 1972 bestuurslid en van et 
begin of an betrokken bi'j et wark van de 
Warkgroep Publiciteit. Daornaost is hi'j aktief in 
et begeieiden van et Schrieverskontakt en is hi'j 

Een kruderig vraoggesprek mit Fokke Midden-
dorp op pag. 5. 

aktief veur de iokale omroep in West-Steiling-
warf. Sund 1984 is hi'j siktaoris van et bestuur. 
Veur de boekekraante schrift Harmen inter-
vieuws en verzorgt vaeke tegere mit Renny 
Betten de kienderpagina's. Van zokke volhooi-. 
ders as Harmen daor moe'n we et van hebben. 
Dan hebben we oonze viiegende keep: Geert van 
der Meuien uut Oosterwooide. Zonder aanderen 
tekot te doen. Wat disse man uut de wege zet 
mit zien enthousiasme dat greenst aan et 
ongeiooflike. As adverteensie-ophaeler en as 
boekverkoper iat hi'j eike concurrent veer 
aachter him. Een vakman! En Geert is altied op 
schik. Tegere mit Mattie maekt hi'j ok de 
jaorlikse puzzei van de Boekekraante. En ie kun 
een protte wille mit him hebben. En dan oonze 
ni'je anweensten: Oeke Popma uut Wolvega, die 
now ok al weer een peer jaor mitdri'jt. Ok mit 
de sutelaktie en mit aandere Schrieversronte-
aktiviteiten is Oeke altied persent. En Trijnie 
Gibcus-Teikamp van de Rijweg in Oosterwoolde 
is zo staorigan ok al een bekend gezichte. Trijnie 
warkt overdag bi'j de Schrieversronte as admini-
stratief mitwarkster en beheert daor et computer-
park. In heur vri'je tied dot ze mit an de 
aktiviteiten van de Warkgroep. Joukje Post-
Stoker uut Ni'jberkoop is ok iene van de ni'je 
vri'jwiiligers. Fleurig en enthousiast zet ze de 
schooiders onder et wark. In et redaktiewark zai 
ze heur pattien wel schone vegen. 
Toch wiilen we ok nog even de meensken 
numen, die as ok jaor en dag in de warkgroep 
aktief west hebben: Henk de Zeeuw uut Else, 
Bouke Jansen en Sietske Bloemhoff uut Ooster-
woolde, Jacob van der Beek uut Zweins en 
Henk Kroese uut Appelsche. De beide eerst-
nuumden bin de hieltied nog aktief as vri'j-
williger bi'j de sutelaktie betrokken, wieis 
ooldbestuurslid Henk Kroese nog in de sutei-
aktie-kemmissie zit, die verantwoordelik is veur 
et welslaegen van de jaorlikse huus-an-huus-
verkope. Sietske Bloemhoff het jaoren de eind-
redaktie van de kraante voerd. 

De Warkgroep zorgt dus veur et ophaelen van 
de adverteensies en veur een groot pat veur et 

Vervoig op pag. 10 

bleem. De pepiervaastholer kuj' dus bi'jglieks 
bruken om Jow bosschoppebriefjes bi'jmekaan-
der te holen. Briefies van duzend passen d'r ok 
tussen, neffens schriever Johan Veenstra. Et is 
mar waor aj' et ding veur bruken willen. Dus 
van et jaor een slim praktisch kedo. 

AKTIE-BOEKEN 

Omreden de boekekraante veur de tiende keer 
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Stellingwarfs 
veur. Omroep Frieslaand 
Johan Veenstra en Lamkje Hof-de Boer ombeur-
ten Ic beluusteren op donderdag tussen 1230-13.00 
ure, veur ni'/s zie pag 9. 

Kienderboek van Jouk van 14.90 veur......................................... 4.90 
Mien wegen bin duustere paeden van 13.90 veur................................ 3.90 
Stil toch kiender ! Heit studeert van 9.50 veur................................... 1.90 

Sutelakfie veur de veertiende keer 
Et zal weer wezen mit de sutelaktie. De 
vri'jwilligers maeken heur weer op veur de 
jaorlikse marathon deur de Stellingwarver dör-
pen. In drie jaor tied kun ze hiel Stellingwarf 
deur. Toch bin d'r altied nog meensken, die 
mienen dat we nooit bi'j heur an de deure west 
hebben. Mar Steiiingwarvers bin vaeke vot te 
flinterknippen. As wi'j an dè deure kommen bin 
ze krek an et winkelen, of ze bin an et wark, of 
ze bin op et sportveid en gao zo mar deur. 
Daoromme dat wi'j veurig jaor mit kaorties 
begonnen binnen, waor as op staot dat wi'j an de 
deure west hebben. Die kadrten kun bruukt 
wodden ais bestelkaorte. Mar ok in de 
boekekraante vienen jow op pag. 17 een 
bestelbon. Jow kun dus gerust een besteiling 
doen. Wi'j brengen Jow de boeken, piaeten en 
aandere negosie an huus. En netuurlik kun Jow 
al oonze uutgiften kriegen bi'j de boekhaandels 
en verkooppunten. Ok al Lreffen wi'j Jow niet 
tiedens de veertiende sutelaktie, toch hopen we 
dat Jow een Stellingwarver boek antugen. 

OMMENOCHT 

Van et jaor krigt elke koper van een Schrievers-
ronte-uutgifte een pepiervaasteholer ommenocht. 
Op 'e pepiervaasteholer staOt et toepasselike 
opschrift Hool et Stelingwarfs vaasle en een 
ofbeelding van Klaosien Griffloen, oons em- 



Strip deitr Johan Gibcus en Harmen Houtinan 
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De netuur is versmerigd: 	
J D'r drieven jerrycans en bierfiessen 

1k zag in de Tjonger een boel dooie vissen 

SKQ 	
drieven. Ze zatten in de rietkraegen. Et waeter is in deGracht !  trouwens hiel zwat van de eulie. 

Jeltje Hoekstra. 
Veur de kienderpagina van disse kraante vreugen 	

Et Kuunder Bos: Een protte bomen bin ziek en 	!R/V\  wi'j dit jaor de kiender van de Weth. A. 

wi vertaelden alles in et Stellingwarfs. Mar es 	_ 	
¶ 	

Dus wees d'r zunig mit! 	
Chan1 Koekkoek. 	vin hiel 	

Karst Landman. 

Heidaschoele uut Munnikeburen. Ze mochten 	M".) wodden ommekapt. Dan gaon ze naor de 	' 

schrieven wat as ze wollen. Een protte zatten 	J >.=( 9 lucefers-febriek. Mar aenlik zollen ze de bomen 
gewoon staon laoten moeten. Dan kuj' zien hoe 	D'r zitten een boel voegels te bruden bi'j de 

nogal over de netuur in. Die wodt de hieltied 	f 	"I 
maekten heur verhaelties in et Nederlaans en • 

slim as et is. De bomen geven oons zuurstof. 	schoele. Meester is hiel grappig. We moe'n ok 
smeriger, ok in de buurt van heur schoele. Ze hiel wat rekenen en we gymmen een protte. En 

t yin ie hiel lief van meester. 
1__..1____ _L 	 . nog 	I..._._._._. tuetceti Ut Jill1 e iiog ieeu icuiltici!. vvc ticuucn 

kleine stokkies uut alle verhaelties neumen,  
omdat d'r eers vuus te min plak is. 

D'r bin prachtige netuur-gebieden in de West-
hoek en omgeving. Mien buurman gong een 
keer op een zundag naor de Scheene. Daor zag 
le 8 eier van een meerkoet. De meerkoet had a! 
6 jonkies, mar de ere twie weren d'r nog niet 
uut.  

. 	 (Hier ston gien naeme onder). 

Netuurgebied De Rottige Miente: D'r bin 
allemaol wilde dieren, zoas reeën, vossen, oe!en, 
herme!i'jnen, wilde enten, en bi'jen. In et 
moerasgebied is et hiel geveerlik, omdaj' d'r deur 
henne zakken kunnen. Dus nooit een bos ingaon 
zonder te weten wat veur bos et is. 

E!isa Siebert. 

Bi'j oons in de buurt is de Scheenesluus. Vroeger 
vervoerden ze d'r turf. Now bin de deuren 
dichte; ik loop d'r wel es mit mien vrund over. 

Marcel Oostra. 

Oonze meester gaf oons allemaole een nettien en 
doe gongen we naor de sloot. We hebben 
allegeer kleine besies vongen, zo as rog-
zwemmers, vliegies, salamanders en zohenne. 
Laeter gongen we ze al!emao!e bekieken deur 
een vergrootglas. En doe hewwe ze weer terogge 
daon in de sloot. Samantha Verburg. 

We gongen mit oons schoelereisien naor de 
Weerribben in Ossenziel. Daor kuj' een protte 
fietsen. le kun d'r ok kanoeën: ze bin te huur. 
D'r bin een protte dieren; hatten, vossen, 
fesaanten enz. 

Rein van der Lende 
Jako Slagter. 

Now kommen de kiender an 't woord, die heur 
zorgen maekten over alle ofval, wat zomar vot 
smeten wodt! De Gracht is ok slimme 
versmerigd. D'r liggen jerrycans en petat en 
bierfiessen in. Aj' mit een net in de Gracht 
vissen, yang ie niks meer, want d'r zit weinig vis 
in. le meugen nog niet snoeken, want dan kriej' 
een bekeuring. 

Erwin Boezerooij 

•c 	
Ferry Jansen.  

1k zit Op gym. We moeten de radsiag, de 
haandstaand en de koprol (ok aachterover). 1k 
gao nooit van gym of 

Debby Vaartjes. 

We hebben een gezellige klasse omdawwe mar 
mit 'n tienen binnen. We bin vrundinnen van 
mekeer. We helpen mekeer altied en fietsen 
tegere op. We hebben een leuk rekenboek. Dat 
was eerst niet zo. 

Annelies Vaartjes 
Laura Schaap. 

Over thuus bin we ok wat te weten kommen. 
Over hoe as et daor was of wat as d'r zoa! 
gebeurde. 

Mien vader is een weke vot, want hi'j moet in 
Amsterdam warken. Mien beppe/oma gaot 
verhuzen, want ze het zoe'n piene an t bien. Ze 
gaon naor Purmerend. 

Menno Kuyper. 

We bin naor Ameland west. We hebben 2 
schelters huurd. En we hebben een wedstried 
frisbee speuld. Et wodde 7-7. 

Sjoerd Olthof. 

1k heb es een hutte bouwd, mar die zakte de 
hieltied in. Latter lokte et toch. Mien zussien 
had een speu!goed-keukentien en dat heb ik d'r 
in zet. 

Martijn Visser. 

1k heb een hutte thuus mit een uutkiek-toren. 
Een schure staot d'r naost. En we kiommen in 
de boom, die daor ok ston. 

Et ongelok. 1k gong zaoterthg n 
1k dri'jde de knoppe omme en 	. ... 
mien bien. Mem ston d'r vlakbi'j. De dokter zee, 
da'k naor et ziekenhuus mos. We leuten foto's 
maeken. 1k mos in 't gips. 1k mos ok in de 
rolstoe!. 

Anne Hoekstra. 

1k heb een !aompien. Dat moe'k vier keer daegs 
de flesse geven. Et is op 15 meert geboren. As 
mien vader en moeder op bedde gaon, moet ie 
ok nog een keer drinken hebben. 

Ellen Ernst.  

Doe we 't over ofval hadden gongen we de 
rotzooi opzuken. We gongen naor et sportve!d 
bi'j et Poolderhuus. We kregen een pepier waor 
we alles op schrieven mossen. 

Miranda Visser. 

D'r weren ok een stokmennig kienderdie over 
de schoele schreven. Lees mar es mit. 

Et is een leuke schoele. Veur oons lekaal bin 
tunen anlegd. We moe'n ze ontuug vri'j holen. 
D'r is ok een groot speulplein en een grösveld 
om te voetballen. In de zoemer hangen d'r 
schommels. Aachter op et plein sa tot et 
jeugdhonk. 

Arjette Eggink. 

Et jeugdhonk hiet Odeon. Je kun d'r zaegen, 
schilderen, d'r bin telentejachten en playback-
show's. Soms drijen ze een videoflim. De groten 
kun d'r vri'jdags en zaoterdags henne. Kiender 
van 8 jaor en jonger woensdag. 

Gerwin Schaap 
. . 	 Cor van der Vegt  

(die naost et postkantoor woont) 

We hebben pas kiepen en oonze haene is beten 
deur de hond. Zielig he? D'r zit now een kossien 
op de wonde. 1k til de kiepen op, om te zien of 
d'r ok eier binnen. 

Olga Wessehng. 

We moe'n elke dag kieken of d'r ok piekies 
binnen, wat oonze kiepe zit te bruden. Pappe 
maekt al een kiepeloop. 

Manuela van Rossum. 

1k heb gien hond meer, hi'j is dood. Hi'j zat bi'j 
de weg, doe d'r een auto an kwam. Daor bet hi'j 
een tik van had. 

Johan de Bruin. 

1k heb drie moedergeiten. Twieje bin bont en 
iene is bruun. Alle drieje hebben zejonge geities. 
D'r bin ok bokken. 

Martsje van der Linde. 

1k heb een ni'je fiets kregen en die reest hiel 
hadde. lk •  heb no een fi.ets, en die is niet zo 
viogge. 	 Mignon Eggink. 

Een hiele boel dingen bin aiweer een tied leden 
gebeurd, want Jim hebben de stokkies veer veur 
de vekaansie al schreven. Soms lest dat wat 
vremd, daenk ik. We vunnen et hiel mooi van 
jim, daj'm zoveule schreven hebben. En een 
betien Stellingwarfs lezen lokt vaast en zeker ok 
al. Ok nog daank veur de mooie tekeningS. We 
kun mar een peer zien laoten. Tot kiek heur. 

Harmen Houtman. 

Jarrik Wilkens. . 

ior de schoever. bin (1_p ,i,1 	jj An 

len jaor Stellingwarfs 
nen hiemkunde 

WOLVEGE. Zoas de lezer ongetwiefe!d weten 	materiaol zorgen zol. Et is heufdmitwarkster 

zal, bin ze op 't heden doende et yak hiemkunde 	Sietske B!oemhoff wodden die dit projekt now in 

in te voeren op 'e basisschoe!en van Oost- en 	opdracht uutvoert. Ze wodt veur et didaktische 

West-Stellingwarf. Et gaot dan o.a. om geschie- 	pat hulpen deur de Intergemientelike Begelei- 

denis, biologie, eerdriekskunde van de streek, 	dingsgroep Hiemkunde in Oost- en West- 

keunst en netuur!ik ok om et Stellingwarfs. 	Stellingwarf. 

Omreden d'r zo goed as gien materiaol was dat Et eerste projektjaor is now ofsleuten. Et het een 
de schoelen bruken konnen, hebben beide flinke riegel mooie risseltaoten opleverd. Die 
gemienten een fors begin maekt om daor in te 
veurzien. Ze sleuten een kontrakt of mit de 	 Vervoig op pag. 3 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, die veur 



Win iene van de tien boekepakketten 
van honderd gulden! 	MIT 
OOSTERWOOLDE. Geert en Mattie van der PUZZEL 
Meu!en maekten veur oons weer de jaorlikse 
boekekraante-puzzel. Veurig jaor was de oplos- 

Riegel/hokkien Letternommer sing ,,Hi'j is zels ok niet schone op de huud". 
Van et jaor weer een mooie Stellingwarver 1. gezel!ig winkelen 5 
uutdrokking as oplossing van de puzzel. Jim 2. Autobedrief . 	4 

moe'n alle bladzieden van disse kraante bi'j!an- 3 	Ark - iezerweren I 

ges om de riegels die hier onder staon uut de 4 bloemehuus I 

adverteensies op te zuken. Uut de naeme van de 5 jOW echte bakker 10 

adverteerder haelen Jim de letter, die aachter de 6. computers 2 
riegel staot. Veurletters en/of veurnaemen moej' 7 	persoonlike andacht 2 

mittel!en. Zaeken as ,,fa." of ,,kapsalon" doen 8. kantoorartikels 5 
niet mit. Veurbeeld: Bi'j 13 staot ,,Autoservice 9 	een stok makkeliker 6 
West" en et nommer 5. Et antwoord is G. de 10. Heufdstraote-Oost 64 3 
Vries.De viefde letter is dus een R. Jim vullen 11. Stellingen 13 
dus in et 13e hokkien een R in. Stuur jim 12. soorten pannekoeken 1 
op!ossing in veur 	I 	december naor Stichting 13. Autoservice ,,West" 5 
Ste!lingwarver Schrieversronte, Postbusse 	138, 14. S!aachteri'je 4 
8430 AC Oosterwoolde. 15. Citroën I 

16. Kenmore 6 
Even de prieswinners van veurig jaor: L. Ebbes- 17. zunnewerings 2 
de Vos, Assessorlaene 	1, 	Oosterwoolde; W. 18. Bouw- en Hobbycentrum 4 
Bosma-Ebbes, Quadoelenweg 12, Oosterwoolde; 	19. wat jow bij 6 vunnen 	 1 
S. Bruinsma-Mesken, Menninge 1, Oosterwoo!- 	20. Schildersbedrief 	 1 	 • . I 
de; W. Bron-Oosterveld, Markeweg 6, De 	21. veur him en heur 	 5 
Blesse; M. Nieuwenhuizen, Bachstraote 8, Wo!- 	22. Focwa 	 3 	 I 
vege; M. de Koe-Nieuwenhuis, Pieterslaene 75, 	23. veur zels-doen 	 8 	 • 
Wolvege; A. Hofstee-de Wolt, Tollewei 30, 	24. wat jow bi'j 19 vunnen 	 j Heeg; Mw. Ha!man, Leppa 61, Drachten; B. 	25. kombi foto 	 1 
Veenstra-Veenstra, Havikshorst 7, Et Vene: R. 	26. Sprinter 	 5 
Bakker, Hoflaene 20. Leiden. 	 27. onder 'n koppien 	 3 

Veurig jaor kregen we 87 inzendings. We 	28. geidlienings 	 I
29. Renault-dealer 	 5 

IHHIILHIIHHIH•HHHH1rn 	'1 
rekenen van et jaor op flog meer ! Succes d'r  
mit 	 interieurverzorging 	 6 ! 	 - 

Brinkstraote 1 - Oc 
tillefoon 05160-149 

Ok verhuurvan: 	 . 

Compact Disc No,  
Cc 
M 

•: de eerste . mit de n1myste . films., 

............. ..... 	,.-' 
d I S  CLLLLPAM) \ 
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Vervoig pag. 2 
hebben veur de schoelen in de loop van et eerste 
projektjaor al heur betekenis had. En as de 
schoelen hielemaole an et ni'je yak wend binnen, 
zullen ze ongetwiefeld veur honderd persent 
benut wodden. 

In sommige gevallen kan ok et grote pebliek d'r 
wat an hebben. Et zal de belangstellende lezer 
van disse boekekraante ongetwiefeld ni'j doen 
wat d'r zoal klaormaekt is veur de schoelen. 
Veur goed begrip moet die weten dat dit 
stokkien allienig slat op wat d'r veur et 
Stellingwarfs daon is an now toe. Aandren 
hebben bi'jglieks veur biologie en geschiedenis 
hiel wt uut de wege zet! Mar om dat allemaole 
recht te doen, zol hier te veer .voeren. 

Dat we wollen et veurnaernste veur et Stelling-
warfs even de revue passeren laoten. Sietske 
Bloemhoff bewarkte een diel van een bestaond 
kienderboek van Zwaantje Kuiters-Keizer, et 
bekende Ze weren d'r echt. Mit hulpe van hiel 
veul aandren zorgde ze dat alle schoelen een 
mooie videobaand kriegen konnen veur de 
groepen I en 2. Daor wodt et verhael Ulf, Alf en 
O!f op speuld deur kiender van de basisschoele 
Dc Striepe van Hooltpae. In Wolvege en 
Appelsche weren twie jive"-optredens van 
disse kiender. Een groot succes! 
De baand mit dit kostelike keboolterverhael in 
de vorm van een poppespul staot now alle 
schoelen ter beschikking. 

Bi'j et poppespul wodde et volksmeziekachtige 
,,Lied van Ulf, Alf en Off" komponeerd. De 
uutvoerder maekte d'r ok een kleurplaete bi'j. 
Die kan mooi nao et dri'jen van de baand uutpat 
wodden. Uut et bestaonde boek wodde butendat 
een verhael beschikber ste!d dat de kiender 
naospeulen kunnen. In over!eg mit de schriefster 
schreef die ok nog een veurleesverhael. Dat kan 
vri'j naospeuld wodden. Die ni'je teksten 
wodden veur de schoelen ok op kassettebanen 
inspreuken, dat de kiender kun ze ok van 
aandren as de eigen onderwiezeres heuren. 
Veerder maekte Sietske een anslutend prente-
boekien Dieren op 'e boerkeri'je, een riem-
woordespullegien en de begripsvormende boe-
kies Op 'e reize, Groot en Klein en Tel!en. 
Tegere mit heur bruur Henk Bloemhoff en Jan 
de Vries zorgde ze veur ,,Die van Stellingwarf", 
een riegel ,,toverlanteernplaeties" veur de hoogste 
groepen. 	• 

Diediaserie geft een kotte inleiding over et 

. 	. 	. 
,,laand" Stellingwarf en de geschiedenis daor van 
in de Midde!ieuwen. Die algemiene infermaosie, 
die veur een boel meesken toch niet zo bekend 
wezen zal, wodt geven an de haand van beelden 
van now en van ofdrokken van oolde prenten en 
!aandkaorten. 

Ken ie Piepmoes nog van die lietiesbundel? Hier 
treedt hi'j op veur de groepen drieje en viere van 
de schoelen. In een ni'j luuster- en kiekboekien 
dat in de mack is in et twiede projektjaor van 
,,Stellingwarfs binnen hiemkunde". Et doel d'r 
van is dat kiender al kiekende en luusterende 
naor de kassettebaand Wennen kunnen an et 
Stellingwarfs as praottael. 

De tover!anteernserie ,,Die van Stellingwarf" kan 
los bruukt wodden, mar is veural ok bedoeld as 
inleiding op et boekien STELLINGWARF IN 
DE MIDDELIEUWEN, een ,,blaederboek" dat 
Henk Bloemhoff schreef doe Sietske een poze 
deur ziekte vervongen wodde. Dat boekien 
beschrift hoe et komt, die biezundere pesisie van 
Stellingwarf in Frieslaand. Et vertelt o.a. hoe 
Stellingwarf ooit mit Noordwest-Overiessel en de 

westraand van Drente ien gebied vormde, hoe et 
oostaende him ans!eut en bi'j Drente weggong, 
en hoe Stellingwarf, deur geweld en bedreiging, 
begin 16e ieuw bi'j Frieslaand daon wodde. 
Behalven de ni'jste gegevens bin ok nog niet 
eerder publiceerde illestraosies opneumen. Ok 
veur niet-onderwiesmeensken is et boekien te 
kriegen, en wel bi'j de Stellingwarver Schrievers-
ronte (pries f 10.-). 
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Garagebedrief/Service- en tankstation 

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

Chinees lndisch Restaurant 

,,De Nieuwe Chinese Muur" 
4  %t  . --%-' 

Erkend A.P.K. -keuringsstation 

Autobed rief 

G. de Vries - Esso 

Officleel 
Opel-Service Dealer 

M oderne 
erette 

SS wa 11:j 

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

Ok veur inbouw 
LPG - i nste I I aos i es 
A.P.K. 	 - 
keuringsstation 

Super-diesel-gas 

Speer now mit veur gratis 
bad- en beddegoed 
Centen goedkoper 

K. F. CHIU (Kent Chiu) 

Heufdstraote West 24 - Noordwoolde 

. 	Till. 05613-2424 

EU PEN I NOSTI EDEN: 
11.00  - 22.00 ure (ok veur ofhaelen) 

Autoservice 

,,West" 
Noordwoolde, Heufdstr. West 69 

till. 05613-1644-2568 

LADA-DEALER 

Speciaolzaeke veur 
uutlaoten 

banen 
accu's 

trekhaoken 

ESSO Opel-service ESSO 

Veur mool 
spOulgoed 

en een goed 
stok ark 

Haanstra's 
Koopcentru m 

Heufdstraote West 50 
Noordwoolde - till. 05613-1671 

De zaeke waor a]' et 
veur et kiezen hebben 

Ok op maendag eupen 
Parkeren kuj' veur de zaeke 

Autobedrieven 

Fa. van der Weide 
Officleel 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 
spu ten 'je 
et fijnste uutduukwark 
LPG en BP-bezine 
Top service en zeer 
concurrerende priezen 
APK-keuringstation 
NOORDWOOLDE 
Heufdstr. West 85 veur 
ti/I. 05613-1545 	hie/ 
WOL VEGE 	West-Ste//ingwarf 
Beatrixstraote 24 (showroom) 
till. 05610-12397 

IL-IL ' 	-' 	-' 
KRANENDONK 

veur zels doen 
en 

doenlaoten 

Flexa varve, Ceta Bever beitsen, autolakken, 

boot!akken, copperaant, wyzonol, laridalex, 

carbolineum, sierpleisters, behang, 
wandtextiel, tapijt, gedienstoffen, 

p 

huushooldtextiel, badkaemeraccessoires. 
verlochting, kleinmeubels, kaasten, hoolt, 
plaetmateriaolen, elektra, iezerweren, 

gereedschoppen, tuunhoolt, deuren, 
bouwmateriaolen, veurzetraemen, glas, 

gedenfournituren, isolaosie, 
tuungereedschop en nag een hiele 

protte meer 

hubo 

I Noordwoolde, 

decorette 
schildersbedrief 

Kranendonk 
till. 05613-1647 

Veurjow 
fesien thuus 
vienen jow in oonze mederne 

nrichte slieteri'je 
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 

. --------- i 	 '.T• 

Veur jow hiele 

i nterieu r- 
a 

verzorgng 
naor 

TOLMAN 
WONINGINRICHTING 

NOORDWOOLDE 
Weemstraote 19 
Till. 05613-1548 

150 rollen vloerbedekking 
in veurraod 

Cafetaria-lunchroom 

De Boemerang 
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 
Alles uut eigen keuken 

Tot kiekes ! 

Heufdstraote West 29a, Noordwoolde 
till. 05613-3310 

W S 
lnstellaosie- en loodgietersbedrief 

WIETSE SLAGER 
Noordwoolde, Heufdstraote West 17 
Tillefoon 05613-2224 

VEUR ANLEG VAN: 

. elektra 
S waeter 
S gasverwaarmings 
S zink- en dakwark 
S huushooldelike 

beneudigdheden 

Timede's 
dier- en 

visbeneugdigdheden 

Veur dat wat as jow dier 
neudig het 

Voer van len tot vuventwintig 
kilo 

Ok jow adres veur viskeri'je 

Heufdstraote West 15 - Noordwoolde 
till. 2943 

Slaachteri'je 

Sake Krol 
Jow weten we!, die van 't West 
Ambachte!ik vakman s!aachter 

Veur alle soorten vas s!aacht vleis 
Veur et gemak en et sudderen 

Veur de !ekkere honger en bolle 
Veur de fesies en om vleis te reusteren 

Ok veur Weis reusteren op t gas 
ku]"bq oons an k!oppen 

Heufdstraote West 11 
8391 AK Noordwoolde 

till. 05613-1413 

I-- 

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 
AMes hebben ze daor 

Ok veur de tuun, zoas hekken, 
paolen en gaas 

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

Beleefd anraoden 
BOUW- EN HOBBYCENTRUM 

SCHNOOR 

Hellingstraote 59 - Noordwoolde 
Till. 05613-1319 

Instellaosie Techniek Noordwoolde 

Veur anleg van: 
elektra, gas, waeter, c.v., zink- en dakwark, 

antenne-instellaosie 

Ok veur anleg van ALARMINSTELLAOSIES 
veur jow woning of winkel 

4'4 OK DOE-ET-ZELS PAKKETTEN 

ILNOORDWOLD,

STALLAT '1 GAS, WAETER, ELEKTRA 
VERWAARMING 

ECHNIEg 	IZINK- EN
RADIO, T.V. EN VIDEO 

FUUHJIJ HUUSHOOLDELIKE 
APPARATUUR 

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

Low e/ektro-.specia/ist _ 



As de uutdrokking ,,zo drok as een klein baosien" van toepassing is op een Stellingwarver 
schriever, dan gelt zoks in et biezunder véur Fokke Middendorp uut Wolvege. Fokke 
van Lute (zien schrieversnaeme) smit et begrip oold veer vot. Al is hi'j de 84 al veurbi'j, hi'j 
het elke dag weer een drok en ofwisselend pergramme, dat ofwarkt wodden moet. Toch 
kon et d'r of en praot een ure mit de redaktie van de Boekekraante. 

In 1969 bin Middendorp en de vrouw weer dade 	Fokke Middendorp: mit nie technieken schrie- 
streken in Wolvege. In et begin van heur trouwen 	yen aver ooldhedem 
hebben ze bier ok woond en hebben ze een jaor of  
viere een winkel op et Oostaende had. Ze wonen 	Daoromme hoej' je niet alliend te richten op 
dus now at weer twintig jaor an de Ir. Lelylaene in 	medern wark, want et levensverhael van Vrouw 
et huus ,,De Wine", dat ze zels bouwen laoten 	Hof en de boeken van Hendrik Vondeling bin 
hebben. 	 uutstekend. Dat interesseert de meensken. 
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Oonze eerste vraoge was netuurlik 
waorom hietjim huus ,,De Witte"? 
En waoromme kwammen Jim weeromme near 
Wolvege? 

Et is nuumd naor de Vlaamse volksschriever Ernst 
Claes. Al hiel jong las ik zien boeken en 1k heb 
allied mien geld verdiend in België. Ja, wi'j 
woonden doe in Brussel en hadden een huus in 
Amsterdam en aenlik was et doel dat we nao mien 
pensioen winters in Amsterdam wonen zollen en 
zommers op mien eigen bouwde boot veren zollen. 
In Brussel woonden we in et centrum op 
Boulevard Max en et was daor dag en naacht 
smoordrok met et verkeer. Mien vrouw had 
schone heur nocht van dat lawaai. We weren doe 
es op femi1k oezuuk in Wolvege en doe kwam dat 
zo in de praot te passe. Et plan kwam naor veuren 
om es even de bouwterreinen te bekieken. En doe 
kwammen we hiere an de Ir. Lelylaene. ,,Ja bier 
zo'k wel wonen willen," zee mien vrouw. En zo is 
et gaon. Och, ik yule me overal wel thuus. Et was 
mi'j ok wel goed. 

We bin doe eerst nog een jaor in Brussel bleven, 
want ik was nog gien Dreesmannegien. 1k bin 
evenzogoed nog vuuf jaor adviseur bleven bi'j et 
bedrief daor ik altied veur warkt hebbe. 1k reisde 
nog wat naor beurzen in Duutslaand en Frankriek. 

In 1974 bin J0 uut aende gaon met Jaw 
schrieverie veur de Stellingwarf Hadden Jow 
zoks al eerder bij et aende? 

Now veur passenielsblaeden schreef ik wel 
riegelmaotig verhaelties en die wodden vaeke ok 
wel plaetst. Doe we bier kwammen, bin-'k uut 
mezels begonnen en doe ik een stok oftien stokken 
klaor hadde, bin 'k naor de kraante stapt. Jan Krol 
was tevreden en d'r is nog nooit weer een aende an 
kommen. We hebben doe ,,De Linde Post" opzet 
en nag weer laeter ,,De Stelling". 

Van wie hebben Jaw de gaove 
van et schrieven of vertellen? 

Vertellen kan ik etbeste op pepier. En och etzatd'r 
wel een betien in. Mien omke (de schriever 
Herman Middendorp) was iene van de eerste 
detective-schrievers. Mar ik hebbe altied ver-
schrikkelik yule lezen. Ok at hadde ik et 
smoordrok. 1k leze drie kraanten (LC. NRC-
Handeisbiad en Telegraaf). Wi'j' schrieven en 
bi'j de tied blieven dan moej' lezen. le moe'n je 
vernijen. Dat moet ok in de Stellingwarver 
schrieveri'je. Dat gedoe mit Jantien en Pieter op 'e 
boerderi'je Dan wod ik rood om 'e kop. 

Jow richten Jow op 'e geschiedenis 
van de sireek. Waorom,ne? 

Et eerst kwam ik in anraeking mit de genealogie. In 
et Rieksarchief hebben ze me op weg hulpen. len 
keer in de weke kwam ik daor. 1k was wat 
uutkeken op 'e karkeboeken. Doe kwam ik bi'j de 
Proclamaosieboeken te lane. Doe ik de femilie wat 
naopluusd hadde,. doe gong ik nao waor as ze 
woond hadden en zo koj' de hieltied wieder. 1k 
hole niet van zeuren en deurzaegen. Dat mierken 
om ien dingegien dat staot me tegen. In de 
genealogie hej' ok vaeke van dat ,,Ja, mar..." ,,Die 
was toch mit die trouwd en..." Ja dat kan ik toch 
niet helpen. Mittertied kreeg ik alle weken wel drie 
van die meensken an de deure, die mi'j van et wark 
offiullen. Best hiel aorige meensken, mar ik wodde 
d'r misselik van. 

Mar wat vienen Jaw den interessaant 
an streekgeschiedenis? 

In die genealogie zag ik dat mien veuroolden rieke 
boeren en verveners weren. En in iene kiap bin ze 
at dat geld kwiet. En dan gaoj' dat uutzuken en den 
dot blieken dat die man slim dust hadde. En dat zit 
d'r bi'j oons nog wel een betien in. Mien femilie 
woont bier al van 1545 of Mien grootoolden 
konnen goed vertellen en ik was daor vaeke, 
omreden mien moeder vroeg wegraekt is. Mien 
grootvader vertelde dan wat hij mitmaekte. En a'k 
een stok schrieve dan heb ik an een stokmennig 
gegevens wel genog en dan schieten die verhaelen 
van mien grootvader mij te binnen. 

In de geschiedenis vien ik veural de meensken 
interessaant. Aj' now bi'jglieks bi'j die Van Harens 
en zo kieken, dan staon die gewoon d'r een betien 
buten. Die siktaorissen en heur kierken die 
knappen alles op. Die hebben invloed. 

Dirck van Baerdt vienen Jaw een uutzundering in 
positieve zin. Wie zollen Jow zels et liefst wezen 
when, as Jaw iene van diefeguren wezen mochten 
die Jow beschrieven. 

Geert van der Zwaag van ,,De Klok". 1k heb mit 
maekt dat ,,De KIok" bier drokt wodde en dan 
gong ik mit mien vader daor henne, want die was 
ok rood. Leeter het hi'j et verstaand kregen en is 
hi'j liberaol wodden (we lachen smaekelik). 
Mien grootvader was een kwaoie annemer. Hi'j 
hadde 50/60 man an et wark. En as hi'j oavens 
thuus was, dan maekt hi'j elke aovend ok nag een 
peer schaetshoolten. Mar mien vader was toch-wel 
rood. 1k gong dan mit mien vader aovens naor de 
drokkeri'je om ,,De KIok" te haelen. Wi'j  hebben 

allied kraanteziek west. De kraanten wodden bi'j 
oons speld. Nag. Van veur naor aachteren. En dan 
kwammen thor at die meensken om die kraanten 
op te haelen am te helpen mit de verspreiding. Op 
een oolde fietse, gien kleren om et gat. Aarme 
meensken, mar zo begeesterd. Et was aachter de 
Hema. Diezelde schure staot d'r nog. En dan 
kregen ze daor een bod bri'j. Wat een traktaosie. 
Ze hadden dan van disse en gene wat mael en melk 
kregen. Die meensken begonnen dan te zingen. 
Middendorp begint te reciteren mit oolde stried-
liederen. Hij kent ze nag uut et heufd 

Aj' beginnen te schrieven dan hej' een bepaold 
gevuul in je. As kiend kreej' dat overje henne. En 
dan moej' dat wat romantiseren. Veur je gevuul 
was et altied koold awwe de kraante haelden. Op 
'e ldompies deur de sni'j. Mar ja, ik geloof dat dat 
mar ien keer inderdaod zo,  was. En mien vader kon 
d'r goed over vertellen. Die meensken die kregen 
niks. Dat was een rotmaotschoppi'je. Ze kregen 
een peer centen van aarmmeester Pieter Wester-
hof. 

Die femilie van Jaw het dus altied an et vrotten 
west. Dat aordt ok nao. Mar hoe kan et dan 
dat iene van jaw leeftied nag zae'n energie het, 
Jaw warken de hieltied mar deur. Komt dear 
gien aende an? Bin Jaw daor zels ok niet 
verbaosd over? 

1k daenk dat we toch van een stark geslaacht 
binnen. 1k heb toch een pracht leven. Je moeten et 
waornemen. Morgens am acht ure gao ik uut 
aende. 1k zitte wel es een ure bi'j Dragt. Dat is toch 
ok niet overdreven? We bepraoten dan even de 
toestaand in et dörp. Nao et eten rust ik wel es een 
half ure. 1k neem me zels niet in acht. mar a'k me 
mu vuul. gao ik zitten. 1k heb et hide huus zels 
weer opschilderd en ik dolle wat in de twin amine. 
AT honger heb dan eetikena'k dust heb dan drink 
ik En a'k zin heb an een hassebassien dan zeg ik 
tegen de %TOUW Doe mi'j d'r mar iene in". En 
veerder trek 1k mi'j nargens wat van an 

Twintigjaar leden kwaj' nag an vekaansie toe. 
Ku]' dat now haost niet meer waachten? 

1k heb altied vekaansie. Mar gestel ik zit op 
Amelaand. Wat moet ik daor now op Amelaand. 
1k heb mien halve leven al in hotels zeten. 1k heb 
thor gien verlet meer van Veerder nemen we et d'r 
goed van. Vertier en contacten genog. En as et 
haezetied is... Dat allemaole is genoeg. Wet elke 
aovend om half el yen op bedde. Morgens schrief ik 
et liefst. Mar aj' vier of vuuf uren zok wark doen 
dan is et op. Et wil niet alle daegen, mar de kraante 
zegt dat et moet. 1k doe ok nog wel es wat los wark 
veur de kraante. 

Waor hebben Jaw trouwens 
al die kruderige uutspraoken weg? 

1k heb altied een verschrikkelike belangstelling had 
veur meensken en veur wat ze zeggen. Je macten 
d'r oar veur hebben. Mar ik schriefhaost nooit wat 
op. 1k heb ok gien agenda. 1k doe et uut et heufd. 1k 
heb wel van die boekies. En de eerste daegen staot 
daor dan nog al wat. 1k moet een geweldig scharp 
onthoold hebben. Mar een goeie uutdrokking, die 
schrief ik nog wel es op. Kick bier (Middendorp 
gript een antekenboekien). ,,Heur feguur was niet 

onaorig veur de tied van et jaor". (Gelach). Ja, Jan 
Menger kwam hier vandeweke mit een brief van 
Van Haren, waor Van Haren schrift over een 
grootmoeder uut Wolvege van 70 jaor die nog een 
kiend an de bost het. Now, zie 'k dat at veur me en 
daor zit een verhael in. Zo van dat oolde meenske 
is nag niet gust. Dan zitten mien vrouw en ik tegere 
zo te lachen. Dan rack ik over de toeren. 

Mar even near Jaw baek over de Van Harens en 
Wolvege. Wet vunnen Jowzels et meerst interes-
saanle van Jaw boek? 

Ja, die kwestie van hoe as de grietmannen an heur 
macht kwammen en die staongan uutbreiden 
konnen. Die Onno Zwier hadden donders goed in 
de gaten dat hi'j bier in vrede leven mos. Dc helte 
was bier eigenerfde boeren. En die kwestie van de 
verkaveling van Ooldetriene en Hooltpae. Dat et 
naor mekeer toekomt. En die schoelemeester van 
Ooldelaemer, die et zo opnemt veur Onno Zwier 
van Haren. 1k bin veurnaemelik op grond van d 
verklaoring van de twiede dochter(Doekje) van de 
onschuld van Onno Zwier overtuugd. En wat ik ok 
altied biezunder vien, dat is de daelegang van zoe'n 
femilie. D'r blift vaeke niks van over. 

Hebben Jaw deur a! Jow publikaasies en 
onderzuuk ok een bepao!d beeld kregen van de 
Stellingwarvers ten apzichte van de Friezen. 

Ze bin stokken beter netuurlik. (Gelach). Een 
wereld van verschil. Lees Kalma mar es wat die 
over de Stellingwarvers schreef. Dat zoj' zo in de 
sloot gooien. Ur zitten wel inkelde waore dingen 
in. 1k vuul altied geweldig da'k zels een 
Stellingwarver bin. As bier je wottels liggen... En 
een betien dat zwaormoedige en beholende. Et is 
wat eernstig allemaolè. Ze gaon d'r bier toch graeg 
diepe deur. En ze meugen butenstaonders graeg 
omhogens stikken. Zonder dat ze wat persteerd 
hebben. 

Mar an de aandere kaante ok bi'j arbeiders - huus-
an-huus - et gevuul van oonze kiender macten 
leren. Et is bier een roje gemiente en ik kan me dat 
veurstellen. Mit et socialisme kriej' een prachtige 
maotschoppi'je, mar ze macten et drammen wet 
ofleren. Ze hebben bier vroeger de geschiedenis 
aenlik nooit angrepen om wat mit te doen. E 
Meven inke3&dieaktiefweTe1L Et was een 
sloppe hod. le moe'n d'r trouwens ok slag van 
hebben om de geschiedenis te beschrieven. En 
ieder smit zien eigen kleur d'r over henne. 

As Jaw now zesfigjaorjonger werem zollen Jow 
dan de kosi verdknm wfflm nt et work dat Jaw 
now doen? 

1k zol wol van de penne leven willen. Dat is wel 
mien ideaol, mar dan zo'k wel reizen macten. 1k 
zol dan wel graeg in Wolvege wonen blieven. Dan 
wol ik naor de arbeiders in Polen en kieken in 
Letland hoe as et daor now percies zit. 1k vien in de 
geschiedenis de meenske et belangriekste, belang-
ticker as een jaortal en een huus. Aj' mar vulen wat 
et west het. 

As Jaw nag drie boeken schrieven machten. 
Wear gongen die dan over? 

Ja, iene over de opkomst van et socialisme hiere. 
Wat die meensken mitmaekt hebben. Een twiede 
bock over Wolvege en dan de geschiedenis van 
Wardenier es even nuchter bekieken. Mar d'r is 
nog genog om over te schrieven. 1k durf nog we! 
5Q0 artikels veur Dc Stellingwarf an. En veerder 
zol de Schrieversronte aenliks es een boekien 
uutgeven moet mit belangrieke deotums en feiten 
van oonze geschiedenis. Daor is verlet van. 

Middendorp veur zien haandbiebeltheek an de 
Jr. Lelylaene in Wolvege. 

Fokke Middendorp: ,, Wij hebben altied kraanteziek west"  

,,Schrieven lokt niet alle daegen, 
mar de kraante zegt dat et moet" 



Praot es mit oons onder 'n koppien koffie 

NIM-B BAANK 
De NMB daenkt mit jow mit 

Heufdstraote West 18 - 8391 AN Noordwoolde (Fr.) - Ti/I. 05613-1323 
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Zonder muuite 
fietsen of brommen? 

Dan naor 	, 

I/•t 	' 

TWIEWI ELERSPECIALIST 

H. SERIER 
Keiweg 48 - Wolvege - 05610-12987 

TWIEWIELERS - ONDERDIELEN 
RIPPERAOS!E - ONDERHOOLD 

BOEKHAANDEL 
ZWIKSTRA 
Boek- en Kantoorboekhaandel 

De zaeke veur lezen en schrieven 

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

En netuurlik ok 
Stellingwarver boeken 

Van Harenstraote 32, Wolvege 
TiHefoon 0561 0-1 7755 

8/7 Jaap Slot, - ja waor I - 
bin jow foto's in twie daegen klaor, 

en pasfoto's vot-op-slag 
alderdeegst op dezelde dag 

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

wi'j helpen èlkenien' geheid 
mit spul van goele kwaliteit 

FOTO STUDIO 

JAAP SLOT 
Hellingstraote 5 - Noordwoolde 

Till. 05613-1861 

In h/el Stellingwarf 
kent /ederiene 

de dreuge wost 
van Geertsma 
de slaachter 
uut Wolvege 

Nog mit turf rookt! 

Geertsma 
Heufdstraote West 72 

Wolvege 
Till. 05610-12272 

eo 

Technisch-, Verkoop-
en Service Centrum 

BOTFEMA 
Builerweg 67 
Bull, till. 05612-1219 

WAS- EN DROOGAPPARATUUR 

Een gaaswri7e 
salon waoras 
iedere vrouw 

heur thuus vuult 

DAM ESKAPSALON 

Fledderus- 
Heufdstraote West 51 

Wolvege, till. 05610-12404 

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 
exclusief veur 	39m95 Wolvege ............ 

Maoten 37 t/m 48 Ok in grand-coupe 

K001STRA5 7 
( KLEDINGHU1S 

WoIvega ,,/ 

Wolvege, Promenade Oost 21 
Tillefoon 0561 0-1 4888 

dhth/ 	4/4/ehwef 
4;iu1h€4I 

De Ooldhiedkaemer 
West-Stellingwarf toont heden, 

in drie verdiepings et 
Stellingwarfs verleden 

Veur meer infermaosie: 
Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf, 

meule Wiendlust, 
Heufdstraote West 52 

in Wolvege 
Tiliefoon 05610-15700 

Eu pen: 
deet/m vri'j 09.00-17.00 ure 

zao. 09.00-12.00 en 14.00-17.00 ure 

NEC7Th
~'L 

 
/L 	\\ 

rGEFT KLEUR AN JE HUUS: 

POSTMA 
Heufdstraote Oost 27 

Wolvege, 05610-12405 

Kefé- restau raant 

DRAGT 
Heufdstraote Oost 64 

Wolvege 
till. 05610-12407 

- As vanoolds et p/ak 
veur een verzorgde receptie 
en een gezel/ige feestaovend 

Ok kun gezelschoppen 
bi'j oons waarm eten 

en verzorgen wi'j koffietaofels 
tegen geschikte priezen 

En a/jaorenlaank komt 
de Ste//ingwarver Schrieversronte 

b17 oons over de heerd 

• r 
.. 

s .- 
, 	

$?:'E10 
Jov toks 	 . . 

ut:ldrnee;.::!$ ) Maek\Ti; 
. 	 CeL/geI,k / 3fl j , 

een
•'%.._;; 	 . 	

'OiO 

IRMAS JK 

HEREN 
veur een medern 

kapsel en persoonlike 

iLiTi1IiITi] 

HEN 	
HERENKAPSALON 

FLEDDERIJS 

Till.
OP'T WEST 53 

 12265  

Therapeutische en profylactische 

ELASTISCHE KOUSEN 
PANTY'S, KNIE- EN 
ENKELSTUKKEN 

De juuste KWALITEITSKEUZE bepaolt 
et beste MEDISCHE risseltaot 

As erveren bandagist hebben wi'j 
de kennis in huus jow een verantwoord 

advies te geven 

Drogisterije 

is Parfumerie 

HIEMSTRA 
Promenade Oost 3 - Wolvege 

Gelokkig dat d'r een DA-drogist 
in de omkrieten is 



Jan Nefkens thuus in De Wiek veur de boekekaaste. 

TWIE POND 'N STUVER 1989 	 7 

Co-produktie Krips Repro en Schrieversronte 

Veiff s'neupers is,, Brink en Streek" 
een onmisber boek 
MEPPEL. Al is de Schrieversronte een kleine 
orgenisaosie et lokt zo now en dan toch om een 
biezundere prestaosie te leveren. Aj' een groter 
projekt anpakken willen, is et van belang daj' 
dat tegere mit aanderen doen. In et geval mit et 
boek Brink en S/reek van Perf. Dr. K. Bouwer is 
d'r een saemenwarking tot staand kommen mit 
de heer J. Nefkens, de direkteur van Krips 
Repro in Meppel. Krips is een grote drokkeri'je 
van et Elsevier-bedrief. D'r warken om-en-de-
bi'j honderd meensken, tht thor gaot hiel wat 
pepier deur. Ze bin speciaolist in zwat-wit wark. 
Et meerste drokwark zal wel van buten Drenthe 
kommen, mar toch vu!en ze heur Drentse 
drokkers. Meppel staot vol mit grote drokke-
ri'jen. Et is ok niet veur niks dat daor een 
Grafisch museum is. Et is trouwens slim de 
muuite weerd om es te bezuken. Nefkens is as 
Ho!Iaander toch een Drent mit de Drenten 
wodden. Hi'j zet him a! !anger as tien jaor in 
veur et Drents, et Drents eigene en veur Drentse 
boeken. Nooit wodt d'r vergees een beroep daon 
op 'e vri'je tied van dit drokke baosien. Want 
enthousiasme is d'r genog bi'j Jan Nefkens. Hi'j 
het him inzet veur et Grafisch Museum in 
Meppel en hi'j is a!tied in de weer mit de St. 
Oud Meppel. Hi'j verzorgt as drokker ok et 
prachtige tiedschrift van die vrieninge. Bestuur-
!ik is hi'j aktief binnen de Qü!turele Raod van 
Drenthe/Drents Genootschap. Hi'j richtte de 
Stichting Het Drentse Boek mit op en zorgde d'r 
mit veur dat de Stichting de bienen onder et gat 
kreeg. Mar hiel biezunder is dat hi'j staorigan 
een indrokwekkend foons opbouwde mit Drent-
se boeken. Wat begon mit et herdrokken van 
oolde 1 9e ieuwse Drentse volksalmenakken 
(sund 1976) en aandere curieuze herdrokken van 
Drentse boekies gruuide tot een vol!edig foons. 
Om an te tonen dat Krips Repro vakwark 
maeken kon, gaf Jan Nefkens et Drentse adder-
en slangeboek van Van Lier (1781) opni'j uut en 
een schitterende herdrok van een boek van 
Johan Picardt (1660) over Drenthe. D'r 
volgenden boeken over et Drents landrecht, 
over de Drentse drokkers en d'r kwammen 
boeken van Poortman uut. Nefkens wodde de 
ni'je uutgever van et Drents Woordeboek van 
Hadderingh/Veenstra, dat hi'j keer-op-keer opni'j 
drokte. Twie kaptao!e perjekten weren; Dwars 
door Drenthe van H. D. Minderhoud mit 
aquare!!en van Jouke Nijman en et Drents 
Veurleesboek deur Bonnie Veendorp. Nefkens 
gong ok mit een historische -reeks uut aende met 
o.e. Drentse Havezaten van Jr. G. ter Braake, 
Handmerken in Drenthe en Inventaris archief 
Meppel (1421-1813). In disse reeks verschient 
ok et boek Brink en Streek van Bouwer. 

Pieter Jonker over de saemenwarking mit 
Nefkens: ,,Et boek van Bouwer raekt ok een 
be!angriek pat van Drenthe. Tegere mit Nefkens 
had ik al es in de jury van de R.O. van 
Ettingen-pries zeten. We hebben mekeer doe 
beter kennen leerd. Ft bedrief Krips Repro 
kenden wi'j al. Een haandvol speulgoed is thor 
herdrokt, wiels k Veur loon en ven'al thor 
maekt is en laeter ok weer herdrokt. 1k heb grote 
wardering veur al dat wark dat Nefkens in zien 
vri'je tied veur Drenthe uut de wege zet. Zo 
staorigan bin d'r hiel plezierige kontakten 
ontstaon en ik had ok niet zovu!e muuite d'r mit 
om op him een beroep te doen. Om Brink en 
Streek alliend as Schrieversronte uut te geven, is 
echt onmeuge!ik. Et boek te!t 338 pagina's en 
dan zol et risico veur oons te groot wodden, 
want dan hej' wel een peer centen neudig. Deur 
flunk wat publiciteit perberen we et boek zo goed 
meuge!ik te verkopen. 1k hope dat die inspan-
fling beloond wodt, want aanders durf ik 
Nefkens netuur!ik nooit weer te vraogen om mit 
oons saemen te warken. Uutgeven is risico 
nemen, mar veur regionale boeken ge!t dat et 
zelden echt goed uutpakt. Daoromme bewonder 
ik et deurzettingsvermogen van Nefkens ok zo. 
Van zien uutgeversaktiviteiten zal niet yule over 
b!ieven, hi'j kan d'r iens niet van roken. Et is 
toch prachtig dat zokke kere!s gewoon deurdoen 
blieven. De schoo!ders d'r mit onderholen. 

Aj' lopende, op 'e fiets of mit de auto deur et 
Stellingwarver en anslutende Westdrentse laand-
schop gaon, geef ie d'r niet zo drekt acht op hoe 
as dat laandschop ems ontstaon is en in mekeer 

- stikt. Dat is trouwens deur de grote veraande- 

rings en anpassings in veural de nao-oor!ogse 
tied vaeke ok al lange niet meer te zien. Toch is 
et interessaant en de muuite weerd om dit nao te 
gaon en an de weet te kommen. Daoromme 
gaot Bouwer in zien boek ,,Brink en Streek" 
(Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van 
het Drents plateau), daor as de, veurliggende 
uutgifte een herdrok van is, uut van de 
toestaanden en de gewoontes, zoas die omstreeks 
1830 in disse streken weren, bi'j et verpatten van 
de grond en de inrichting van et laandschop: de 
grote ontginning van heidevelden. Uutbreidings 
van dörpskernen en van et wegennet en 
rui!verkave!ingswarken hadden doe nog niet 
plak vunnen. 

Naor de vorm van de vestigings en nederzettings 
wodt et ku!tuurlaandschop an de westkaante van 
et Drents plateau, bestaonde uut Zuudwest• 
Drente, de beide Ste!lingwarven, Gaaster!aand 
en de omkrieten van et Bergumermeer, ok wel 
een essen!aandschop nuumd. Kenmarkende daor 
veur bin de esdörpen en esnederzettings. En 
dörpen en nederzettings die dat niet binnen, 
mar d'r wel stark an daenken doen; de wieze 
van occupaosie (= in-bezit-neming) van de 
gronden het daor mit te maeken. Zo onder-
scheidt Bouwer in dit gebied: kernesdörpen (zoas 
Diever, Dwingel, Uffelte, Viedder, Tronde) en 
,,frustreerde" esdorpen, bestaonde uut: essen-
zwerm-dörpen (zoas Oosterwoolde en Runen), 
wegdörpen, ok wel ri'jvormige, straot- of 
kenaolesdörpen nuumd (zoas Appe!sche, Else, 
Berkoop, Hooltpae, Ni'jhooltpae) en moer- of 
kraansdorpen (zoas Haovelte, Boekelte, Zaand-
huzen). Neffens de geleerden moe'n de esdörpen 
en de meerste wegdorpen in disse streken in de 
Middelieuwen (van ong. 500 of tot an ong. 
1300-1400) onstaon wezen. In de vorm en 
opbouw van disse nederzettings en dörpen koj' 
een protte gemienschoppe!ike en deze!de dingen 
tegen. Haost allegeer bin ze ontstaon tegen de 
tiedens de laeste iestied ontstaone man 	en. 
die in disse streken overwegend van noordoost 
naor zuudoost deur et laandschop lopen, 
evenwiedig an of deursneden deur revierties en 
bekies die et smultwaeter van et ies ofvoerden. 
Een ,,Binnenweg" verbun de verschil!ende 
hoeven mit mekeer en diende as an- en 
ofvoerweg veur de van et veld kommende 
perdukten. Meerstal was zoe'n ,,Binnenweg" in 
die tied (ong. 1830) een zaandweg of een 
ienvoo!dig pad met karresporen bi'j de hoeven 
langes en bedoe!d as ofscheiding tussen et 
gros!aand- en bouwlaanddiel van de bi'j de 
p!aetsen beheurende grond. Van de plaetse uut 
zien lag et bouw!aand deurgaons an de 
overkaante van de binnenweg. Om de bouw-
laandgronnen vruchtber en produktief te ho!en, 
wodde om de tien a twintig jaoren ofwisselend 
een pat weer bebost mit veural iekenpollen; et 
hoolt dat d'r geriege!d en bi j et weer rooien van 
et beboste pat wunnen wodde, was et z.n. 

,,boeregeriefhoolt". De bouwlaanden leupen 
vaeke wat omhogens naor et hoogste pat van de 
zaandroggen. Evenwiedig an de binnenweg !eup 
aachter de bouwlaanden langes over et hoogste 
pat van de zaandrogge meersta! de ,,O!deweg", 
,,Bovenweg" of ,,Buteaweg". Disse weg verbun 
de verschillende nederzttings en dörpen mit 
mekeer en was as deurlopende gebruuksweg 
vaeke brieder en beter te berieden as de 
binnenweg. An de overkaante van de Bovenweg, 
bi'j de ere ziedkaante van de zaandrogge langes 
oflopende naor de revier, lag dan de Meente of 
de Miente, bestaonde uut heideve!den en 
onlaand. Via et recht van opstrek hadde elke 
p!aetse eigener et recht et in zien perceel liggende 
stok onlaand te ontginnen en veur eigen gebruuk 
as gros- of bouwlaand in te richten. De 
ofsteuken plaggen wodden bruukt as braandstof, 
as ondergrond veur et vee op 'e potstallen en/of 
as dekbedekking. Hoevu!e vee een boer ho!en 
kon, was ofhaankelik van de grootte van et 
beschikbere stok onlaand en et tal plaggen tht 

hi'j d'r van stikken kon. Ok wodden disse 
stokken onlaand nog Wel es in gemienschoppe-
!ike saemenwarking mit aanderen ontgonnen. Et 
gebruuk van et daordeur onstaone stok !aand. 
veurnaemelik grãslaand, was dan ok gemien-
schoppelik. Zo kreeg et woord ,,miente" 
staorigan de betekenis van: gemienschoppelik 
bruukt stok ontgonnen laand, in gebruuk as 
(minder goed) groslaand. Et !aeste perceelpat, 
liggende aachter de miente tot an de revier, lag 
et leegste en was et grootste pat van et jaor nat 
en sompig. Et wodde bruukt as hujlaand en as 
veur- en naoweide veur et vee. Disse stokken 
laand wodden ok we! ,,fennen" of ,,maoden" 
nuumd. 	 - 

De percelen, daor as et laand in verpat was, 
leupen deurgaons recht op 'e revier of de beck 
an. Daordeur ontston o.e. veural in de 
Stel!ingwarven, et zo kenmarkende ,,coulissen"-
!aandschop. De percelen weren niet overal lieke 
bried, deurtht d'r vaeke mit roeden van 
verschillende grootte meten wodde. Zo haj' 12-, 
14- en 1 6-voetsroeden. Bekend is de keunings- 

Perf Dr. K. Brouwer, vroeger Zaandhuzen 
woont now in de Heilige Landstichting bi 
Nmegen. 

roede; dit was een 12-voetsroede mit een lengte 
van roem 3,91 meter. 

Et ontstaon van et plak veur de karke en ,,et 
laand van de karke" wodt ok behaande!d, !iek as 
de inhoo!d en betekenis van begrippen as 
soo!stede en hornieger, scheren, weren en 
waardeel, scharren en meenscharren, mande en 
brink; de verschi!!ende vorms van Saksische 
boerkeri'jen, de bedriefsvoering en de ontwikke-
lings daorin wo'n ok te spraoke brocht. Etze!de 
kan zegd wodden angaonde et verbaand, de 
overienkomsten en verschillen tussen et Stel-
lingwarver gebied en et anslutende Westdrentse 
pat. Ok kommen d'r interessaante uutstappies in 
de geschiedenis van dit gebied in veur. 

Al mit al een biezunder rick en gedegen bock, 
niet altied lieke makkelik om te lezen, mar mit 
een schat an biezunderheden over de veipatting, 
de laandschoppdlike inrichting, de gebruken en 
gewoonten en etontstaOn en de geschiedenis van 
dorpen en p!akkies in et gebied an de 
\\estkaante  van et Drents plateau. 

Dc herdrok van et bock van Bouwer het een 
ni'je inleiding kregen, is veurzien van acht foto's 
en kreeg ok een ni'je tite!, ,,Brink en Streek". Dc 
uutgebreide literatuur!iste en bi'jlaogen bin over 
aende bleven. Et bock wodt van hatte anraoden 
an lieffiebbers en uutpluzers van de ontstaons- en 
ontwikke!ingsgeschiedenis en van de veldnaemen 
in disse streken. Et biezunder weerdevolle bock 
kost f 60,00 en telt 338 pagina's. 

Anduding van de Stellingwarver dörpen 
neffens de de indieling van Bouwer. 

Oosterwoolde - essenzwaarmdörp 
Appelsche - rivormig esdörp 
Berkoop - breuken wegdorp 
Boekelte - kraans-esdorp 
Donkerbroek - breuken wegdorp 
Else - breuken wegdorp 
De Fochtel - breuken wegdOrp 
Dc Haule - breuken wegdörp 
Haulerwiek - breuken wegdörp 
Langedieke - breuken wegdorp 
Makkinga - breuken wegdorp 
Nijberkoop - breuken wegdorp 
Tronde - kernesdorp 
Weper - - kernesdörp 
Wolvege - breuken wegdorp 
Blesdieke - breuken wegdorp 
Der Izzerd - lineair wegdörp 
Hooltpae - lineair wegdorp 
Nijhooltpae - breuken wegdorp 
Bull - lineair wegdorp 
Noordwoolde - breuken wegdorp 
Zaandhuzen - kraans-esdörp 
Viii kege - lineair wegdorp 	- 
Sieggerde - lineair wegdorp 
Peperge - breuken wegdorp 
Sunnege - lineair wegdörp 
Ooldetriene - lineair wegdorp 
Munnekeburen - lineair wegdorp 
Nijtriene - lineair wegdorp 
Scharpenzeel - lineair wegdorp 
Spange - lineair wegdorp 
Ooldelaemer - lineair wegdorp 
Nilaemer - breuken wegdorp 
Nijhooltwoolde - lineair wegdorp 
Hooltwoolde - lineair wegdorp 



De Zuud-Oost-Hoeke 

100 jaor zu vel 
in de Stelling war ven 

Ft Iokt je allemaol yule beter bi'j 

IT 	II  DROGISTERI'JE 

;  
DE JONG 

Homeopathie en Reform, 
o.a. Dr. Vogel, V.S.M., Napytho 

Keunstnijverhied 

Boek- en kantoorboekwinkel 

Ge/os/es, speulgoed, tebakart. 

,,DE BOEKELIER" 
8426 AD Appelsche 

Vaort z.z. 35c - till. 05162-1565 

i UDMAAU 
Dealer 

veur de gemiente 
Oost-Stel/ingwarf 

AUTOBEDRIEF 
,,CENTRUM" 

D. HOOGENBERG 

Vaort z.z. 82 - Appelsche 

Ok et goeie adres veur occasions 
met Bovag-geraansie 
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111opwaeter 
. slaopen 

in je 
cigen hadde 

Apple lichtgewicht 
waetermetras 
--='- -- 

L- 	C2 

7, 

Vaort 

:;11;Pi'i IJ I'  
Vaort z.z. 49 APPELSCHE tiuefoon 05162-1592 

W17 bin d'r nog 
de vakmeensken waor 
aj' mit een gerust 
hatte kopen 
kunnen 
Waor aj' zeker 	---- 
binnen van 	( 
goele 
veur/ochting en 
vakkundige 
hulpe 

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

Kefé - Petit Restaurant - Bar 

'I Zwaantje" - 	" I 

'- 	
jow tref punt 
de. tim zu. van 10.00-02.00 ure 

I Brulloften tot 350 meensken 
. Vergeerderings 
. Koffietaofe/s 
. Waarm eten 
I Zaelen van 60 - 350 meensken mit 

de meuglikhied binnen of buten 
te barbecueen 

Elke maond een aander menu 
ok dagschoftels 

TOT KIEK BI'J 
RICK EN JOOP 

Builerweg 81, Buil, 
till. 05612-1285 I 1694 

drogisteri'je 	parfumerie 

11fl-  de drie stellingen 
vaort z.z. 60 - till. 05162-2722 - app&sche 

geneesmiddels 

cosmetica 

homeopathie 

reform 

( 	kaorten 

WRODROGIST 

ET STELLINGWARFS 
LEST 

EEN STOK MAKKELIKER 

AX' ET GOED 
ZIEN 

KUNNEN 

FRM/ CSi&. 
AV.C. CONTACTLENSSPECIAUST Oifi zt. 

OEDIPL. OPTICIEN 
000MEETKUNDIGE O.V. 

.N.  

STATIONSSTRAOTE13D - OOSTERWOOLDE - TILL. 05160-14478 
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Veur Oost-Nederlaanders in Stellingwarf 

Hoe staon de aandere 
streektaelen d'r veur? 
OOSTERWOOLDE. Op zaoterdag 3 en zun-
dag 4 juni wodde d'r in Oosterwoolde een 
bi'jienkomst holen van schrievers, dichters en 
zangers uut et Nedersaksisch taelgebied. Veur de 
de dadde keer orgeniseerd deur de SONT, de 
Federaosie van Streektaelorganisaosies in et 
Nedersaksisch Taelgebied. De Stellingwarver 
Schrieversronte was disse keer gaastheer. Wat 
het disse Federaosie now krek bi'j et aende en 
wie bin d'r ansleuten? 
In oons laand bin een protte meensken, die as 
daegeliks een tael bruken, die aj' niet tot et 
Nederlaans of Fries rekenen kunnen. In et 
noorden en oosten van oons laand praoten de 
meensken een nedersaksische streektael, die bi'j 
de laansgreens niet ophoolt, mar ok in grote 
patten van Duutslaand bruukt wodt. In de jaoren 
'60 en '70 ontstonnen orgenisaosies en/of 
verienings, die et belang van streektaelen 
inzaggen en deur hadden dat et mit die streektael 
niet zo goed gong. In et begin hadden disse 
orgenisaosies meer een beweerfunktie. Nao een 
peer jaor kwammen d'r zaeken op 'e bodden die 
te maeken hadden mit et in levendig gebruuk 
holen van de streektael. Orgenisaosies mit 
dezelde doelstelling kommen ok vaeke dezelde 
perbiemen tegen en aj' mit meer binnen, kuj' 
meer as alliend. Om tot meer ofstemming, 
uutwisseling en betere risseltaoten te kommen is 
in 1986 de Federaosie SONT opricht. 

De Federaosie geft ommedaenken an vorming 
en scholing, een goed literair klimaot

'
et plak 

van de streektael binnén de meziek en et teniel, 
meer tied en plak veur de streektael in de media, 
et streektaelgebruuk in karken, eupenbaore 
besturen'en verienings, veurlochting en promosie 
en et oprichten van warkgroepen. Mitmekaander 
bin goed twintig orgenisaosies lid van de SONT. 

Streektael- 
radio-pergrammes 
Om oonze leesders te gerieven geven wi'j bier een 
overzicht van de belangriekste streektaelpergram-
mes veur de radio in Noord-Oost Nederland. 
RADIO NOORD 
Zaoterdagmorgen van 10-12  ure De Zoaterdag-
bus. 
Zundagmorgen van 10-11 ure Nog eem naosoe-
zen. 
Zundagmorgen van 1 1-1 1.25 ure Regiotaal. 
RADIO OOST 
Zaoterdagmorgen van 9.30-10.00 ure Regiotaal. 
Laeste zaoterdag van de maond een boeke-
kertiertien. 
Om Kast en Oold en Ni'j henne twie uren 
streektael. 
RADIO DRENTHE 
Zaoterdagmorgen van 10-12  ure Hemmeltied. 
Zaoterdagmiddag van 12.10-12.40 ure Muze-
menten. 
Zaoterdagmiddag van 12.40-12.59 ure Muziek-
profiel. 
Zundagmorgen van 9.15-10 ure Altijd is Kortjakje 
ziek. 
Zundagmorgen van 10.03-10.30 ure Regiotaal. 
Zundagmorgen van 10.30-11.00 ure De Hilde. 
Zundagmorgen van 11.03-12.00 ure De Mooie 
Kaomer. 
Zundagmiddag van 12.03-13.00 ure Boenders en 
Bossels. 
OMROEP GELDERLAAND 
Mit edisies veur de Veluwe en de Aachterhoeke. 
Maendagmiddag tussen 12-13 ure Boer Toer. 
Maendagmiddag tussen 17-18 ure Praekbuuls. 
Deensdags is d'r in de Aachterhoeke edisie zo now 
en dan streektael. 
Woensdags een serie over oolde gebruken in 
Aachterhoeke en Liemers. 
Zaoterdagmorgen van 11-13 ure een wekeliks 
gesprek van Peter Geitenbeek en ok een intervieuw 
van Jan Bloemdaal. 
Zaoterdagmorgen van 12.30-13.00 ure Regiotaal. 
Zundag Urn de Meddagpot - streektaelpergramme 
mit Arie Ribbens, Broos Seemann en Hans 
Keuper. 

OMROEP FRIESLAAND 
Donderdagmiddag tussen 12.30-13 ure een 
Stellingwarfs verhael, ombeurten Johan Veenstra 

-en Lamkje Hof-de Boer. 	---- 

GRUNNINGEN 

Et leek oons aorig toe en geef es even een 
overzicht in voegelvlocht van wat d'r allegere t 
redden is in aandere gewesten, zonder compleet 
wezen te willen. Mar d'r wonen ja zoveule 
Drenten, Grunningers en Twenten in Stelling-
warf en dan is et aorig dat ze bier ok wat lezen 
kunnen over aktiviteiten in heur eigen streektael. 
De Stichting Grunneger Toal is een overkoepe-
lende orgenisaosie, waor as bi'j ansleuten is de 
Stichting '1 Grunneger Bouk (een stichting mit 
5000 begeunstigers) dat et tiedschrift Toal en 
Taiken uutgeft en dat zes keer in et jaor 
verschient. Veerder orgeniseren ze De dag van '1 
Grunneger Bouk, waor as een protte boeken 
verkocht wodden, mar waor ok de literaire 
priezen uutrikt wodden en waor as een hiel 
cultureel pergramme ofwarkt wodt. Van et jaor 
was et niet iene dag, mar een hiele weke. Bi'j de 
Grunneger koepel bin veerder o.e. ansleuten '1 
Grunneger Laid (bevoddert zang in de streektael 
en geft ok plaeten uut), 't Grunneger Genool-
schop (opricht in 1917 en die willen tael, 
historie, gewoonten bestuderen en bevodderen) 
en Krödde (een literair tiedschrift). Et Genoot-
schop het veerder nog twintig ofdielings ver-
spreid over het hiele laand. Boeken in et 
Grunnings wo'n o.e. uutgeven deur Profiel uut 
Bedum, Actief uut Scheemda en Dekker uut 
Wildervaank. 	

DRENTE 

De stichting Culturele Raod van Drenthe/Drents 
genootschop bewaekt, stimuleert en steunt o.e. 
de Drentse cultuurweerden in de briedste zin. De 
raod het een projekt veur de Drentse tad; 
onderdielen daor van bin: et Drents in et 
onderwies, et opzetten van warkgroepen om et 
bruken van et Drents an te vieteren, et op touw 

Klaas Kleine uut Diever is schriever, geitehoolder 
en smid 

zetten van cursussen Drents mit per regio 
anpaste lespakketten. Bi'j et perjekt warken drie 
meensken mit een volledige baene. De Stichting 
Oeze Volk geft den maondblad uut mit 5000 
abonné's. Bart Veenstra (de schoelnaeme veur 
Hadderingh) is redakteur, wiels zien vrouw 
Martha de adminstraosie verzorgt, een soorte-
ment van femilie-b.v. dus. Hadderingh hoolt him 
ok doende mit et schrieven van tenielstokken in 
et Drents, die ok in Stellingwarf vaeke opvoerd 
binnen. Veerder schrift hi'j elke weke een 
verhael veur et Ni'jsblad van et Noorden. De 
Stichting Het Drentse Boek geft boeken uut in de 
Drentse streektaelen en over Drenthe. In dit 
verbaand moet ok nuumd wodden Jan Nefkens, 
de directeur van Krips Repro uut Meppel, die 
him in zien vri'je tied ok inzet om Drentse 
boeken uut te geven. Boom (Meppel) en 
Hummelen (Assen) bin aandere uutgevers. De 
Drentse Schrieverskring (opricht in 1953), wil 
de kontakten tussen schrievers en dichters 
bevodderen. Et Drentse literaire tiedschrift Roet, 
dat intied ok al tien jaor bestaot, verschient vier 
keer in et jaor. 

OVERIESSEL 

De Kreenk vuur Twentse Sproak, opricht in 
1975, wil et Twents beweren en meensken 
anmoedigen disse streektael daegeliks te bruken. 
Veurig jaor hebben ze veur et eerst een sutelaktie 
holen. Uutgeveri'je Witkam (now v. d. Berg) bet 
him slim inzet veur et uutgeven van Twents/Gel-
derse boeken. Dan is d'r in Genemuden de 
taelkring van Genemuden of zo as et thor 
nuumd wodt Geallemudeger Taelkrink. Ze 
geven boeken uut en holen veurdrachten en 
lezings. In Hellendoorn yienen we de Stichting 

Johanna van Buren, nuumd naor de in 
Hellendoorn geboren streektaeldichteresse. De 
stichting geft wark van disse dichteresse uut en 
wil de streektael van ,,Heldern" anvieteren. De 
SONT het heur kantoor-adres ok in Hellendoorn 
an de Ninaberlaene. Dan hebben we de Suichting 
lesselakedemie in Kaampen. Disse stichting 
warkt neffens et medel van de Fryske Akademy: 
op wetenschoppelike meniere doende wezen mit 
cultuur, netuur en bevolking in de streek van 
lessel en Vecht. Drs. Ph. Bloemhoff-de Bruijn is 
thor dialekt-mitwarkster. 

GELDERLAAND 

De dialektkringe Salland en Qost- Veluwe, de 
dialektkringe Achierhoek en Liemers en de 
Vrienden van de Streektael van Lochem en 
Uingeving bin alle drie verienings die heur 
doende holen mit et op touw zetten van 
bi'jienkomsten. D'r wodden streektaelcursussen 
orgeniseerd, tenielaovens en aovens mit veur-
drachten en sprekers. Tegere mit de Kreenk vuur 
Twentse Sproak geven ze vier keer in et jaor et 
tiedschrift De Moespot uut. Et Staring-Instituut 
in Doetinchem beweert, bestudeert en stimuleert 
et streekeigene van Aachterhoeke en Liemers. Et 
is ok een documentaosiecentrum en ze geven 

De Stellingwarver bi'jdregen wo'n uutzunnen 
nao et weerbericht van Piet Paulusma en veur et 
overzicht van de Friese dagblaeden. De iene 
weke is Johan Veenstra d'r veur en de aandere 
weke Vrouw Hof. In disse boekekraante vienen 
jim al even een veurproefien van een bi'j-
drege, zoas Johan Veenstra ze van doe is te 
maeken. Een primeur dus! 

Tussen de middag luustren een klein 100.000 
meensken naor Radio Frieslaand en daormit is 
et et best beluusterde pergramme van disse 
regionaole omroep. 

Pieter Jonker: ,,Ja en dan ok nog tussen et 
weerbericht en de kraanten in, beter plak kuj' 
je niet indaenken. We hebben netuurlik ok de 
beste peerden uut oonze stal haeld. Nao 17 
jaor dan toch weer een structurele bi'jdrege in et 
Stellingwarfs. In 1971-1972 wodden d'r negen 
pergramme's maekt in et Stellingwarfs onder de 
titel "Op 'e schostienmaantel" en doe onder 
eind-redaktie van Klaas Wielinga. D'r was een 
ploeg enthousiaste meensken uut Stellingwarf 
bi'j betrokken, die laeter mitmekeer de Stelling-
warver Schrieversronte opricht hebben. Netuur-
uk is et niet zo dat Radio Frieslaand tussen 1972 
en 1989 nooit meer wat an et Stellingwerfs thon 
het, mar et bleef wel vaeke beparkt tot een 
berichien of een vraoggesprekkien. Now is d'r 
dan toch weer vaast punt waor as meensken op 
ofstemmen kunnen. Krek as mit ,,Uut de 
pultrum"- de verhaelerebriek van de Liwwarder 

Jannie Bakker-Rietman van de Geallemudeger 
Taelknnk. 

boeken uut, wiels d'r ok drok warkt wodt an 
woordeboeken (WALD). Heur blad hiet Den 
Schaorpaol. 

MEER INFORMAOSIE 

Veur meer inlichtings kuj' terecht bi'j et kantoor 
van de SONT, b.g. om adressen en zo. Et 
makkelikst is schriftelik: Ninaberlaan 66, 7447 
AH Hellendoorn. Tillefonisch kan ok 05486-
56086. Vri'jwilligster Nel Vos is meerstal op 
deensthgmiddag of op vri'jthgmorgen anwezig. 
De Sont geft ok een informaosieblad uut: Sont-
bericht en tht kostjaors f 8,-. 

Kraante - zal hiel Frieslaand in de kunde 
kommen mit de Stellingwarver schrieveri'je en 
zoks is niet misselik. 

Rein Toisma bet de eind-redaktie en de op-
naemen wo'n in Stellingwarf maekt. Ze hebben 
d'r wel wat veur over. Misschien is dit et begin 
van 'n hiele mooie toekomst van et Stellingwarfs 
veur Radio Frieslaand, al hebben we d'r wel lan-
ge op waachten moeten. Waor ik ok wies mit 
bin dat is dat de Schrieversronte vraogd is een 
bestuurslid te leveren veur Omroep Frieslaand. 
was de Stichting de late jaoren hiet Et bestuur 
het doedestieds Karst Berkenbosch uut Berkoop 
veurdreugen. En hi'j bet d'r wel aorighied an, 
want de veurzitter van dat bestuur is de heer 
Battus Hof en dus ok een Stellingwarver." 

Karst Berkenbosch en Pieter Jonker voerden de 
veurbereidende besprekings mit Radio Fries-
laand en bin beide tevreden over dit eerste 
risseltaot. 

Vrouw Hof het d'r wel zin an. Et is weer den 
ni'je uutdaeging en ze hoeft d'r niet veur te 
reizen. Johan Veenstra is staorigan ok al vaeke 
bi'j pad en weg mit zien veurdrachten. In et 
seizoen 1988-1989 verzorgde hi'j al een zestigtal 
aovens. 

Vrouw Hof is bekend van al heur spreekbeurten 
in en buten Frieslaand Op 'efoto Vrouw Hof mit 
heur eerste schilderi/e, dat ze in 1926 maekte, ze 
was doe l8. 

Nije Stellingwarver rebriek on 
Radio Frieslaand 
LIWWADDEN. Mit ingang van 1 oktober gaon de winterpergrammes van Radio 
Frieslaand de locht in. En et is de bedoeling dat d'r dan op elke donderdagmiddag 
tussen 12.30 en 13.00 ure een Stellingwarver verhael de locht in gaot. Radio 
Frieslaand het twie mitwarkers antrokken. In et veurste plak Lamkje Hof-de Boer uut 
Berkoop en de bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra uut Ni'jhooltpae. 



Johannes Mulderskelinder 1990 in kleur 

Uideke saerwnwarking 
tusseh Vetwsc1wtbcwt& 

Johannes Mulders 22 september 1989 in Wolvege. 
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Laandschop mit garven bij BuiL (Foto Fries Museum). 

DE OOSTERSTREEK. Van et jaor verschient 
d'r opni'j een keunstkelinder van Johannes 
Mulders. Veurig jaor wodde d'r deur de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte een 
kelinder uutgeven mit zwat-wit wark van 
Mulders. Now een kelinder mit schilderi'jen in 
kleur. Et is een saemenwarkingsperjekt tussen de 
Coöperatieve Veurschotbaank B.A. Noordwool-
de/Berkoop en de Schrieversronte. In 1987 
stakken beide instellings de koppen ok bi'jme-
keer en doe maekten ze de Rinny Siemonsma-
kelinder. Weken naodat die kelinder uutver-
kocht was, was d'r nog vraoge naor. 

Pieter Jonker: ,,Ik vien et machtig dat disse 
saemenwarking tot staand brocht is. We hebben 
mit alle Stellingwarver baanken een slim goed 
kontakt, omreden wi'j netuurlik altied verlet van 
centen hebben, mar de relaosie mit de Veur-
schotbaank is hiel biezunder. Dat moet ik toch 
eerlik zeggen. Zi'j hebben altied een boel veur 
oons daon an sponsoring van aktiviteiten en 
boekuutgiften. Dc Stellingwarver Rabobaanken 
staon trouwens ok vierkaant aachter et Stelling-
waifs en alle keren as wi'j heur om hulpe 
vreugen, hebben ok zi'j postieve beslissings neu-
men." 

Ok in vroeger daegen verschenen d'r kelinders 
mit wark van Stellingwarver schilders. Van 
Mulders verscheen een kelinder veur et jaor 
1935 van de Nillmij en veur etjaor '58 iene van 
et Instituut van Laandbouwcoöperaosie. Laest-
nuumde instelling het op et terrein van de 
keunstpromosie deur middel van et uutgeven 
van kelinders hiel belangriek wark verzet in 
Frieslaand. 

De niie kelinder wodde drokt bij Ponne. Ab 
Huisman (1) en Bert Schouwsira bekieken et 
risseliaoL 

Johannes Mulder is misschien veural bekend as 
boekversierder. Hi'j maekte baandontwarpen, 
mar hi'j verzorgde ok veur tal van uutgiften de 
illestraosies. Naost tekenings maekte hi'j hoolt-
en linosneden. Tientallen uutgiften van Van 
Gorcum uut Assen bin verzorgd deur Johannes 

Mulders. Van Gorcum ston doe onder leiding 
van dr. H. Prakke. Mit een zwaoger van Prakke, 
dr. J. H. Brouwer, was Mulders al in kunde 
kommen in de tied van et Friese tiedschrift De 
Holder. De vrundschop mit Brouwer is altied 
bleven en daordeur lag d'r ok een relaosie naor 
Frieslaand. lene van de bekendste Friese boeken, 
deur Mulders illestreerd, is et Frysk Sêgeboek 
van S. J. van der Molen. 

Pieter Jonker: ,,Misschien is et veur Mulders zels 
wel wat muuilik te begriepen dat d'r opni'j zoe'n 
belangstelling is veur zien wark, mar an de 
aandere kaante is et zo dat Mulders zels slim 
bescheiden was. Tien jaor leden kwam ik ok al 
wel es bi'j him an huus op 'e Oosterstreek en a'k 
dan mit et veurstel kwam om es wark van him 
in drok te brengen of een pub!ikaosie over him 
en zien wark et !ocht zien te !aoten, dan was 
steevaast et bescheid: ,,Och et is niet zo 
biezunder wat as ik daon heb". En al gong ik 
nog zo in de p!eit om him te overtugen dat hi'j 
in mien ogen iene van grootsten in Frieslaand 
was, hi'j raekte d'r niet van onder de indrok. 
Verscheiden meensken hebben him op mien 
verzuuk ok laeter nog wel benaoderd. En 
daoromme bin ik zo verhipte b!iede dat hi'j 
veurig jaor zels angeven het dat hi'j veur uutgifte 
van zien wark vuu!de. De !aeste jaoren vun ik 
dat ik zien staandpunt respekteren mos en dring 
niet langeri an. Et zal een ieder dudelik wezen 

dat ik wel een gat in de Iocht springen kan, dat 
dit now aI!emaole gebeurt." 

Et wark veur de kelinder is verricht deur een 
kemmissie bestaonde uut Sietske A. B!oemhoff, 
Remco Heite, Guus HeI!egers, Henk van 
O!phen, J. J. Sphar van der Hoek en Pieter 
Jonker. Walter Stoelwinder maekte de foto's en 
Drokkeri'je Ponne drokte de kelinder. De 
zaekelike transakties wodden onder verantwoorde-
Iikhied van de baank uutvoerd, wiels de 
Schrieversronte zorgde veur et transport van de 
schilderi'jen. De schi!deri'jen, die bruukt binnen 
veur de kelinder, kommen allemao!e uut 
patticuliere collecties. 

Pieter Jonker: ,,Et was alderplezierigst warken 
mit al die meensken waor a'k mit van doen 
hadde. lederiene gaf voluut mitwarking en zoks 
dot je goed. De baank dot een grotere 
financiële bi'jdrege en de Schrieversronte stikt d'r 
wat meer tied in. Dan is d'r liekwicht. Mar wat 

Mulders op zien 80-ste in zien atelier op 'e 
Oosterstreek. (Foto R. Otto, Soltau). 

ik et a!derbe!angriekste viene, is, dat Mulders de 
ere daon wodt, die him toekomt. Et wark van 
him is zo indrokwekkend, dat moet veur een 
grote groep meensken beschikber kommen. 
Verschrikke!ik wies bin ik ok mit de saemen-
warking mit Dr. J. J. Spahr van der Hock uut 
Beetsterzwaog. Krek as veurig jaor het hi'j een 
bi'jdrege schreven over Mulders en zien wark 
veur de kelinder. Al mit al het et mi'j een protte 

Vervolg van veurpagina: 
Tien jaor boekekraante: een prestaosie! 

redaktione!e wark van de boekekraante. Zi'j 
kriegen de steun van et bureau van de 
Schrieversronte. Tal van fotografen warkten mit 
an de kraante, wiels verscheiden meensken 
tekenwark leverden. Belangriek is netuurlik de 
grote groep trouwe adverteerders. Zonder adver-
teerders glen boekekraante. D'r komt gien cent 
subsidiegeld an te passe. Et is een uutgifte op 
eigen kracht. Daoromme ok dat in elke kraante 
de oproep ston: ,,Koop bi'joonze adverteerders". 
En dat mienen we! Die hiele trouwe adverteer-
ders, die al tien keer adverteerden, willen we 
toch even numen: de Stellingwarver Rabo-
baanken, de Liwwarder Kraante, NOS/Anpak-
ken, Drokkeri'je v. d. Meer, Hielke Stroetinga, 
schilder Dijkstra, schi!der Grafhorst, Jitze Hof-
stra, Bahnmüller, Kapsa!on Snellinger, P. H. 
Keuter, kapper Wijma, Brouwers assurantie-
kantoor, boekh. Zwikstra, Frans Visser, Radio 
Oldersma, Boekh. De Jong, Zokke trouwe 
adverteerders meuj' gerust de Schrieversronte-
sponsors numen. 
Netuur!ik moe'n we ok even oonze kraante-
drokker Van der Meer in Oosterwoolde numen. 
Tien jaor laank drokten ze veur cons de 
boekekraante. Mit zorg, dat mag zegd wodden. 
Al sund 1972 drokken ze boeken, haandels-
drokwark en sund 1980 De Ovend veur de 
Stellingwarver Schrieversronte en nog altied tot 
voile tevredenhied. Zi'j kriegen van cons et 
predikaot huusdrokker! 

Van et jaor weer een boekekraante vol mit 
Schrieversronte-ni'js. Jim kun weer fikse priezen 
winnen mit de boekepuzzel. Omreden et feest is 
van et jaor bin d'r ok vier veurtreffe!ike 
anbiedings. Laot et jim niet ontkommen. 

Veul leesplezier! 

Pieter Jonker. 

WOLVEGE. De tenielverieninge ,,Keunst naor 
Kracht" uut Wolvege is drok in de weer mit de 
rippetisies veur heur ni'je stok. Zi'j speu!en ,,De 
ni'je bi'jrieder" en de Stellingwarver bewarking 
is van de haand van Jan van der Meulen uut 
Bi!thoven. ,,Keunst naor Kracht" speu!t sund 
1972 in et Stellingwarfs. De laestejaoren hebben 
ze elke winter twie stokken op et pergramme. Et 
ni'je tenielstok is een fleurig stok in drie 
bedrieven. De uutvoerings wo'n hoien op 3 en 4 
november in zael Dragt in Wolvege. De 
veurbereidingskemmissie veur de jaorlikse te-
nielaovend in Oosterwoolde mit ,,Keunst naor 
Kracht" het oflopen maendag alweer bi'jme-
kaander west. Die aovend wodt altied in et 
veurjaor holen in zael ,,De Zon". 

tied kost, mar de kontakten mit al die meensken 
weren zo plezierig en ik viene et wark van 
Mulders zo be!angriek, dat ik hope dat et niet de 
laeste keer is dat we ommedaenken geven an et 
wark van Johannes Mulders." 

Veurzitter Maagendans van de baank in gesprek 
mit direkteur Van Olphen over de kelinder-
uutrikkinge. 
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Wat donkt jow van disse uutspraoken 

Die wat speert, die wat het, 
die de boel niet opvret 

Mit warken kuj' een bult 
verdienen, mar dan kriej' him 
op 'e rogge 

De brune kan et niet trekken 

Zien praoties en vieftehalve cent 
is nog gien stuver mitmekeer 

Et kan beter van de zak as 
van de baand 

Hi) krigt de bienen onder 
et gat 

Mit 'n wost naor een schinke 
smie ten 

Hi'j wodt een hiele speksnieder 

le kun beter niet bi'j een 
winkelman op 'e plaanke staon 

Een huus mit een zulveren 
daoke (hypotheek) 

Et huus staot tevule mit de 
kop naor Zorgvlied (daor 
was vroeger een hypotheekbaank) 

Een koe of een schaop op 
half gewin hebben 

Hi) het de piegies eupen staon 
(komt van et spullegien 
negenstikken) 

Tot de pong of tot de buse moeten 

Aj' te vulle schulden hebben: 
d'r is gien smieten mit de 
musse meer nao 

En aj' in de haandel te mm 
verdienen: et gaot him krek as 
de riekemannegies (nieren) 
hi) zit in et vet en krigt d'r 
niks van 

Allemaole Stellingwarver uutdrokkings en gezegden die om geld dri'jen 

Mar bij oons - 
dri'jt et niet - 

alliend om et geld 

wii geven graeg goeie adviezen 
dudelike veurlochting over speervorms en hypotheken 
vienen we slim belangriek 
mit oonze prima rente-terieven kuwwe goed mitkommen 
wi'j bieden een compleet baankpakket verzekerings 
inbegrepen 

- de meensken moe'n heur bij oons thuus vulen 
- wij weven ulot mit de boel of 

- 	

B.A. 
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Bonne de Vries 

,,Ik bin in dat verhael" 
De redaktie van Boekekraante wil jim geern even in de kunde kommem laoten mit Bonne 
de Vries uut Noordwoolde. Hi'j schrift onder de naeme Be van 't Hooltpad. Hi'j is in 
Ni'jhooltpae geboren en hi'j woonde daor tot zien 21-ste. 

Waor bin Jow doe belaand? 

In 1939 bin 'k naor Den Haag gaon bi'j de 
Riekswaeterstaot, waor a'k anneumen was deur 
dr. ir. Z. Y. van der Meer, waor as Middendorp in 
de Stellingwarf over schrift. Van der Meer was hier 
mit vekaansie en raekte in gesprek mit Juffer 
Bakker en li'j vertelde dat hi'j hadde verlet van een 
aspiraant C artografisch tekenaar. 1k zat bi'j gera-
ge Gouma op kantoor. 1k verdiende eerst een 
rieksdaelder in de weke. Juffer Bakker nuumde 
mien naeme. Eb zo is et kommen. Bi'j de dienst 
wodden waeterstaotskaorten van Nederlaand 
maekt. le mossen ok et laand in om opmetings te 
maeken. 1k bin daor tot de zoemer 1944 bleven. 

In • april 1940 wodde ik as butengewoon 
dienstplichtige opreupen omreden de situaosie 
kritiek wodde. We laggen in Alkmaar doe de 
oorlog uutbrak. Ft het vief daegen duurd. We 
hadden haost gien opleiding had, mar ze zetten 
oons wel op waacht in Alkmaar mit een karrebijn 
op 'e rogge en gien petronen in de tasse en ok niet in 
et geweer. le konnen dus niks as d'r wat gebeurde. 
Doe mossen we naor Assendeift, mar intied kwam 
de capitulaosie. En wat mossen de Duutsers mit 
oons. We vratten alliend mar. 1k gauw naor huus 
en ik kon in Den Haag weer an et wark. In 1943 
wollen ze oons weer in kriegsgevangenschop 
hebben. Boven in Frieslaand kon ik bi'j een boer 
onderduken, mar ik kon d'r niet toe kommen. 1k 
was trouwd. Mar ik bin ok niet in kriegs-
gevangenschop gaon. 1k gong gewoon weer an et 
wark. Mittertied kreeg ik gien traktement meer, 
mar d'r wodde een stroman veur mij vunnen. Veur 
mien wark reisde ik doe ok nog wel. Et verhael 
over de Kollumer kiepe in mien bundel De kleine 
tamboer speult in die tied. Mar middertied kreeg 
ik et wark over de post toestuurd. 1k stuurde 
mien baos ok gewoon botter over de post toe. 
Kwam allegere gewoon over. 1k heb doe wel ont-
slag neumen. We woonden thuus. In '44 is oons 
eerste kiend geboren. Daor gaot et verhael Et 
kasikiend in De Ovend over. We hadden nog 
een betien geld en dat is d'r doe deur gaon. We 
weren bi'j mien schoonoolden overhuus. Nao de 
oorlog bin ik eerst bi'j de reizende distribusie-
dienst in West-Stellingwarf kommen. 

Mar hoe keken de meensken 
naor de toekomsi? 

0th we hadden kontakt mit Radio Oranje. le 
hadden et gevuul dat d'r wel weer een aende an de 
oorlog kommen zol. Dat zal wel zowat in 1943 
west hebben. De Duutsers wodden in Ruslaand 
doe al weeromme jacht. Algemien zal et wel zo 
west hebben dat we doe dochten: hoe redden we 
oons hachien. En hoe kommen wi'j hier mit de 
oonzen deur henne. Mar ie konnen niet van twie 
wallegies eten. le mossen toch kiezen. Lang niet 
iederiene zat in et verzet. Mar in vertrouwde kring 

Alfons Kruse aachter de tekentaofeL Hij maekie 
o.e. de omslaegen van De kleine tamboer en De 
Van Harens en Wolvege. 

koj' je wel uteren. Toch weren d'r gelokkig ok 
meensken die heur fel verzetten tegen de Duutsers, 
ok al wussen we eerst ok niet wat d'r uuteindelik 
mit de Joden gebeurde, mar in Amersfoort heb ik 
zien hoe de Duutsers de Joden behaandelen. En 
in Et Vene he'k wel zien hoe ze ze de trein in 
schopten en sleugen. Dan koj' et nooit goed 
praoten wat de Duutsers an idenen uutdreugen. 

En wat deden Jow nao de oorlog? 

Nao de tied bi'j de distribusiedienst wol ik niet 
weeromme naor Den Haag. We weren trouwd en 
dan moj' om de aandere weke van huus wezen. 
Dat trok me niet. Een omke van mij schreef een 
brief of ik ok bi'j de belastingdienst warken wol. 

Speult die omke ok een rolle 
in Jow verhaelen? 

Ja, wel een betien, mar ik hussele warkelikhied en 
fantesie geern deurmekeer. 1k dee op een funktie 
bi'j de belasting. 1k wodde ansteld in de stad 
Grunningen. En al gauwachtig zol ik overplaetst 
wodden naor Noordwoolde. D'r zol een woning 
beschikber wezen. Mar we kregen gien huus. In 
1942 weren we trouwd en we hadden intied al twie 
kiender. Et was 1947; In april 1948 kregen we een 
huus. Zes jaor latter biwwe naor de Rotanstraote 
gaon. 

Was d'r in Jim femiie ok een verteltradisie 
die nog wat naoaordt? 

Och, mien grootmoeder wel, mar veerder zo'k et 
niet weten. Wel dat wi'j vroeger mit roje oorties 
naor alderhaande spoekverhaelen luusterden. Mar 
wat me nog wel heugd is dat mien moeder en heur 
zusters van die prachtige brieven schrieven 
konnen. Dan was et krek as zatten ze naostje te 
vertellen. 

Wat vienen Jow Jow beste verhael? 

Et verhael over de boekhandeler die zien vrouw 
verlöst en die een aende an zien leven maekt. En et 
verhael over Vrouw Daalman. In mien verhaelen 
zit vaeke een grote kern van waorhied. 

In dal verhael over Vrouw Daalman hebben Jow et 
over Wat d'r nao dii leven komt ofjuust misschien 
niet komt. Een verhael mit humor, mar toch ok 
mit een stok levensbeschouwing. 

Dat vraogstok daor koj' nooit uut. Alliend de 
meensken die 'n stark en oprecht geloof hebben, 
daenken dat ze d'r uut binnen. Mar neffens mij 
blift et oorlog. Marjuust deur de oorlog is bi'j mij 
de onzekerhied kommen, zo van as dat van boven 
of bestierd en bedaon wodt, waor moe'n wi'j oons 
dan veur op 'e bost kioppen. Waor blieven we 
dan? 1k gooi niet alles weg. Mar a'k nog al naor een 
geloof over gaon zol dan daenk ik dat 1k rooms 
wodden zol. 1k kan niet tot een aandere conclusie 
kommen, dat aj' dood gaon dan is et oflopen. Dat 
zegt veerder nog niks over et anveerden van de 
dood. Van et waoromme. En waoromme zollen 

meensken niet zels•  
beslissen mëugen? 

Hebben Jow now oketidee, dat mit et uutgeven van 
dii boek, daJ' dan toch Wat naolaoten, watJowzels 
misschien overleeft. 

Ja, dat geft mij voldoening. 1k perbere mit mien 
verhaelen toch wat onder ogen te brengen. De 
vertwiefeling over tal van zaeken, waor as een 
meenske mit zit. 

Naost de serieuze ondertoon, vien ie ok de neudige 
humor injow verhaelen. Belevenjowzels ok plezier 
an el schrieven van Jaw verhaelen? 

Ja, mar ik slute mij dan wel of van de meensken 
om mij toe. 1k bin dan in dat verhael. Dan bin ik 
die persoon. Et gaot wel es ten koste vanjow gezin. 
le moeten de karke in et midden laoten. Nee, ik 
schrieve veur mezels. 1k daenke an dat verhael 
en niet an de leesders. Meerstal heb ik de grote 
lijn wel in et heufd. D'r kun wel stokken bi'j 
kommen, die ik niet veurzien hadde. 

Lezen Jow graeg? 

Ja, historische romans en een goeie streekroman, 
mar et komt zo vaeke op etzelde daele. En medern 
wark. b.g. Upton Sinclair. 

Even naor een dander onderwarp. Jow bin de 
weerman van Noordwoolde. Vertel daor es wat 
over. 

Now dat vaalt wel wat mit. 1k bin correspondent 
veur Piet Paulusma veur Radio Frieslaand. Van 
1980 of schrief ik et weer op. Mit aandere dingen 
die ik beleef. Een soort gekkighied. Now schrief ik 
et vier keer daegs op. Mar ik heb me veerder niet 
verdiept in et weer. 1k kan gien uutleg geven. 1k 
heb alliend een regenmeter, twie thermometers en 
d'r ligt een kompas in de veensterbaank en 
veerderop in et dorp staot een wiendwiezer en daor 
kiek ik dan naor. 

Wij willen geern de weersverwaachting 
veur de sutelaktie van Jow weten. 

as de stromings nog binnen en de depressies nog 
boven oons langesgaon danbliftetneffens-mi'jee 
mooie haast. 

Vervolg van veurpagina. 
Sutelaktie veur de veertiende keer. 

verschient is d'r een biezundere aktie. Vier 
Stellingwarver boeken bin tiedelik (tot 1 
november 1989) in pries verleegd. Disse aktie 
wodt op touw zet in saemenwarking mit oonze 
verkooppunten in Oost- en West-Stellingwarf. 
H ier volgen de titels: Et kienderboek van Jouk 
van f 14,50 veur f 4,90; Mien wegen bin duustere 
paeden van Wube Lamers van de Kuunderwal 
van f 13,00 veur f 3,90; Zonder zile van Jan 
van Overtjonger van f 9,90 veur f 2,90 en Sill 
toch kiender! Heit studeert! van f 9,50 veur 
f 1,90. Wees d'r as de kiepen bi'j, want 
op is op. Nao 1 november gellen weer de 

In de boekekraante vienen Jow alles over de 
ni'je uutgiften. In juli verscheen de prachtige 
verhaele-bundel De kleine tamboer van Be van 't 
Hooltpad. In disse boekekraante vienen jow een 
vraoggesprekkien mit de schriever. Ni'j is ok de 
Johannes Mulders-kelinder veur et jaor 1990. 
Prachtige schilderi'jen bin in kleur ofdrokt. D'r 
bin mar 666 exemplaoren veur de verkope 
beschikber. Ok daor kuj' veerderop in de kraante 
over lezen. Op 29 september j.l. verscheen et 
ni'je boek van Fokke Middendorp over de Van 
Harens en Wolvege. Een boek mit 176 pagina's 
mit o.e. prachtige foto's en tekenings van Alfons 
Kruse uut Wolvege. En een dag laeter kwam et 
boek Brink en streek van Perf. Dr. Klaas 
Bouwer uut. Een dikke pile van 338 pagina's, 
mar veur de geschiedenis-liefhebber een stan-
derd-wark. Hiel biezunder is ok et onderwies-
bock Stellingwarfen de Middelieuwen van Henk 
Bloemhoff. Et is uutgeven deur de Intergemien-
telike Warkgroep Hiemkunde. Butendat vienen 
jim op pag. 3 een aorig artikel over et 
Stellingwarfs binnen et hiemkunde-perjekt. 

1k kan wel vertellen hoe as et veurig jaor was. 1k 
mag wel geern de netuur raodplegen. Dc winter 	Dc Warkgroep Publiciteit zorgde veerder veur 
vaalt van et jaor vroeg in, neffens mij. Dc voegels 	ni'je tegels mit Stellingwarver gezegden. Johan 
bin al hiel vroeg begonnen mit de vruchten uut de 	Gibcus uut Oosterwoolde Oa Johan van Trijnie) 
bomen te haelen. Die dieren veurvulen dus een 	zorgde veur een prachtige vormgeving. Veerder 
flinke winter, ze willen wat vet op heur kwam d'r nog een mooie balpenne mit 

. ribbekassien hebben.-End€haas4 wod goed. Z . -Stellingw&ve.op4rk op2eboddea. . . 



Frits van der Vinne van Zwikstra 

Schrieversronte moet wat 
00 commercieller 

WOLVEGE. Frits van der Vinne geft spnd 1979 Jeiding an Boekhandel Zwikstra. Boom 
uut Meppel hadde doe de zaeke van Jan Bosscha overneumen. Et leek een goeie 
gedaachte om in de Boekekraante es wat ommedaenken te geven an iene van de 
Stellingwarver bóekwinkels. Veurig jaor om disse tied henne, wodden d'r ok al 
alderhaande aktiviteften bi'j Zwikstra opzet om et Stellingwarver boek hénne. Wij 
praoten dus mit Frits van der Vinne. 
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tussen. Die meugen we niet missen. Dat zal ok veir 
et boek van Middendorp gellen. Mar die sellers 
moeten echt, want we voeren een bried 
assortiment Stellingwarver boeken en dan is de 
omzetsnelhied wel es wat te lege. Aj' et puur 
zaekelik bekieken kuj' beter zeggen: vot mit dat 
boek. Mar we stellen d'r pries op dat wi'j alle 
Stellingwarver titels leveren kunnen. Boeken, die 
tien jaor leden uutgeven binnen bi'j jim, staon bi'j 
oons nog op'e plaanke, mar zaekelik zien kan dat 
netuurlik niet. Een boek moet zeker binnen een 
half jaor verkocht wezen. Oonze speciaole 
boekehoeke veur Stellingwarver boeken is een 
soortement van service. Alles kuj' daor vienen. As 
een boekhandeler niet positief staot tegenover et 
Stellingwarver boek, dan kan hi'j dat ok niet 
overbrengen op zien mitwarkers en op zien 
klaanten . 

Bosscha slon vierkaani aachter de streekboeken. 
Jim volgen him op dat punt op! 

De Schrieversronte moet oons dus ok enthousiast 
macken. En dat doen ze ok. Et is een 
wisselwarking. En ik vien dat de Schrieversronte 
wat commerciëler wodden moet. Ok in et belang 
van de Schrieversronte zels. Et boekevak is een 
zaekelike onderneming. Alles moet now ienkeer 
rendement hebben. Jim hebben ok bestsellers 
neudig om die boeken uut te geven, die jim van 
cultureel oogpunt uut bekeken geern verschienen 
laoten willen. En die bestsellers moeten den goeie 
promotionele begeleiding hebben. Daor moet den 
goed reklame-beleid aachter staon. 

WOLVEGE. Elke koper van een Stellingwarfs 
bock krigt van 30 september tot en mit 14 
oktober ommenocht een aorige pepier-vaaste-
holer mit et opschrift ,,Hool et Stellingwarfs 
vaaste". Tot 1 november bin d'r ok vier 
aktieboeken te koop veur een dadde van de 
oorspronkelike pries. Mar op is op. Bi'j 
boekhaandel Zwikstra is d'r nog een biezundere 
etalage-wedstried, waor aj' een boekebonnegien 
mit winnen kunnen. Dc etalages van Zwikstra 
staon hielendal in et teken van de Stellingwarver 
boeken. Op  30 september hullen zi'j een grote 
Stellingwarver boekemiddag mit alle bekende 

Frits van der Vinne (Zwikstra) ligi al op 'e knijen 
veur de Stellingwarver boeken. 

tellingwarver schrievers. Frits van der Vinne 
kreeg et eerste exemplaor van disse boekekraante 
anbeuden. Bezukers kregen een happien en cen 
draankien anbeuden en et was weer slim 
feestelik. 
Alle Schrieversronte-boeken en aandere negosie 
bin te kriegen bi'j Boekelier/Boekhaandel De 
Jong, Appelsche; Boekhaandel Zwikstra, Wol-
vege; Boekhaandel Bahnmüller, Oosterwoolde; 
Kromkamp, Berkoop: Terpstra, Scharpenzeel: 
Boekhaandel Farnholt, Noordwoolde; Steg, Don-
kerbroek en Boekhaandel Dedden in Hauler-
wick. 

Hoe by' et boekevak inroegeld? 

AT et wel heb, was dat in 1969. 1k leup doe stage 
bi'j de Kaamper boekhandel. In die zes weken bin 
ik een boekegek wodden. Doe 'k van schoele 
kwam, wo'k de boekhaandel in. In '72 kwam ik 
bi'j boekhandel Bos in Dronten. Eerst was ik 
daor zaoterdags en in mien vekaansies. Bosscha 
stopte op 1 juli '79 mit zien boekwinkel. 1k bin 1 
september bier begonnen. Bosscha bet me inwarkt. 

Aj' hier al weer zo lange wonen 
bi] haost een echie Wolvegester. 

Et voldot me hiel goed hier. 1k heb ok in 
Grunningen, Assen en Hoogeveen in de boek-
winkel warkt, mar aj' hier tienjaor zitten dan waoj' 
wel een betien een Wolvegester mit de Wolve-
gesters. Ic wodden et netuurlik niet echt. 

Oons vu! Jow enthousiasme veur boeken 
en veur streekboeken op. 
Hoe zit dat? 

Et regionaole boek leeft bi'j de meensken. Et is hid 

dichte bi'j de meensken. In de eigen tael. En ie 
hopen dat as meensken ienkeer in jow zaeke 
kommen veur streekboeken, dat dat ok een 
vervoig krigt. Dat ze ok aandere boeken bi'j jow 
kopen gaon. Zels bin ik een Drent. Mar wat in de 
regio verschient an Drentse boeken, daor bin ik op 
et heden minder van op 'e hoogte. Aenlik zo'k den 
cursus Stellingwarfs volgen moeten om et 
Stellingwarfs goed te lezen. 

Van welke Stellingwarver boeken 
is in de toekomsi verlet? 
De ervering leert dat boeken van Lamkje Hof-de 
Boer - zoas ,,Veur loon en verval" dat vienen de 
meensken schitterend - en Johan Veenstra et hiel 
goed doen. ,,Lamert en Lutske" wodt ok yule 
verkocht as kedoboek. Mar boeken over de 
geschiedenis bin ok slim ,,gewild". Dichtbundels 
bin muuilik verkoopber. Mar dat is mit Friese en 
Hollaanse bundels krek zo. 

Is et Stellingwarver boek zaekelik interessaant? 

Ja en nee. Ja, want d'r zitten een peer ,,sellers" 

Waor kommen de sutelders van et jaor? 
Vanetjaor kommen we op zaoterdag 7 oktober in Oosterwoolde (ten noorden van 
de vaort), De Weper, Jardinge, Schrappinge, Appelsche (ten zuden van de vaort) en 
op woensdag 1 1 oktober op 'e Hoeve (Ykenweg, Jokweg), Zaandhuzen, Vinkege, 
Peperge en Donkerbroek. En veerder nog de Dwasvaortweg en de Alteveerseweg. 
De laeste zaoterdag 14 oktober kommen we in Wolvege (ten noorden van 
Heufdstraote West en ten noorden van de Rieksweg). Veerder kommen we in 
Ni'jlaemer, Ooldelaemer, Ni'jhooltpae en Hooltpae. 

STELLINGWARVER 
BOEKEVEERTIENDAEGSE 

Nederlaans grootste speci'al'ist 
veur de. perductie van: 

wat/wit drokwark 
Tiedschriften 

Boeken 

J aorverslaegen 

Schoeleboeken 

P roefsch riften 

Paperbacks 
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FOCWA-GARANTIEBEWIJS 

Autschaede P. H. Keuter is ansleuten bi'j de Focwa 
Disse organisaosie is speciaol oprichtveur de belangebe-
hattiging van zowel de ondernemer as de klaant in et 
carrosseriebedrief 
Een carrosseriebedrief ansleuten bi'j Focwa is dan ok 
verplicht him an de kwa!iteitseisen en riegels van disse 
orgenisaosie te holen en Focwa-geraansie te verstrekken 

0 q4011 &iija 
4kkNERZORGING 
Oosterwoolde, Rijweg 19, till. 12103 

SCHILDERSBEDRIEF 

1)1'00 V(Vft) 
Veur alle 
varfwark 

Hornieger 7-9 
Oosterwoolde 

Till. 05160-12164 
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Elke anriedingsschae, groot of klein wodt deur oonze 
specialisten vakkundig maekt. 
Wi'j monteren afliend orginele febrieksonderdielen 
Alle warkzemheden wodden deur oons garandeerd 
Autoschaede P. H. Keuter is lid van de Focwa 
rich tspecia listen 
Veur jow zekerhied en veilighied 

it 

BROUWERS 
assurantilem 

kantoor 
Snellingerdiek 1 
8431 EH Oosterwoolde 
till. 05160-12534 

Veur aijow 
verzeke rings 
en 
geld- 
lienings 

Willen jow gezellig 
winkelen en een boel 
keur in 

luxe- en 

huushooldelike 
artikels 

* speulgoed 

* ark en gao zo mar deur 

Dan is jow adres netürlik 

MU LDER'S 
WERENHUUS 
Appelsche 1. 

Service en kwaliteit 

,,DE VALK 99 
rnaotklieding van kiassiek tot medern 

UNIFORME KLERAOSIE VEUR O.A.: 
meziek, transport, 

uutveert, taxi en touringcar, 
0 verhiedsinstellings, horeca 

Uutstekende service 
Huusbezuuk meugelik 

Vri'jblievende offertes op anvraoge 

EVERY DAY B.V. 
Bergweg 5 - 8431 GA Oosterwoolde 

Till. 05160-12281 

NEMCA 
Jow adres veur 

zunne werings 
rolloeken 

markiezen enz. 
ok riperaosie en 

. 
be k//eden 

Snellingerdiek 79 
8431 EL Oosterwoolde 

till. 05160-13482 
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M00100 
kioren 
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WIEBERDINK'S 
IEZERHAANDEL 

Ark - lezerweren 

Elektrische 
boormesienen 

Ski[ en Black & Decker 
Metabo 

Oosterwoolde - Molenweg 7 
Tillefoon 05160-12394 

Now ok in Assen 
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een schoffien op proef toe 

Stuur mi'j zonder ienige verplichting 
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Antwoordnummer 25, 8400VB Oosterwoolde 
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The Flying Stars 

Speulen 1*n't Stellingwarfs 
0 	 40 is noolt een perbleem 

De Flying Stars uut Hooltpae-  
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HOOLTPAE. Veurige zoemer was d'r groot feest 
in zael Kromkamp in Hooltpae. Op 10, 11 en 12 
juni vierde cabaretgroep The Flying Stars zien 40-
jaorig.jubileum. D'r was een receptie, een reünie en 
een prachtige feestaovend. Op die aovend traden 
de artiesten ,,van doe" nog es weer op as speuler, 
zanger of muzikaant. Doe de groep veertig jaor 
leden begon, was et aenlik alliend mar een 
meziekclub. Een mandolineclub en laeter een 
krontjongclub. D'r wodde speuld op accordeons, 
banjo's, gitaren en mandolines. Tussen de 
nommers deur wodden d'r ok schetsen speuld. 
Zoe'n dikke twintig jaor leden kwam et speulen 
van stokkies nog meer op 'e veurgrond en et 
veraanderde de opzet. Dit was een soortement 
redding van de verieniging, die eers een protte 
meensken driegde kwiet te raeken. Dat het 
aachterof een goeie keuze west. Mit et elk jaor 
weer nije pergramme treden ze een protte op in 
et hiele Nedersaksische gebieden en in Fries-
laand. 

Bi'j ,,De Vliegende Steerns" doen de meensken een 
protte zels. Krachten op verschillende terreinen 
wodden elk jaor weer zo goed meugelik op mekeer 
ofsteld, zodat d'r de hieltied weer een ni'j 
pergramme uutrolt. Zo ontston d'r deur jaoren-
lange ervering een groep mit een hoge maote van 
professionaliteit. Daordeur ok een hiel enthousiast 
stel speulers en zangers, die heur talent goed 
ontwikkelen kan. 
Decor en teniel gaon de hieltied mit op tournee. 
D'r is een soort ombouw mit klieden en 
bevestigingspunten maekt, dat veur elke veur-
stelling deur de groep opbouwd wodt. Op 't aende 
van de aovend wodt dit - in een hiel strak schema - 
weer in et eigen karregien plaetst. De aachter-
grond, et decor, wodt uutdocht en maekt deur 
Broeder Aquino uut Wolvege. Ok uniek is de 
eigen locht- en geluuds-instellaosie. Roelof 
Delfsma is de man aachter et grote technische 
paneel van knoppies. Et uutperberen van geluud is 
een belangriek ding. De artiesten moe'n goed te 
verstaon wezen. Ok moet d'r een maote van 
harmonie beistaon tussen de zang en de meziek. Mit 
et vakkundig bedienen van et locht, kuj' mooie 
effekten berieken en sferen oproepen. Ok de 
techniek moet elk jaor weer een creatieve 
uutdaeging wezen. The flying Stars hebben altied 
een peer muzikaanten bij heur. De laeste jaoren 
bin dat Tonie Roffelsen op drums en Martin 
Gevers op synthesyzer. Heur taek is om de lieties, 
die veur een diel deur de zangers zels keuzen 
wodden, in te studeren en te begeleiden. Mit disse 
instermenten hej' ok nog de meugelikheden veur 
speciaole geluden. 

Geertje de Graaf is de vaaste souffleuse. Veural 
tiedens de rippetisies en de eerste veurstelling is zi'j 
een grote steun veur de meensken, die ,,et waoi 
maeken" moeten. Veur een viot verloop op 't teniel 
is Ynze Hoekstra verantwoordeik. Hi'j is de 
tenielmeester. Zien zorg is et dat alles op tied op 
zien plak staot of vothaeld is. De kleraosie van de 
artiesten wodt elk seizoen anpast an rolle en decor. 
In pattie nommers moet de glaans en glitter d'r 
ofstraolen. Verschillende leden zatten hierveur de 
laeste jaoren aachter de ni'jmesjiene of kochten de 
kieren. Veurzitter Wiebe Bruinenberg kan lieke-
wel ok aorig wat leveren ,,uut veurraod". De 
zoolder boven zien huus liekt wel een grote 
modezaeke. Dc mode deur de jaoren henne is hier 
op 'e voet te vo!gen. Grate deuzen staon d'r mit 
schoenen, schulken en hoeden. Op plaanken !igt de 
wereld an lange onderbroeken en hemden. Ok 
veur verscheiden uniforms kuj' hier terechte. 
Veurdat d'r kocht of maekt wodt, kieken ze bier 
eerst rond. Ongetwiefeld zal daor vaeke wel et ien 
en aander te vienm wezen. 
De groep is veur een pat verdield in speulers en 
zanger(essen). Een peer zingen lieties en speulen in 
schetsen. Over 't gehiel rippeteren ze ok 
ofhaankelik van mekeer. D'r is een redelik vaaste 
kern van meensken. Toch bin d'r elk jaor ok weer 
ni'je telenten te bewonderen en valen oolden of. Et 
mitdoen bij de cabaretgroep vargt, veural in et 
begin, een protte van ni'jkommers. Ze moeten 
nogal wat vri'je tied hebben om goed mit te dri'jen. 

Et pergramme, wat as op 'e plaanken brocht wodt, 
is veur et grootste pat in et Stellingwarfs. In 't 
verleden zorgde Jannes Nijholt veur de bewaeking 
van de tael. Hi'j bewarkte schetsen op zien eigen 
meniere. Zo now en dan schreef hi'j zels ok wel. 
Een jaor of vufe leden, nao zien wegraeken, nam 
Harmen Houtman dit van him over. Ok hi'j 
vertaelde een prone schetsen en conferance's. 
Daornaost schreef hi'j zels ok hiel wat schetsen en 
lieties. Zodoende kreeg et cabaret een hiel eigen 
ripertoire van originee! Stellingwarfs wark. 

Veur ,,Twie pond 'n stuver" had ik twie 
intervieuws. lene mit veurzitter Wiebe Bruinen-
berg en mit, now as eerste, Aukje Steeman. Vroe-
ger ston ze op 'e plaanken as Aukje Hoekstra. 

H. Van wanneer tot wanneer zatten jow bij,, The 
Flying Stars"? En wat hej' allemaole daon? 

A: 1k zat van 1964 tot 1987 bij de groep. Eerst as 
leerling bij de meziekgroep (op gitaar). Laeter 
as speulster en zangeres bij et cabaret. 1k was 
ok bestuurslid. Now zit ik nog in de 
pergramme-kemmissie en bewark lieties. 

H. Wat moej'd'r veur over hebben om mit tedoen? 

A: Alles moej' d'r veur over hebben. omdat d'r 
een hiele protte tied in zitten gaot. Mit .,alles" 
bedoel ik, dat de ,,Flying Stars" altied op et 
eerste plak kwammen. le zeden niet, ik kan 
niet, want mien omke en tante bin veertig jaor 
trouwd. Eerst kwam et cabaret en dan je omke 
en tante. 

IL Is et een perbleem om d'r nije meensken bij te 
kriegen? 

A: 1k daenk et wel. De menta!iteit is we! 
veraanderd. Neffens mi'j wat minder moti-
veerd. 

H. Nuum es een peer hoogiepunten uut jow 
Vliegende Steerns"-tied? 

A: Mit ,,De non" (van Jasperine de Jong) had ik 
aorig sukses. En ok mit ,,Dwaze Moeders" 
(van Robert Long), dat ik zong mit Roelie van 
der Wal. De tied mit Wim, Roelie en Petra, en 
laeter mit Jos en Aagje, vun ik slimme goed, 
omdat de kwaliteit van et zingen hoge was. 

1* Wat vien ie et eigene an de groep? 

A: In mien tied de sfeer. Et gezel!ige kietsen in de 

k!iedkamer. De discussies mit Fre en Grietje 
Bakker. le weren iene groep aj' vat gongen te 
speulen. 

H. Van welk cabaret of welke meziek hool ie 
zels meerste? 

A: Van Freek de Jonge, Dire Straits en Vicky 
Brown. 

H. Wat doen jow nog op tenielgebied 

A: 1k zit bij de Ni'jjaorsrevue op 'e Jower, waor 
ik ok de regie van doe. 

As twiede een praotien mit Wiebe Bruinenberg. 
Hi'j is veurzitter en speuler. 

H. Waz doenjow allemaole bij d.e ,,Flying Stars"? 

W: Van de 39 jaor (!) da'k bi'j de groep bin, bin 'k 
36 jaor veurzitter. 1k sit in de pergramme-
kemmissie: een peer meensken, die elk jaor de 
lieties en schetsen uutzuken. 1k regisseer, ik 
grimeer en speul in een peer schetsen mit. 

H. Wat vien le et mooiste om te doen 

W: 1k mag al!es even graeg doen. Ok et staon op 'e 
plaanken vien ik mooi. 

H.• Wanneer begin! Jim speul-seizoen? 

W: De (twie) premieres bin begin november. De 
,,uut-perbeer-aovens" bin in oktober. 

FL Wanneer beginnen de veurbereidings? 

W: Drekt nao de jaorvergeerdering van feber-
waori. Eerst beginnen we mit et bi'jmekeer 
zuken van schetsen en lieties, die veur een diel 
bestaon uut ni'j wark. De pergramme-
kemmissie bepaolt uutaende!ik wat as d'r 
speuld en zongen wodt. Et definitieve 
pergramma staOt in et laest van meie vaaste. Et 
rippeteren begint in et Iaest van augustus. We 

oefenen meerstal twie keer in de weke. De 
zanger(essen) oefenen al mit de meziek veur de 
rippetisies. De pergramme-kemmissie praot 
mit de kieding-kemmissie over et kopen en 
maeken van de kieren. Et bestuur het hier een 
bepaold budget veur vaaste ste!d. Intied bet 
oonze vaaste decor-bouwer/maeker al op-
dracht kregen veur et maeken van et aachter-
doek en ere teniel-attributen. Aukje Steeman 
kikt de lieties nog es kritisch nao. Harmen 
Houtman vertaelt nag wat dinkies in et 
Stellingwarfs of vult dingen an. 

H. Waor bestaot jim pergramme uut? 

W: Schetsen, lieties en veurdrachten. 

H. Kun jim d'r makkelik nije meensken bij 
kriegen? 

W: D'r is te!ent zat. Ni'je kandidaoten daenken 
liekewel, neffens cons, dat The Flying Stars een 

. slimme elite-groep is met een hiel hoog niveau. 
Et bet blieken daon in praktiek, dat die 
drumpel hielendal niet zo hoge is. Nao eenjaor 
dri'jt meerstal iederiene wel goed mit. As we 
ni'jen neudig hebben, holen we een auditie. We 
vraogen zels ok wel es meensken, waor we van 
daenken, dat ze goed bij cons passen. Goenend 
die op 'e plaanken wat kunnen, mar d'r ok niet 
tegen an zien om mit ere dingen te helpen. Die 
ere dingen bin dan o.a. et opbouwen van et 
teniel. Meensken moe'n wel hiel wat vri'je tied 
hebben. Een relaosie kan in zoe'n geval een 
perbleem vormen. As d'r meensken binnen, die 
et wat toeliekt, kun altied kontakt mit oons 
opnemen. 1k daenke opni'j, dat d'r telent 
genoeg is. 

H.• Wat is et eigene an jim? 

W: Et eigene is cons eigen teniel en eigen locht. Et 
plezier wawwe zels hebben, perberen we over 
te brengen op et pebliek. Dat is ok oonze 
doelstelling. Ok de Stel!ingwarver tael is wat 
eigens. Uniek is dat we al veertigjaor bestaon. 

H: Waoromme doen jim zoveule in en daordeur 
veur et Stellingwarfs? 

W: Dat gruuide. Eerst deden we et in een klein 
rollegien. Stap veur stap gong et veerder. Deur 
Jannes Nijholt kwam et in een  stroomver-
snelfing. Hi'j schreef ok dokters en doomnies 
rollen in de streektael. Toch deden we die eerst 
ok in et Hol!aans. Die doen we now zonder 
muuite in oonze eigen tad. De schetsen bin, 
neffens mi'j. in weerde steen deur et bruken 
van et Stellingwarfs. Deur die tael zien 
meensken heur zels beter terogge in wat d'r op 
't teniel gebeurt. 

Duzend léerzen stampen op 'e grond 
Luust'ren naor et bevel uut iene mond 
En dat gaot de hiele wereld rond 
Duzend koegels raeken wis heur doe! 
Wodi beslist uut iene hoge stoel 
Oonze wereld is een uiezeboel 

Refrein. 

lene keer nee, nee van alle kaanten 
lene keer flee, nee ik doe niet mit 
Misschien dat zi/ zij hoge heren 
Eindelik zien waor oons hatte zit 
Zeg mar van flee, zeg te tegere 
Breek et geweer en staeke de stried 
Want zij bin bliena doof en wantrouwend 
Leven as baos, haost in elke tied 

De premiere van een ni'j pergramme is meerstal 
begin november. Daorveur hebben ze een weke of 

. achte rippeteerd. Veur eigen publiek bin d'r altied 
twie ,eerste keren". Dat betekent elke keer twie Wiebe Bruinenberg in zien kleraosiewinkelien. lederiene kan kieren huren bij de Flying Stars. Wij' 

vo1jezae1e. Wat wil 	 .'.- 	dUSeS in een aanderjur/cien de diek uut of in etpelisiepak dan moej' in Hooltpae wezen. 

Duzend moeken zuken om heur kiend 
.. Lopen daegen deur in weer en wiend 

Haost niet iene die ze terogge vient 
Duzend meensken leupen in een tocht 
Hebben de hieltied naor de reden zocht 
Waoromm' men weer nije waopens kocht 	.. 

Refrein. 

Duzend voegels vliegen boven et veld 
Waor gien inkeld meenskeleven telt 
Want de wereld wodt regeerd deur geld 
Duzend keren zeggen meensken nee 
Nooit meer oorlog allied wil ik vri 
Mar daor blfl et vaeks aiienig NY.  

H. Waor speulen jim zoal en kun ze jim goed 
versidon? 

W: We speulen in et hiele Nedersaksische gebied, 
Frieslaand en de poolders. Overal verstaon ze 
oons goed. We zeggen van teveuren, dawwe in : 
't Stellingwarfs speulen. Dat is nooit een 
perbleem. 	 . 

We moe'n slim wies wezen mit zoe'n groep, donkt 
me. Et bin goeie ambassadeurs veur oonze tael. We 
weensken heur nog hiel wat jaoren wille en nocht 
in et speulen en zingen. 	Harmen Houtman. 
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il 6fM5  VV1 c1' 	STATIONSSTRAOTE 20 
OOSTERWOOLDE

TILL. 05160-12779 

 zelsmaekmode 

is in Oosterwoolde de' 
de zaeke veur: 

Ni'jmesienen 
Breimesienen 
Stoffen 
Haandwarken en 
wolle 

Veur jow 

. daegeliks brood 

feestelik gebak 
en 

heerlike koeke 
naor: 

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

A. VAN DIJK 
BLOEMEHUUS EN TUUNCENTRUM QC 

Exci. bloemwarken 
Vasse sniebloemen 

Bluuiende en grune plaanten 
Verschi/Iende soorten eerdewark 

Vaaste plaanten, struken, 
po//egies, bomen 

Siergrössen en kruden 

't Oost 18 - 8431 LJ Oosterwoolde 
tillefoon 051 60-1 2414 

Veur alle marken 
ni'je en bruukte 

auto's naor 

AUTO BEDR IEF 

Dirk Verlaan 
Hereweg 30 - Donkerbroek 

Tillefoon 05168-266 en 466 

Ok veur A.P.K.-keuring 

Installaosiebed rief 

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

till. 05160-12702 

Ofdieling 
installaosietechniek 

Sprinter- 
electro winkelman 

Eigen service-dienst 
en warkplaetse 

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

- alle verzekerin,gs 
- Ned. Midd.st. Speerbaank 
- Makelaardij og. 
- Taxaosies van onroerende 

goederen 
- Re/zen en 

passages 
Lid NVM 

Alle soorten varve, glas 
en gereedschoppen 

Mederne behangels, 
inkeld en allienig 

de beste kwaliteiten 

Oonze raodgevings bin 
deskun dig 

,,Het V 
Schildersbedrief Grafhorst 

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

Veur al jow 

schoenen en 
sportartikels 

dan naor 

Schoe- en Sporthuus 

Sjouke van der Heide 
Stationsstraote 18 - Oosterwoolde 

Tillefoon 05160-14682 

CITROEN 

11 

Autobed rief 

't Oost 46 - Oosterwoolde 
till. 05160-15980 

Veur al jow boeken en 

kantoorartikels naor de 
speciaalzaeke 

Alle boeken van de 
Stellingwarver 
Schrieversronte 
uut veurraod leverber 
Mit de post versturen 
ok meugelik 

C,BAHnMUUER uw BOEXHANEL/DE kANTOCBPECIALlT 
- 	STATIONSSTRAOTE 19 = 

8431 ET OOSTERWOOLDE = 	TEL 05160-12145 

- 	 . 

Specialist in tepijt en ge'dienen 

'\— 	

DAMES- EN HERENSALON .,SNEWNGER' 
SneUtngerdiek 36, Oosterwoolde, till. 05160-13312 

Herenweg 50, Donkerbroek, till. 051 68-1550 
Brinkstraote 6, Makkinge. till. 051 63-660 

-. ----.- 	- ---"- 

-1 



KOOP BI'J OONZE 

71 ADVERTEERDERS! 

Mit 	 755 

855 bi j op e goeie weg 

I VALMET I  Dealer: 

Laandbouwmechanisaosie 
konstruktiebedrief 

Fa. Gebr. v. d. Vegt 
SCHARPENZEEL 
till. 05618-276-510 
till. 05271-794 

(I 

DIJKSTRA 

schilderwerken 

Schilderwark 	 - 

Waandofwarking 

Dubbele beg Iaezing 

Oosterwoolde 
Dattien Aprilstroate 42 

. Tillefoon 05160-14625 

ly 
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--- -- VELDNAEMEN 

- . 	ex. Diel 	I Nijhooltpae en Ni'jberkoop 	. f 12,50 
I--  . 	ex. Diel 	II Donkerbroek 	. I 12,50 

: . 	ex. Diel 	i Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni'jhooltwoode 	... f 15,00 	i 

: VAKTAEL/VOLKSKUNDE 
I 	NI'JE BOEKEN ex. Sietske A. Bloemhoff I 
I 	ex. Be van 't Hooltpad I De kleine tamboer I verhaelen . 	. f 14,90 Klokkestoelen van SteffinOwart 	............ . f 15,00 

Fokke Middendorp I De Van Harens en Wolvega 	. . . 	. 	f 24,90 ex. Sietske A. Bloemhoff e.e. I Et hunnigt goed 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 16,90 	i I 	
....... ex. : 	ex. Henk Bloemhoff I Stellingwarf in de Middelieuwen 	. . 	. 	f 10,00 ex. Wube Lamers I Mien wegen bin iluustere paeden 

I 	ex. Pert. Dr. K. Bouwer I Brink en Streek (herdrok tot 	1111989 	..................... f 	3,90 

: Cultuurlandschapsvormen aan de Westzijde van het daornao weer gewoon f 13,00 

: Drents plateau), 338 pag................ f 60,00 STREEKGESCHI EDEN IS 

: 	.......ex. 
Kadastrale en prekadastrale atlas West-Stellingwarf, ex. Dr. T. H. Oosterwijk /Notities uit de Geschiedenis 

I ten zuden van de Lende 	................. f 55,00 van de Ooststellingwerfse dorpen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 19,50 

: 	.......ex. Kadastrale en prekadastrale atlas West-Stellingwarf, ex. F. Middendorp I Her en der deur et oolde Wolvega 	. . 	. 	f 19,50 

: ten noorden van de Lende 	. 	. 	. 	. 	... 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 55,00 ex. G. P. Mulder I 	 . 
I 	JE ' 

..... 

	

NI 	NEGOSIE Voorgeschiedenis verveningen Appelsche 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 13,00 

: 	ex. Tegel mit opdrok • ex. S. J. van der Molen I • . 

I [en proestende geite het regen in de neuze" 	..... f 	6,95 Het oude boerenhuis in Zuidoost- Friesland 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 15,00 
I ex. Idem , ,Wie wend is Stellingwarfs te praoten ex. Ir. Kai Boum 	 ja - Stellingwerver boerderien 

: hoeft et hier ok niet te laoten" 	................ 6,95 (Monement van de maond) 	.............. f 12,50 	, 

I 	.......ex. Idem ,,Uutvanhuzen en stark ies ex. L. Annema/K. Berkenbosch I Berkoop 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 15,00 
I moen niet te lange duren" 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	6,95. .  ....... ex. G. 	P. 	Mulder I Appelsche 	................ f 	6,00 

I 	.......ex. Idem ,,Gelokkig wezen is een geunst, DIVERSEN I 

: gelokkig blieven een keunst" 	. • . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	6,95 ex. Lamkje Hof-de Boer I Veur loon en verval 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 14,90 
I 	.......ex. Penne mit opdrok ,,Eigen streek, eigen tael, dus 

I 
ex. Stil toch kinder. Heit studeert I tot 1 -11 -1989 	. 	. 	. . 	. f 	190 

Stellingwarfs '. .................... f 	1,00 daornao weer gewoon f 9,50 

: 	ex. Pepier-vaaste-holer mit opdrok 	• ex. Hou vremd ik blief (over Saul van Messel) 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 15,00 

: ,,Hool et Stellingwarfs vaaste" 	............. f 	1,00 ex. Ark veur karkewark 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	500 

I 	.......ex. Johannes Mulders kelinder 1990 in kleur, KIENDERBOEKEN 
: beparkte oplaoge 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	9,90 ex. DoIf Verroen I Dikke doezerd 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 15,00 	I 

: 	HUMOR . .......ex. Zwaantje Kuiters-Keizer I Ze weren dr echt 	. 	. 	. 	. . 	. f 12,50 	1 
I 	.......ex. Jouk I WiDe op 'e brille I riempies 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	9,50 ex. Et kastverhael (in kleur) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	5,00 	1 

..ex. 

....... 

. . . . 1 	. Johan Veenstra I Lamert en Lutske I verhaelen 	. . . 	. 	I 14,90 ex. Piepmoes. 	Kienderlieties 	............... f 	2,75 ' 

I 	ex. Jouk I Greensgeval I riempies 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	6,50 ex. Et kienderboek van Jouk I tot 1-11-1989 	....... f 	490 1 
1 	ROMANS/STREEKROMANS daomao weer gewoon f 14,50 1 
I 	ex. Peggy Klinkhaemer I Pionnen op et. schaekbod 	...... f 15,00 PLAETEN 1 
1 	.......ex. Hendrik Vondeling I Haarm en Maatien 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 13,00 ex. Karst Berkenbosch en Doeke Dokter I Zaandgrond 	. . 	. 	f 21,00 	I 

I 	ex. Hendrik Vondeling 1 Jouk boerkt veerder 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 14,90 ex. Henk en Sietske Bloemhoff I Singeliers 	......... f 19,50 	1 
I 	ex. Johan Veenstra I Een vlinder van zulver 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 13,00 ex. Henk en Sietske Bloemhoff I In Twielochten 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 21,50 	1 
1 	ex. Johan Veenstra I Naachs goelen de honen 	....... f 14,90 ex. 'n Wiendeldaore 	..................... f 21,50 	I 

1 	ex. Dirk Kerst Koopmans I Wiend in et net 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 11,50  ex. Maxi singel Kot Geding 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	6,75 	1 
I 	GEDICHTEN/RIEMPIES ex. Singel Stellingwarf/Herinnering I 

ex. Lamkje Hof-de Boer I Van mien kaant bekeken 	. . . 	f 12,50 (W. 	Otten, 	F. 	Betten) 	................... f 	7,50 

: 	ex. Johan Veenstra I De toren van De Lichtmis 	. 	. 	. 	. . 	. f 12,50 BROCHURES I 

I 	ex. Johan Veenstra I As de wilde roze bluuit 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	6,50 ex. Stellingwarfs in 't Onderwies 1 
I 	ex. Jan van Overtjonger I Zonderzille I tot 1-11-1989 	. . 	. 	f 	2,90 Verslag van een experiment 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	1,50 
1 	.-. daomao weer gewoon f 9,90 ex. Glen , ,verplicht-Fcies" 1nIC Stellingwarven 	. 	. 	. 	. . 	. f 	1,5G I 

1 	ex. Jan van Overtjonger I Onderwegens 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	9,90 ex. De geschiedenis van de Stellingwarven I 
I 	ex. Margie Jonker-Veenstra I Een voegel zong 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	7,50 (3 schoeleboekjes) 	................... f 	4,50 1 I 	ex. Harmen Houtman I Weerzien 	............... f 	6,90 ex. Et brood op 'e plaanke (3 schoeleboekjes) 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	4,50 	I 

I 	ex. Dene Bult I Eupenings 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	6,90 ex. Stellingwarfs: Tael en schrieveri'j 1 
I 	ex. Knillis I De blienen eupen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	7,50 (3 schoeleboekjes) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	4,50 	1 I 	ex. Knillis IVan dat ik nog mar vaeke 	.......... f 	5,00 ex. Boswallen I Hoe as wi'j wonen I Recreaosie. I 

1 	ex. L. Hooghiemstra I Eilaand van glas 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 12,50 Lesmateriaol veur de middelklassen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	2,50 	1 
I 	VERHAELEN/GEDICHTEN ex. Stellingwarfs in streeknaemen op 'e kaorte 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	1,00 	1 1 	ex. . Jouk I Een haandvol speulgoed 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	8,50 ex. Veldnaeme-onderzuuk in de Stellingwarven 	....... f 	1,00 	

I 
I 	ex. Under eigen yolk (verzaemelbundel) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 11,50 ERE NEGOSIE . 	I 

: 	ex. Peggy Klinkhaemer I Sprokkels en spraankels 	. 	. 	. . 	. 	f 	9,50 ex. Jaordagkelinder Dirk Kerst Koopmans 	......... f 	7,50 	1 
I 	ex. Wie hunnig hebben wil, ex. Et Stellingwarver Geitebod 	............... f 	8,50 1 

verzaemelbundel Jannes W. Nijholt ex. H. J. Bergveld I Zol Nederlaand nog weten I 
I Ok et verhael van Jan Hut 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 14,90 (bibliofiel)..................... f 12,50 	1 

! 	.......ex. 
Oene Bult I Stelling en de vrouw 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 12,50 ex. Plakplaetien Stellingwarf mien art 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	f 	1,00 	1 

1 	Disse bestelbon inleveren bi'j de boekwinkel of opsturen naor Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 	 . 1 

! 	Antwoordnommer 42, 8400 HX Oosterwoolde (Fr.). Gien postzegel en in een eupen kevot. 

! 	Naeme. 	..................................................................................................................................... Haandtekening: . 

I

Adres. ....................................................................................................................................... .. I  

I 	
Flak + postkode . 	....................................................................................................................... 1 



Et /aeste b/thiende ambacht is 
dat van low Echte Bakker. 
Zeker, de zocht naor ,, efficienty" 
net ox nim beclrelgcl. 
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 zo//en Jim wezen moeten urn brood 
te kriegen mit de geur en de fleur, 
de kraek en de smaek van brOOd? 

Stationsstraote 28, Oosterwoolde 

ke 
LI uetinga 

Bakker 
veur alle iewen 

DE BAANK MIT DE S 
DOT MEER 

VEUR BOEKE WORMS 

friese 
bondsspeerbaank 

Oosterwoolde, Stationsstraote 8, till. 05160-15508 
Privé-rekening, 
speren, verzekeren, 
lienen, hypotheken, 
zaekelike kredieten, 
butenlaans geld, 
reizeri 
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anto0 0 n.4 te?s 

sottvare 

VcantWmeubels 

hooges eens?oiei%'ie 
tgeveni le 

hooge,jeensche courant  

con 

_ 

lb MI&MA 

hoof dstraat 83-87/124-126, postbus 88, 7900 ab hoogeveen 
tel. 05280-65131, telex 42879 pet-h, telefax 05280-71592 
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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. Daegehks een riekdom an ni'js in 
de busse bi'j driekwat van de bevolking, die as in Frieslaand woont 
Wie iene veur een vorrels jaor abonnee maekt, die as in de jongste 
drie maonden niet in de LC-administraosie veurkwam, krigt een aorig 
kedogien 

Kedo naor keuze 

* Badhaanddoek 

* Tillefoonklapper 
* Benelux-kaorte 

Stuur de bon in een kevot BON zonder zegel naor 
I - ------------ ---------- - antwoordnommer 123, Nile abonnee (kraante 14 daegenommenocht) Opgeven deur 

8900 VC Liwwadden Naeme. 	................................. 	. Naeme. ................................. 
Be//en kan ok: I 	Adres: 	.................................. I Adres: 	.................................. 
058-965596 I 	Postcode: 	......... 	. 	... . 	................. 	I Postcode. ................................ 

Plak. 	................................... 	. 

. 	I /,/d'/)/(u/ 	',(,, 

I•, 	

shjiij 	nil' i;2 

Plak. 	........................... 	. ...... 	. 
Baank- of girorir.: 	.........................J Krigt als kedo 
E] 	per vorrels jaor a f71,29 E Haanddoek 

Betaeling automatisch of per acceptgiro 	I Tillefoonklapper 
per maond f23,84 I3enIuxkaorte 
Betaling alliend automatisch via baank 
of giro - - -. - 

COURANT LEEUWARDER 
FRIES EpKOERIER 

L.C.-kantoor Oosterwoolde: kraafl te1 
Stationsstraote 22, till. 05160-15886 Veur et zelde geld meer 
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Over de lienin 
praoten we 

mit de Rabobaank 

7
b, 

:• ::
77". 

 

I
p 

J N 

......... . 

\ 

(( fksI 	i' 

):- 

Keuze maekt? Praot dan mit de Rabobaank over de financiële ofwikkeling. 
Dat is zeker wezen van lege terieven en verantwoord lienen. 

Zodat de ni'je anweenst jow aandere bestedings niet in de wege zit. Dus geld lienen? 
Veur .een ni'je auto of aandere zaeken. Praot daorover mit de Rabobaank. 

Bel veur een ofspraoke. 

Habobaank 
Meer baank veur je geld 


