
Waor en wanneer 
komt de 17e sitteiaktk? 

hiel Appelsche 
De Teper-Ja.rdinge 
Langediel?e  

Don k.erbroek 
Ni/hooltpae 
Hooltpae 
Oosteruoo1de: 
noordkazznte van de vaort 

Ooldelaerner 
Nijiaemer 
Spange 
LendeciiekSiiekenborg 
Woivege (noordkaante 
van Heufdstraote West) 
Buterheidete1d-Ba1kweg 

EEN 
Sr,O4TING S1LLNGWABVER $OR*VERSRcW1TE 

Echte hooltgravures 
Dirk Kerst Koopmans 
AMSTERDAM/BALK. Van de keustener 
Dirk Kerst Koopmans is een riegel hiele 
biezundere kaorten uutkommen. De kaorten 
bin hooltgravures. En de hooltgravures bin 
deur drokker Arie van Diemen uut Amster-
dam rechtstreeks van de blokken drokt op 
een oolde degelpasse. Et bin dus aenlik or-
ginele keunstwarkies. Van elke kaorte bin 
d'r 500 drokt. D'r bin vier hooltgravures 
ofdrokt op prenthriefkaorte-fermaot en die 
viere kosten tegere f4,-, wiels d'r ok nog twie 
grote kaorten binnen, en die kosten fl,75 et 
stok (een bi'jpassend kevort inbegrepen). 
Van disse zes hooltgravures is ok een gra-
fiekmappien maekt op een r'oyaol fermaot. 
Alle zes gravures bin nommerd en gesigneerd 
deur de keustener zels. De grafiekmappe 
kost 120,-. En dat is echt gien geld veur zoks. 

Interessaant boek 
over sociaole stried • 	 S 	 .. 
Viak veur de zommervekaansie verscheen 
bij de Stellingwarver Schrieversronte een 	 H 
mooi boek over mit naeme de staekings in 
de venen bi'j Appelsche. Dr. Jur Schuur nut 
Appelsche geft in zien inleiding een biezun- 
der boeiend inzicht in de sociale geschiedenis 	. 	.. 
van Oost-Stellingwarf en Appelsche in et 

:r. Dr. Johan Friewijk gaot . - 
in op de eerste vrouwiudeszaeking in de 
venen, die as in Appelsche plak vun. Drs. 
Tineke Steenmeijer-Wielenga gaot naoder in 
op et zonuumde honger-proces in 1893. Be-
slist aorig is ok de tekst van de redevuering 
van Domela Nieuwenhuis, die hi'j hul op 30 	• 
meert 1889 in -Appelsche. Et boekien is veur-
zien van goed ilestraosiemateriaol en telt 
72 pagina's. De pries is £12,50. 

An de Scheene. 
Hooltgravure Dirk Kerst Koopmans 
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[0 	 De Boekekraante is een uutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 

Qosterwoolde 	 . 	 Oplaoge: 22.000 stoks. Dit blad wodt huus-an-huus verspreided in Oost- en West-Stellingwarf. 

WOLVEGE. Van et jaor trekken vein' de 17e keer ;de e sutel- SIPKE TEIJEMA-KELINDER 1993 

ploegen van de Stellingwarver Schrieversronte d'r op uut. 
APPELSCHE. 	De Schrieversronte komt 
weer mit een mooie maond-kelinder. Disse 

D'r bin sutelders bi'j die alle of haost alle zeuventien jaoren keer alderdeegst mit 14 prenten van Sipke 

d'r bi'j west hebben. Zoks is netuurlik een geweldige pre- 
Teijema(1897-1974). De oplaoge is ienmaolig 
en beparkt tot 750 exemplaoren. Wees d'r 

staosie. Hulde ! dus viogge bi'j. In de boekekraante lees ie 
d'r meer over. Et schoppelike priezien van 

Inzet is de hieltied een grotere bekendhied gedudspu11egien. Van et jaor ok weer een de kelinder is f9,90. De kelinder is ofwarkt 
te geven an et Stellingwarver boek en an kelinder mit wark van een Stellingwarver mit een mooie spiraol. De blaeden kuj' dus 
et wark van de StellingWarver Schrievers- keustener. Dit jaor wodde keuzen veur et omslaon en de kelinder kuj' laeter ok nog 
ronte. Dit jaor zal et accent ok een betien wark van Sipke Teijema uut Appelsche. beweren. 
legd wodden op een superanbieding veur nije Daoromme ok dat van et jaor in hiel Appel-  
leden. Veerderop in de boekekraante lezen sche suteld wodt. De Schrieversronte het nog 
Jim daor meer over. In de suteaktie, mar verlet van vri'jwilligers/vri'jwilligsters die es 
ok in de maond oktober in de boekwinkel een dag mit willen te sutelen. Kilemeterswo'n S I PKE TE IJ F MA 
kriegen kopers van f25,- an Steflingwarfs- 
taelige boeken een geschink naor keuze kedo. 

vergoed, d'r wodt veur eten en drinkenzorgd 
en elke sutelderkan een mooi boek uutzuken. KE LI N D E R 1993 

De kopers kun kiezen uut een mooie opbarg- We passen goed op oonze sutelders. Gewoon 
deuze mit memo-pepierties, een penne mit es even bellen mit de Schrieversronte: 05160- 
tillefoonclip om de netisies te beweren en een 14533. 

DE NT'JTE VEENSTRA 
Op pagina 5 vienenjim een vraoggesprek mit 
Johan Veenstra en Pieter Jonker over de 
schrieveri'je van Jhan  Veenstra. Et nije 
boek De boot naor Valhöll" telt 9 verhaelen 
en is 128 pagina's dikke. Et boek verscheen 
mit subsidie van de perveensie Frieslaand.. 
De pries is 116,90. Et mooie vierkleuren-
omsiag is van Sietske A. Bloemhoff. 

Winter in Stellingwarf 

WAT HET - De Schrieversronte is de tied een betien 
FETFJE TE •..... ••• veuruut. We rekenen aenlik nog op een mooie 
VERTELLEN . haast mar veur we et weten 	zitten we 

Lees de bevienrngs 4 midden in de winter. Tied veur een Stelling 

van de president-warfs 
bock Tied ok veur een boekekraante 

commissaoris" van • • . vol sfeer. In 1980 verscheen de eerste boe 

de uutgeverije van ' 	: 	, • kekraante van de Stellingwarver Schrievers- 
dus 	13. De hoe 

de 	Stellingwarver ronte. Van et jaor 	nommer 	 - 
Schrieversronte op . 	-S.  • 	kekraante kan alliend verschienen deur de 

pagina 9. . .. 	, mitwarking van de adverteerders. D'r bin ' verscheiden adverteerders, die dit nommer 
__________________ •55 veur de dattiende keer al adverteren. Hulde! 

De adverteensies wo'n ophaeld deur de leden 
van de Warkgroep Publiciteit, die dat wark 
belangeloos doen. Al dattien jaor laank. Ok 

-.. huide! Veurigjaor gongen we echt uut aende 
mit een thema-nommer en van etjaor wodde 
keuzen veur et thema winter-in Stellingwarf. 
Ja, ie kunnen to kust en te keur in dit dikke 
winter-nommer. Et is echt een beweer-nom-
mer wodden, daj' van de winter nog es even 
gezellig deurblaederen kunnen. In de 
kraante vienen jow ok et alderlaeste boeke-
ni'js. En nooit was de boekekraante zo dikke: 
24 pagina's. De redaktie weenskt jow een 
nrotte leesplezier. 

Lees in disse kraante: 
- hoe aj' vier boeken gratis kriegen kunnen 
- hoe as Fokke Middendorp op 'e scheuvels van Wolvege naor Haarlem vleug 
- welk ni/ medium as Hans Jonker as eerste in Stellingwarfbrengt 
- hoe al" een vette pries winnen kunnen 
- hoe d'r misschien van jow winter-foto een mooie nijjaorskaorte tekend wodt 
- hoe Johan Veenstra en Pieter Jonker haost slaonde ruzie kriegen 
- wat de kiender van de Tuundorp-schoele in de winter beleven 

En blief mit de volgende vraogen zitten: 
- Stapt Anne de Vries definitiefover naor de redaktie van de Boekekraante? 
-S En welk thema krigt de boekekraante ankenjaor ? Weer een sportieve kraante? 
- Kan Johan Veenstra rentenieren van zien royalties? 
- En hoe hoge is now warkelik de weenstuutkering, die Pieter Jonker beta-i 

van de uutgeverije van Stellingwarver boeken.? 
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TWIE p 	
9N  ST UVER 

Berkoop, september 1992 

ki 

Beste Stellingwarvers, 

As veurzitter van de Stellingwarver Schrie-
versronte wol ik graeg even et woord tot jim 
richten. 
We hebben as Schrieversronte dit jaor oons 20-
jaorig bestaon vierd op 25 april mit 'n schit-
terende feestaovend.In die twintig jaor is d'r 
een protte uut de wege zet. We hebben een be-
langrieke rolle speuld in et levendig in ge- 
bruuk holen van et Stellingwarfs. D'r bin roem 
60 boeken uutgeven deur de Schrieversronte en 

- 	 op 'e schoelen wodt a  bi'j hiemkunde warkt 
mit inateriaol dat in saemenwarking mit de Schrieversronte tot staand 
konunen is. We hebben op 'e Meulehoeve in Oosterwoolde in de loop van 
de jaoren ok een schitterend documentaosiecentrum anlegd mit alder-
haande materiaol over et Stellingwarfs, mar ok over de geschiedenis 
van Stellingwarf. In vuuftien jaor tied bin d'r deur 25 groepen vri'j-
willigers in de dörpen van Stellingwarf raaondeliks 60 kaorties invuld 
veur et woordeboekprojekt. Dr. Henk Bloemhoff zit now op 'e Meulehoeve 
de "Dikke Bloemhoff" te schrieven, et Stellingwarfs Woordeboek dat de 
kommende jaoren in vier dikke dielen verschienen zal. 

Allemaole prachtige dingen veur et Stellingwarfs, die we alliend mar 
doen kunnen deur de steun van een hiele riegel vri'j will igers. Ok 
disse maond tiedens de sutelaktie zullen d'r weer een protte vri'jwil-
ligers mithelpen om boeken bi'j jim veur de deure te brengen. Dat ge-
beurt dit jaor al veur de zeuventiende keer! 

Awe dan zo bi'j de deuren langes gaon en een praotien mit de meens-
ken, vaalt me altied weer op hoe enthousiast neensken reageren op et 
wark van de Schrieversronte. Mar aj' ze vraogen of ze ok lid wodden 
willen, heur ik vaeke: "Dat is toch alliend veur schrievers?" 

Now, dat is dus niet zo. Et is veur alle rneensken, die graeg willen 
dat et Stellingwarfs as tael beholen blift en die de Stellingwarver 
kultuur een waarm hatte toedregen. Zels bin 'k ok glen schriever, mar 
al twintig jaor lid van de Schrieversronte, omdat ik et Stellingwarfs 
een prachtige tael viene die b-i'j disse streek heurt, en omdat ik 
viene dat de rieke geschiedenis van Stellingwarf goed beweerd blieven 
Inoet. 

1k zol iederiene oproepen willen dit jubileum-jaor an te griepen om 
lid te wodden van de Schrieversronte, zodat ok in dat opzicht dit jaor 
een echt feestjaor wodt veur de Schrieversronte. Veerderop in disse 
boekekraante kun jim lezen dat d'r een speciaole ledewinaktie is en 
dat ni'je leden vier boeken ommenocht uutzuken meugen uut een anbod 
van tien titels, as ze in ieder geval veur twie jaor (1993/1994) de 
contribusie in iene keer betaelen (mit mekaander f 35,--) . Jim kun an 
de deure drekt de vier boeken uutzuken. Leden kriegen elke twie xnaond 
et tiedschrift "De Ovend" over de heerd mit verhaelen en gedichten, 
stokken over geschiedenis en volkskunde en gao zo mar wieder. 

Dat disse boekekraante ok dit jaor weer bi'j jim in de busse vaalt, 
is te daanken an et wark van de Warkgroep Publiciteit, die disse 
kraante alweer veur de dattiende keer verzorgt. Mar et is ok te daan 
daanken an de geweldige steun van oonze adverteerders. 

Now beste meensken, ik weenske jim yule plezier bi'j et lezen van 
disse boekekraante en ik hope dat ik jim allernaole as lid van de 
Schrieversronte welkom hieten mag. 

Mit mekeer moe'n we zorgen dat Stellingwarf deur heur tael en kul-
tuur een uniek stokkien Nederlaand blift. 

.. .... 	. ... . 

I 
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BOWLING - RESTAURAANT - BAR - PARTY-CENTRUM 

Bowling "City ,  Center" 
BARBECUE 7 KIENDERFEEST 
OF GOURMET- KOOLDE 
PARTY BUFFETTEN 
IETSTEVIEREN MENUS 

Een kompleet horecabedrief (party-centrum) waor jow terechte 
kunnen veurjow: 
+ Jubileum 	 + Vergeerderings 	+ Trouwdag 
+ Zaekenfesies 	+ Buurtfeesten 	+ Jaordag 

BOWLING "CITY CENTER" 
Wolvege - Van der Sandeplein 2 - Tillefoon 05610-15715 

Tot kiek, jow gaastheer H. Tuinstra 

AUTO CENTRUM APPELSCHE 

DEALER 
VEUR DE GEM/ENTE 
OOST-STELLING WARF 

UDATk1 	£?2:Wm€?- ft 

aetii uiiija 
RMNERZORGING 

Oosterwoolde, Rijweg 19, till. 12103 

,,The Flyingstars" 

Veur in aovend gezellig vot 
hael ie ,,The FIyngstars" in huus 

Wi7brengenjim een ao vend mit zang, 
teniel an veurdracht, in oonze ,,eigen" 
dierbere streektael at Steiingwarfs, 

vaeke mit een lach, 
soms ok mit een traon 

Oonze kontaktadressen bin: 

Dhr. W. Bruinenberg, till. 05610-88259 
Dhr. R. Delfsma. till. 05610-88481 

Et Iokt je allemaol 
yule beter bi'j 

DROGISTERI'JE 

C6 
PARFUMERI'JE 

[EDE JONG 

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

GAZELLE 
gk\ UNION 

BATA VUS 

RIJWIELHUUS 
KEES NIEBORG 
Vaort z.z. 79, Appelsche. till. 05162-1459 

Wi'j + nije fietsen 
verhuren: 	mit en 

zonder versnellings 

+ ATB's 
+ Iigfietsen 

* rondhoo/t/paolen 
* impregneerde tuunplaanken 
* hadhoolten schuttingpaolen 

* damwaand-pref!elplaeten 
* go/fplaeten balkens 

* vloerhoo/t vloerplaeten rabat 
gipsplaeten isolaosiepfaeten 

* merantip/aeten 

KLAAS MENDEL.  
HOOLTHAANDEL & SLOPERI'JE 

Biezunder scharpe 
priezen! 

Heufdweg 171 - Hooltpae 
Tillefoon 05610-88275 

5ACHS 

-. 	 ii.'Y1;1 	- -- I 

. 	

Professionele 
techniek 
veur 

	

iederiene 	I 

I Een kiene haandzeme Sachs-Dclmar motercettenzaege mt 

	

I do veurtheen van de medemste proteS$Ofle4e tethniek 	I 
I 	cm3. I .7 Kw (2.3 p'c) 	•+ ootJmaoe vegheds. 
.. hoge perstaoses 	 veurzenIng$ 

I -# ergonom&cn onrwarp 	-0 betrouwoere techniek I 

Licht, stark en geunstig in piles! 

[iAAFSTRA Venekotereg 5
I 

MECHANISAOSIE BV 	Oosterwoolde 

- 	- 	 j till. 05160.12233 • 	I 
L ----------------J 

—-- 	 boeha\ 
_ 	 ea 
. 	ant0Otbomputers 

- 
'antoormeubels 

- — 0ogeVe 	drocefl1e 
uutgever!"je 

hoogeveens,c
'tle  

' acomputer V3  

AM k 

hoofdsfl-aat 83-67/124-126, postbus 88, 7900 ab hoogeveen 
tel. 05280-65131, telex 42819 pet-h, te1efax 05280-71592 

__rl iLThj - 	--t-- — ----. 
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Die schrieverije' 

TWIE POND 'N STUVER 1992 

is aenlik 

Red.: Zuwwe et mar over wat aanders heb-
ben? Wat is et beste boek van Johan Veen-
stra?" 

Johan: ,,Et yolk vint ,,Lamert en Lutske" et 
mooiste en et elitaire yolk vint dat van ,,Een 
vlinder van zulver". 1k !aot me altied be-
Invloeden deur wat de meensken zeggen dus 
zal ,,Een vlinder van zulver" wel et beste 
wezen. Et zal wel toeval west hebben da'k 
doe zomar de geest hadde om een goed boek 
te schrieven." 

Johan Veenstra jubileert mit de Schrievers-
ronte mit: hi'j zit twintig jaor in et bestuur 

Schrift eerst aorige riempies en verhaelen eengroot 	i_iE1ei ban Veenstra is in meerdere genres stark. 

Pieter: ,,Ik vien et een onzinnige vraoge. le 
en hi'j zit al twintigjaor in et schrieversvak. kun  gien appels mit peren vergelieken. Jo-

veur ,,Uut de pultrum van de Stellingwar- 
yen", die as bundeld wodden in zien eerste

Johan schrift en slechte boeken." 

boek ,,Wilde gaanzen". Warkt laeter an hoe- 
ken die goeie kritieken kregen: ,,Fluite- Ni'jhooltpae. Et wodt haastaachtig. De mooie zom 	 jmer is veurbi. Staorigan wodt 

kruud", Een vlinder van zulver" en Naachs et weer tied veur aovens mit boeken en veurdrachten van Johan Veenstra. Viak 

goelen de honnen". Begeft him dan op 'e kotte veur die mooie zomnier verscheen zien tiende boek De boot naor Valhöll". Tied 
j baene mit humoristisch wark en wodt de dus veur de redaktie van de boekekraante om de succesvolle schriever opni op 

populairste Stellingwarver schriever. Mit te zuken veur een naoder. onderhoold. De redaktie keus veur een twiegesprek 

zien serieuze wark krigt hi'j twie keer de H. mit Johan Veenstra en mit heufdmitwarker Pieter Jonker. Die beide mannen bin 

J. Bergveld-pries. In jurii van dit jaor ver- wel anmekeer waogd. Van Pieter Jonker wodt zegd dat hi'j tevule et succes van 

schient et boek De boot naor Valhöll". Een 	Veenstra benutten wil in de uutgeverije van de Schrieversronte. En in 

boek mit langere, serieuzere verhaelen waor de Stellingwarver ,,wandelgangen" liekt de kritiek op gang te kommen dat et wark 

as Pieter Jonker as uutgever nog de hieltied v
j 	

an Johan Veenstra te (over)gevulig en te nosta!gisch is en te weinig ontwikkeling 

slim mit inneumen is. Hi warkt sund 1978 zien !at. Tied dus veur een pittig gesprek. Zonder dikke segaren, zonder grote 

j bi de Stellingwarver Schrieversronte, is g1i 	3OIt en zonder een eupen heerd. Een gesprek mit beide bienen op 'e grond. 

raodslid, lid van de Advieskemmissie Friese 
Literatuur van de perveensie, zit nog in wat 
besturen en schreef een peer appatte boeken. 
lene over de joodse dichter Saul van Messel, gaten hebbe. Misschien moet ik daor meer Red.: Zit Pieter Jonker Johan Veenstra te 
een aander boek mit vertaelings van kien- omme daenken." 
derverhaelen van DolfVerroen en veurigjaor 	

vale aachter et gat? Gaot dat ten koste van 

een boek over de Buigaarse keunstener Peter Red.: Is kritiek op jow wark belangriek?" 	
de kwaliteit?" 

I 

_1.(_)1, 

1-1 	P +Ar YY 	A 'kAlaTl fa tl r. 

De eerste vraoge, die we veurleggen, is waor 
as Johan Veenstra op het heden an warkt. 
Ik bin op bet heden weer drok doende mit 

mien radiocolumns veur Radio Frieslaand en 
et winterseizoen staot weer veur de deure. 
1k moete d'r weer op uut mit veurdrachten 
uut eigen wark. 1k was uut aende gaon mit 
et schrieven van een nije roman, die in de 
oorlog speult. Mar ik wil eerst nog es even 
weer wat boeken lezen van Marga Minco en 
Tiny Mulder." 

Pieter Jonker: Toch niet om uut te citeren 
wel?" 

Johan: Nee, netuurlijk niet. 1k bin Van Dis 
niet. Mar ik moete gewoon weer wat in de 
sfeer kommen. Zoks bet niks mit plagiaot 
te maeken." 

Red.: Wat vint Johan Veenstra de beste 
verhaelen uut zien laeste boek? En is Pieter 
dat mit de schriever iens?" 

Johan: De toren van Belem. De jaordag van 
de keizer. Een echte Fleischmann. Een psalm 
in de winter. En et Nijholt-verhael De boot 
naor Valholl." 

Pieter: Ja, dat was mooi. Doe ik dat verhael 
lezen hadde, vreug ik Johan of hij bi'j de 
beschrieving van de heufdpersoon uut dat 
verhael an Nijholt(Schrieversronte-siktaoris 
tot 1984. Red.) docht hadde. Dat klopte. 1k 
vien dat echt et beste verhael uut de hiele 
bundel. Et is aenlik wat onbegriepelik dat 
ik zo now en dan kritiek kriege op 'e flaptekst, 
die ik veur et boek schreven hadde. 1k heb 
boge opgeven over dit boek. En ik mien et 
oprecbt. Ja, dan wor 1k wat lyrisch a'k et 
gevuul hebbe da'k de loftrompet stikken kan. 
De laeste tied heur ik geluden van de ver-
haelen bin te nostalgisch, te gevulig" en ,,d'r 
zit te weinig ontwikkeling in et wark van 
Johan". Mar ik wete niet hoe as hi'j d'r zels 
tegenover staot." 

Johan: Ik stao nog de hieltied aachter disse 
bundel. In een bepaolde sfeertekening be-
scbriefik en detail" hoe mooi b.g. de netuur 
was. Mar dat mien ik ok. 1k kiek ontzettend 
yule en graeg naor bloemen, plaanten, besies 
en gao zo mar deur. Vroeger wol ik altied 
bloemist wodden. Et was vroeger inderdaod 
mooier en ik heb daor van geneuten. Dat is 
echt belangriek. 1k wil niet versleten wodden 
veur een oold wief. Die sfeertekening is echt 
van mezels, zoas ik die beleefd hebbe in mien 
kienderjaoren. Mar ik beschriefok de minder 
mooie kaanten van et leven. Doe ik naor de 
ULO gong, vuulde 1k al an hoe had meensken 
wezen kunnen. 1k hadde daor gien verweer 
tegen. Die tied bet diepe sporen nao laoten. 
Veur fesoen praot ik mit die meensken uut 
die tied en zeg 1k heur dag, mar in mien 
hatte bin 'k nooit vergeten hoe ze heur 
gedreugen hebben. Dat blift me altied bi'j. 
Mien wark wodt versieten veur te gevulig 
of te overgevulig. Misschien passeer ik in-
derdaod greenzen, zonder da'k et zels in de 

Johan: Soms zet et jow toch wel an et 
daenken, mar meerstal hg ik van niet goed 
onderbouwde kritiek niet wakker. 1k doe 
mien best. 1k kan niet beter. Wat ik an now 
toe daon hebbe, dat is et wel zoe'n betien. 
Beter schrieven kan ikniet. 1k zet de huud 
d'r zels wel op." 

Pieter: Ik wete niet of d'r wel ver!et is van 
literaire kritiek, omreden literaire kritiek 
veronderstelt de-  anwezighied van een lite-
ratuur en ok schrievers van literaire kritiek 
1k daenke dat we an beide gebrek hebben. 
Veur mi'j is d'r meer spraoke van schrieveri'je 
in et Stellingwarfs. Et tal meensken dat in 
et Stellingwarfs schrift is yule groter as et 
ta.I Stellingwarver schrievers, as jim begrie-
pen wat ik bedoele. En as ik now ien keer 
eerlik wezen mag dan bin d'r veur mij 
persoonlik vier schrievers die d'r slim uut-
springen: Jan van Overtjonger, Johan Veen-
stra, Jouk en Boele Land, wiels mit naeme 
de verhaelen mit jeugdherinnerings van Lo-
dewiek H.mi'j anspreken. Dat wil niet zeg-
gen da'k veur aandere schrievers gien war-
dering heb, mar dan bin et vaeke bepaolde 
verhaelen of gedichten van heur die mi'j slim 
anspreken. En et wark van Bergveld plaetst 
in zien tied, vien ik ok wel aorig. Mar in 
feite is et sowieso knap dat meensken doende 
bin mit schrieveri'je in et Stellingwarfs. Dat 
is belangriek, want elke schriever het zien 
eigen lezerspebliek." 

Red. : ,,Laowwe mar wat dichtebi'j huus hue-
yen. Wanneer verwaacht de uutgever de nije 
dicbtbunde! van Johan Veenstra." 

Pieter: Ik neme an dat Johan slim drok in 
de weer is mit een nile bundel gedichten, 
want die man is altied zo muuilik mit et in 
herdrok brengen van zien wark. Dan staot 
hi'j d'r inienend niet meer hielendal aachter 
en dan kan et weer niet. Dat is een slechte 
zaeke veur oons. ,,Als de wilde roze bluuit" 
en ,,De toren van De Lichtmis" bin uutver-
kocht. En Johan wil gien herdrok. 1k krieg 
wel es piene in et lief van zokke muuilike 
mannegies. 

Johan: Ja, dat kan Pieter now wel zeggen, 
mar pattie gedichten stao ik niet meer aach-
ter. Et is tevule maekwark. Krek as in de 
Lyrische kraante. Wat bin ik bliede dat die 
rebriek niet meer bestaot. En dan moj'je best 
weer doen om een eerste pries te winnen, 
zo eerzochtig bin ik ok nog wel. Verplichte 
nommers. Bah! Maekwark. Nooit weer een 
herdrok. 1k hebbe now zoe'n veertig nije 
perbeersels klaor. Mar ik moet zien da'k die 
uut de fikken van dat mannegien op 'e 
Meulehoeve hole. Aanders staot d'r nog in 
de boekekraante dat veur Sunderklaos de nije 
dichtbundel van Johan Veenstra verschient. 
1k tieze d'r hiel lange mit omme. Dat he'k 
mit de verhaelen van ,,De boot naor Valhöll" 
A daon. 1k heb daor hiel lange, krapan tien 
jaor, an warkt. En een aander mar zeggen: 
die Veenstra schiet et boek nao et aandere 

d'r uut"." 

Pieter: Johan bet et in de vingers. Die kan 
eën goed boek schrieven. Dat kan niet alle-
man, dus dan moet de belich d'r mar op. Dat 
is niet aanders. En dat geklaeg en geouwe-
hoer dat moet mar es oflopen wezen. 1k kan 
d'r zuvér wel lelk van wodden. D'r kan best 
elk jaor een boek van Johan uut kommen. 
Hi'j schrift verschillende genres. Et is hie-
!endal gien perbleem. Deur et wegraeken van 
Lamkje Hof-de Beer en Henderk Vondeling 
bin we twie bestseller-auteurs kwiet raekt 
Oons foons drift veur een belangriek pat op 
et wark van Johan Veenstra. Dat is geveer-
uk. 1k nuug alle Stellingwarvers oons foons 
te verstarken mit warkelik goeie en verkoop-
bere manuscripten" 

Johan: Die Pieter overdrift altied zo. 1k bin 
niet van plan en !uustere veerder naor 
die snaek. Ankem jaor komt d'r missehien 
een twiede boekien mit Stellingwarver Stie-
kelstokkies en dan gaot disse jonge lekker 
stille leven van de royalties." 

Red. ,,Mar ie zullen de kommende twintig 
jaor toch wel schrieven blieven?" 

Johan: ,,Dat week ik niet. 1k bin zo bange 
da'k dommiet niks meer wete om over te 
schrieven. 1k verbaos me d'r elke keer weer 
over da'k et al zo lange vol hullen hebbe. 
1k bin bang da'k dommiet veur de radio-
stokkies ok uutpoept bin. Mar ik vien et zok 
mooi wark. 1k wil d'r graeg mit deurgaon. 
Die hiele schrieveri'je vien ik aenlik een groot 
wonder. Och, ik zal nog wel wat deur hob-
belen. Mar ik wil niet elk jaor weer een nij 
boek." 

Pieter: Ik begriepe jow niet. Wi'j betae!en 
knap en ie bin aanders ok nogal op de centen. 
Now kuj' elk jaor een viutte geld beuren en 
dan bij' niet thuus. Die schrievers doen altied 
zo muuilik. Die zien altied bezwaoren. Ze 
moe'n gewoon an et wark. Now veuruut dan: 
elke dattien maonden een nij boek." 

Johan: ,,Nee, en nog es nee, meneer Jonker!" 

Red.: ,,Hoe vuult et om de Carmiggelt van 
de Stellingwarven te wezen of de nije Berg- 
veld?" 	 - 

Johan: ,,Dat vien ik now onzinnig. 1k wol dat 
ik zo goed was as die mannen of zo schrieven 
kon as Rink van der Velde. 1k kieke tegen 
die mannen op, mar ik ken ok de zwakke 
punten in heur schrieveri'je. 1k zol wel graeg 
nao de radioco!ums een column veur een 
kraante schrieven willen. Mar ik zol niet 
graeg teksten veur revues of cabaret schrie-
ven. Misschien liedteksten veur een hiele 
goeie zanger. En ik drome wel es van een 
verfilming van ien van mien boeken. 0, ja. 
Ingmar Bergman verfilmt ,,Een vlinder van 
zulver" mit in de heufdrolle Liv Ullmann, 
die de moeder speult." 

Pieter: Heremientied. De laeste Stellingwar-
ver schriever verlost ok de grond onder de 
voeten. Zo hael ik mien pensioen niet bi'j de 
Schrieversronte. Die man ropt altied dat hi'j 
zo bescheiden bleven is. Kuj' niet beter een 
kookboek schrieven gaon of een boere-streek-
roman?" 

Johan: 0, nee gien kookboeken of geschie-
denis-boeken. 1k hole echt van geschiedenis, 
mar al dat gepluus en gedoe. Nee. Mar, een 
goeie streekroman, die laeter vertaeld wodt 
in et Hollaans en in een grote oplaoge ver-
schient, dat zol ik wel es mitmaeken willen. 
Mar ja,, zoks mag netuurlik met. Vroeger 
moth André van Duin van de kritICi ok met-
Now we!. Misschien mag ik laeter ok nog 
wel es wat. 

Red.: 1En die zien we nooit meer teru 

Johan: Oe, heden nee. We beslaon de boel 
staorigan een betien mit de gek. 1k kan niet 
zonder de uutgeveri'je van de Schrievers-
ronte. Waor zollen de Stellingwarver schrie-
vers blieven, zonder de Schrieversronte. Wat 
ze niet al!egere uut de wege zetten om de 
boeken onder de meensken te kriegen, daor 
meugen wi'j heur op 'e blote kni'jen daank 
veur zeggen. En dat mien ik echt." 

Pieter: Eindelik gerechtighied en now nog 
een weenstuutkering." 

Johan: Hool je fesoen." 

Red.: Hebben jim nog plannen?" 

Pieter: Lamert en Lutske" wodt herdrokt. 
Ankem veurjaor et twiede die! van Stelling-
warver Stiekelstokkies" en een herdrok van 
,,Lamert, Lutske en Doerak". Et hiele win-
terseizoen 1992-1993 is Johan al bezet mit 
et verzorgen van aovens mit veurdrachten 
uut eigen wark. Et verhoogt slim de omzet 
van zien boeken. A!derdeegst et seizoen 
1993-94 begint al aorig vol te lopen. 1k 
daenke dat et echt hiel belangriek is dat de 
Stellingwarver schrievers kontakt hebben 
mit heur !ezerspebliek" 

Red.: Johan vuul ie jow een schriever?" 

Johan; Och, dat is een groot woord. We 
moeten wat bescheiden wezen. Et stelt niet 
zo yule veur. Mar ik geniet d'r echt van. Van 
et schrieven, mar ok van et boekverkopen 
en van de veurdrachten. Daj' zoveule meens-
ken lachen laoten kunnen. En dat d'r een 
protte boeken van mi') vèrkocht wodden, dat 
geft mi'j echt wel een kick. 1k zol et daenk' 
niet missen kunnen." 

Pieter: En ik daenke dat wi'j Johan niet 
missen kunnen." 

Johan: Eerdaegs verschient d'r een zeefdrok 
van de keusteneresse Marga Houtman mit 

- een gedicht van mien haand. Daor bin ik wies 
mit.". 
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fesies en diners 
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v e];re prite en. 
Dit jaor een gezegde. Jim moe'n alle adverteensies weer goed bekieken om de 
woorden, die hier onder staon d'r uut te zuken. Uut de (firma) naeme van de 
adverteerder haelen jim die letter die overienkomt mit et nommer dat aachter 
de woorden staot. Veurletters of veurnaemen moe'n wel mitteld wodden. Zaeken 
as ,,hotel" of ,,fa." doen niet mit. 1k geve een veurbield. Bi'j 5 staot ,,Baderie" mit 
letternommer 1. Et antwoord is Bakker. Jim vullen B in. 

Stuur de oplossing in véür 1 december 1992 . naor de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte, Postbusse 138, 8430 AC Oosterwoolde en jim hebben kaans op 
iene van de tien boekepakketten mit een weerde van f 100,-. 

RIEGEL- 	 LETTER- RIEGEL- 	 LEFER- 
HOKKIEN 	 NOMMER HOKKIEN 	 NOMMER 

1 . Tankstation .........7 	12. Renault ...........1 
2. Peugeot ............9 	13. Kleraosie ............1 
3. Dreuge wost ......... 6 	14. Foto studio ..........8 
4. Waardeel 1A .......... 4 15. Heufdstraote West 17 .....2 
5. Baderie ...........1 	16. Hubo ............10 
6. Optiek .............2 	17. 't Oost 18 ...........5 
7. Makelaardij 0G........5 	18. Rijwielhuus ...........2 
8. Zunnewerings ..........1 	19. Marktzicht . . . . . . . . . . 3 
9. ,,Het Verfhuis" ........1 	20. 't Oost 15 ...........2 

10. Segarewinkel .........5 21. Shoe- en Sportmode ......1 
11. Laandbouwmechanisaosie 	. 1 22. Staots1otterije ........12 
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Disse ieuw niet eerder vertoond: 

Vier Stellingwarver boeken 
0111menocht, ja grEtis! 

Steffingwaj de Middeijeuwen Wie hujg hebben wil NOORDWOOLDE. Jim hebben et al lezen De boot 
aor VaJhöjj 	 . Veur loon en veal 	

tse 
kund op pagina 3 van de boekekraante 
,,Twie pond 'n stuver": oonze veurzitter is op 	 . 	

-kboa 	 bet FrieS_Dre 
veur et Ste11invarfs is de Stellingwarver 	De 	eifle tamboer zuuk naor ni'je leden. Nao twintig jaor wark 

Schrieversronte staogan een bekend insti- 	 pjonne op et scae 	Zwken d0 	
Ste11ifla tuut wodden, waor as de hieltied meer 

Mien wegen • bin duustre paeden 	okestOel 	
Dike doezerd 

meensken lid van wodden binnen. De leden- 
gTuui gaot staorigies, mar d'r is veuruut- 
gaank boekt. Geert van der Meulen, be- 
stuurslid en veurzitter van de Warkgroep veerder: ,,Aj' lid binnen van de Schrievers- yen zi'j heur ok niet langer verplicht te vulen, mit aandere meensken over disse aktie te 
Publiciteit: ,,Ja, we zollen de Schrieversronte ronte steun ie in et veurste plak de aktivi- en kun ze mar raek bezunigen. Et Stelling- praoten. En et is ziezo, meensken die al lid 
bij heur twintigjaorig bestaon geern een teiten van oonze Stichting in et kader van warfs en de Schrieversronte bin van disse binnen, kun heur partner of een aander 
mooi kedo geven willen in de vorm van een et behoold van oonze ieuwenoolde tael. De tied. Et zol mooi wezen dat we in disse gezinslid lid maeken veur een bedraggien 
Rink possien ni'je leden. D'r moet mar es even Schrieversronte is niet alliend veur schrie- ledewinaktie antonen kunnen dat d'r nog een van ft,-. Et zol mooi wezen awwe et tal f5,-
een fikse injektie geven wodden. Mar in et vers, mar veur alle meensken die et Stel- flinke ledegruui meugelik is. Now et mit de leden ok wat uurbreiden konnen. lederiene 
veurste plak moe'n we aenlik alle meensken lingwarfs en de streek een waarm hatte overhiedsfinanciën slim weeromme lopt, is en alles telt mit. Van mi'j mag de katte van 
die al jaor en dag lid binnen, hiel hattelik toedregen. De leden kriegen ien keer in de et van belang dat een grote groep meensken de buren ok lid wodden, as hij mar betaelt. 
daank zeggen veur heur bijdrege en betrok- twie maonden et tiedschrift ,,De Ovend" toe- aachter oons staot. Dat de subsidiegevers Et is een mooie aktie mit die vier gratis 
kenhied bij oonze aktiviteiten. De leden die stuurd. Et is een blad, hielendal in et Stel- aenlik niet meer om oons henne kunnen. Zie, boeken. En et is niet zo, dat we daor mar 
oons trouw bleven binnen, maeken de uut- lingwarfs mit verhaelen en gedichten van zoks zol ik now prachtig vienen. 1k bin d'r een hetien oonze restaanten in drokt hebben. 
gifte van oons twiemaondeliks tiedschriftDe Johan Veenstra, Lodewiek Hooghiemstra, van overtuugd dat een hiéle protte meensken D'r zitten splikspliriterni'je boeken bij. Et 
Ovend" meugelik. Een protte van oonze leden Boele Land, Margje Jonker-Veenstra, Fokke cons toegedaon binnen, maar ze hebben nog zal in en om de sutelaktie wel een protte 
kennen we persoonlik. Et bin veur oons niet Middendorp, Peggy Klinkhaemer, Harmen even een zettien neudig. Now, dat geven we extra drokte geven mit al die kedo-boeken, 
alliend naemen die uut de computer roege- Houtman, Otto de Vent, Knillis, Jouk, Wil- heur van et jaor. Dat ik hope dat de aktie mar ik hope dat de sutelders flunk lam in 
len. Nee, vaeke treffen we oonze leden pp lem-Jan Teijema, Wube Jaeger, Wiebe Nij- flink wat opsmit. Misschien dat de meensken de aarms binnen, want dan hebben we d'r 
'e jaorvergeerdering, bij de Stellingwarver boer en nog een hiele riegel meensken. Ok die al lid binnen, oons ok helpen willen deur een protte ni'je leden bij kregen." 
Dag, mit de jaorlikse busreize of as vrijwil- kuj' taelTcundige bi'jdrege van dr. Henk 
ligers bij de sutelaktie of et woordeboekpro- Bloemhoff in ,,De Ovend"  vienen en beschou-  
jekt. Et bestuur het tal van warkgroepen en wings over geschiedenis, volkskunde en 
kemmissies waor as leden veur vraogd wod- schrieverije. Al mit al een ofwisselend blad 
den. Zonder de steun van oonze aachterban mit veur iederiene wat. Leden wo'n ok nuugd 	OONZE BOVKIIAANDELS: 
weren we nargeñs west. Dus dit even veurof. veur alderhaande aktiviteiten van de Schrie- 	Bij onderstaonde boekhaandeLs kuj' in iecler geval Stellingwarver boeken kopen 
Toch vienen we dat meer meensken lid wod- versronte. O.e. de joarvergeerdering, de ciii- 	ofbestellen 
den kunnen. We willen et heur makkelik en turele bustocht, de Stellingwarver Dag, de 
antrekkelik maeken. We hebben een anbod culturele nijjaors-bijienkomst en de cursus- 	LN STELLINGWARF: 	 - 
dat klinkt as een klokke. 1k daenke dat zoks sen. Ze wo'n van alderhaande nijgies op 'e 	ZWikStra, Van Haorenstraote 32, Wolvege; BhnmUller, Stationsstraote 19, 
in disse ieuw ok niet weer vertoond wodt bij hoogte holen. Aj' lid wodden, heur ie d'r 	Oosterwoolde; De Jong, Vaort z.z.. 35c. Appelsehe; Kromkamp,, OoterwooIdseweg 
de Schrieversronte. Meensken die heur as hielendal bij. Bi'j oonsis een lid gien nom- 	11, Berkoop; Terpstra, Grindweg 278, Scharpenñel Steg, Herenweg 3, Don- 
ni'j lid anmelden, meugen vier boeken om- mer, mar een meenske. En iederiene is 	kerbroek; Deddens, Heufdweg 13, Hauierwiek FarnhOlt, Heufrtraote Oost 1, 
menocht uutzuken uut een anbod van tien welkom bij oonze club. Hoe meer zielen, hoe 	Noordwoolde. 
titels. Et ienigste dat we vraogen is dat ze meer vreugd." Schrieversronte-siktaoris 
heur contribusie veur 1993 en 1994 in ien Harmen Houtman uut Et Vene: Wi'j staon 	BUTEN STELLINGWARF IN IEDER GEVAL: 
keer en van teveuren betaelen: f35,- mitme- as Schrieversronte starker awwe oonze sub- 	Binnert Overdiep, Dracht 60, Et Vene; Sevensma, Vleismaat 8, Et Vene; De 
kaander. Jim vienen in de anmeldingsbon sidiegevers, Oost- en West-Stellingwarf en 	Tille, Ruterkertier 173, Liwwadden; Thom Broekema, Langewal 15, De Gerdiek; 
de tien titels. De bon kan inleverd wodden de perveensie Frieslaand, zien laoten kun- 	Brouwer, Noorderbuurt 29, Drachten; Kerkvoorde en Hollander, Gasthuisstraote 
tiedens de sutelaktie. Jim kun de boeken nen dat et yolk van Stellingwarf aachter oons 	23, Stienwiek; Van der Kuyl, Kruusstraote 16-18-20, Assen; Iwema, Ged. Singel 
drekt in ontvangst nemen en et geld betae- staot. Dan hebben ok zi'j de ruumte om in 	11, Assen; De Groot, Zuudkade 3, Drachten. 
len. De bon kan ok opstuurd wodden." 	de toekomst op een positieve meniere aachter 

. . 	 oons staon te blieven. 
Nijeleden 	 - 
Geert van der Meulen vertelt enthousiast Lopt de belangstelling weeromme, dan hoe- 

 —  — 
-- — — — -- 

 —   —  
-- ---  II 

Jawisse, ik doe mit an de grote ledewinaktie. Mit plezier meld ik mi'j an as lid 

I van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 1k betaele in ien keer de contribusie 
veur 1993-1994,  te weten f 35,- mitmekaander. 1k kruze vier boeken an, die ik gratis 
kriege. 1k kriege zes keer in et jaor et tiedschrift De Ovend" over de heerd en de 

I Schrieversronte hoolt mi'j op 'e hoogte van al heur aktiviteiten. 	 I 

I
Naeme............................................................................................................ 

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

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

I 	
Tillefoon: ... ......................... ............................................................................

I  
(Haandtekening) 

I Streep vier boeken an: 	 I 

I Johan Veenstra 	- De boot naor Vaih011 	- verhaelen 	 I Li Wube Lamers 
van de Kuunderwal - Mien wegen bin duu.stre paeden - volksverhaelen 

:i Be van 't Hooltpad - De kleine tamboer 	. 	- verhaelen 
LI Peggy Klinkhaemer - Pionnen op et schdekbod 	- roman 

I J Jannes W. Nijholt - Wie hunnig hebben wil 	- verzaemelbundel 	I 
en et Jan Hut-verhael 

I U Sietske Bloemhoff - Klokkestoelen van Stellingwarf - geschiedenis 	I 
U DolfVerroen 	- Dikkedoezerd 	 - kienderboek 

I Q Lamkje Hof-de Boer - Veur loon en verval 	- levensverhael 	I D Henk Bloemhoff 	- Stellingwarfin de Middelieuwen— geschiedenis 
tJ Wiebe Scheenstra - Zwalken door 

	

het Fries-Drentse Wold 	- netuurboek 

I Inleveren bij de sutelaktie of opsturen naor de Stichting Stellingwarver Schrievers-
ronte, Postbusse 138, 8430 AC Oosterwoolde. We brengen jow de boeken an huus! 

I--------------I 

IF 
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Ponghoolder Fettje Koopman-Alten (Noordwoolde) 

Geern goeie boeken en een 

finandeel  gezonde uutgeverie 

OOSTERWOOLDE. De succes-boeken van ,,Gelokkig hebben we de prehistorische tie- 
Johan Veenstra, ,,Lamert en Lutske" en La- den van de uutgeverije aachter oons laoten. 
mert, Lutske en Doerak", bin beide staorigan 1k kenne de verhaelen over de begintied mar 
uutverkocht. In de sutelaktie gaon Lamert al te goed. Schrievers mossen zels geld lienen 
en Lutske niet mit. Her en der in de boek- an de Schrieversronte om hear boek uutge- 
winkels bin de boeken lichtkaans nog wel yen te kriegen. Mar et bestuur hadde wel 
te koop. Van Lamert en Lutske" bin intied de verantwoordelikhied om et geld laeter 
twie drokken verschenen mit een totaole weeromme te betaelen. Doe kwam d'r een 
oplaoge van 2500 stoks. Begin november riete dat et bestuur renteloos geld lienen 
verschient de dadde drok en is de oplaoge gong bij de baanken. Mar die zeden in et 
bepaold op 1 000 stoks. Van et vervoig ,,La- laeste ok: 	Wij bin ok niet goed snik, we 
mert, Lutske en Doerak", is de eerste drok knabbelen an oonze eigen broodwinning. Wi'j 
van 1500 stoks ok uutverkocht. Et bestuur moe'n et toch van de rente hebben!" Et 
van de Schrieversronte daenkt an een her- wondere was dat de bestuursleden die die 
drok in et veurjaor van 1993. ,,Ok in her- renteloze lienings ofsleuten, hoogst persoon- 
drokken van boeken gaot een protte geld lik verantwoOrdelik weren. In september 
omme. Et schilt soms mar een peer honderd 1980 stonnen we veur f40.000,- in 't rood mit 
gulden op 'e drokkosten, vergeleken bij een de uutgeverije. Pieter Jonker zal wel een 
eerste drok. We moe'n de investerings een peer naachten niet zo best slaopen hebben, 
betien spreiden. We kun niet alles toege- mar daor kon hij doe nog wel over. Et bestuur 
lieke," vertelt ponghoolder Fettje Koopman- was zo overtuugd dat et goed kommen zol 
Alten van de Stellingwarver Schrievers- mit de verkope van drie nije boeken die ze 
ronte, die as ok ,,president-commissaoris" in iene weke uutgav-ven, dat ze dusten dat- 
van et Boekefoons is. Alle schrievers moe'n aeventuur wel an. 1k love niet da'k vandaege- 
wel es even geduld doen, zoks gelt ok veur de-dag as Schrieversronte-ponghoolder toe- 
Johan Veenstra. En d'r bin ok nog aandere stemming geven zol zokke euperaosies uut- 
titels van him te leveren, de meensken zitten vôeren te laoten. Jeugdige overmoed, zuwwe 
drekt niet zonder. Daor zorgen wij wel veur," mar rekenen. 1k vien et beter de uutgaoven 
zegt Vrouw Koopman, ,,mar eerlik is eerlik, te spreiden over een hiel jaor en te zuken 
Johan zorgt veur een flunk stok botter in de naor een goed liekwicht tussen uutgaoven 
brij. 1k hebbe d'r dus ok hielendal gien en inkomsten. We moe'n de risico's wat in- 
muuite mit dat heufdmitwarker Pieter Jon- parken, dan slapt Pieter ok wat beter. En 
ker die man flunk aachter de vodden zit om we zullen nog meer as veurhenne kwaliteits- 
riegelmaotig nije boeken te schrieven. Moet eisen stellen moeten. We kun niet meer alles 
hij veural mit deurgaon. An de iene kaante uutgeven omdat de schriever zo aorig is of 
wil ik graeg goeie boeken uutgeven, mar et omdat zien wark d'r misschien nog krek op 
is mien eerste verantwoordelikhied om een deur kan. In alle genres moeten we kwaliteit 
financieel gezonde uutgeverije over ende te naostreven. Dat zal inholen dat we vaeker 
holen. Mit alle wardering mar we hebben nee tegen een manuscript zeggen moeten. 
te vaeke boeken uutgeven waor we zomar 
meer as viefduzend gulden aachteran teld De hieltied vaeker zuwwe deskundigen van 
hebben. Anno 1992 kuwwe zoks niet meer butenof antrekken moeten veur oonze lees- 
doen. Ok maeken we oons now op veur de kemmissies die et wark kritisch beoordielen. 
uutgifte van de vier dielen Steliingwarfs As een leeskemmissie ja zegt tegen een 

Woordeboek. Elk diel krigt krapan 1000 manuscript, dan perberen we meerstal et 

pagina's, dat is gien sinecure. We praoten boek uut te geven. We volgen in principe et 

dan over een investering van 1120.000,- en ' oordiel van de leeskemmissie. Mar dat moet 
die heb ik in Noordwoolde niet op et naacht- meensken niet ofschrikken. As d'r meensken 
kassien liggen. As jim mi'j niet geloven dan nog es idenen of plannen veur een boek of 
köm mar kieken. Ze liggen d'r echt niet. Now boekien hebben, laot ze gerust es infermeren 

is Pieter Jonker netuurlik een gewoepste bij Pieter Jonker of bij et bestuur van de 

kerel, die is niet veur ien gat te vangen, dat Schrieversronte." 
die zal nog wel flunk op et subsidie- en 
sponsorpad rond strunen," zo vertelt Fettje 
Koopman-Alten lachende. 

Uut de hiemkunde-hoeke 
Omreden Twie pond 'n stuver" van 't jaor 
in et teken van de winter staot, wil de 
redaktie van disse kraantejim graeg mit een 
winters verhael uut de hiemkunde-hoeke 
kennis maeken laoten. Et staot op pag. 17. 

Et verhael Piepmoes en de kastboom" dat 
hiemkundemitwarkster Sietske Bloemhoff 
schreef en waor ze ok tekenings bij maekte, 
ston oflopen jaor as veurleesverhael veur de 
kleuters van Stellingwarf in et Herenhoen-
tien. 

't Herenhoentien is een kraantien veur de 
jongste twie groepen van et basis-ondervies 
en is een initiatief van de Begeleidingsgroep 
Hiemkunde in Oost- en West-Stellingwarf. 
Bi'j et kraantien bin elke keer drie inlegvel-
len toevoegd mit daorop verwarkingsmeuge-
likheden, die bij de thema's die as in et 
Herenhoentien staon, ansluten. 

Oflopen schoelejaor verscheen et Herenhoen-
tien veur de eerste keer vlak veur de Kast-
vekaansie, rond de Paosken veur de twiede 
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keer en een schoffien veur de zommer- 	. 

vekaansie verscheen et dadde nommer. Et 
kraantien, dat hielendal in et Stellingwarfs 
schreven wodt, wodde slim goed ontvongen 
deur et onderwiezend passeniel. Zo goed, dat 	- 

d'r drekt al vraogd wodde of d'r in et nije 
schoelejaor niet vier nommers verschienen 
konnen! Daor wordt deur de mitwarkers van 
de kraante (behalven Sietske Bloemhoffwar-
ken van de ofdieling onderwies van de ge- -- --.-- - . - 

miente Stellingwarf-Westaende Saskia 
Douma, Bart Beltman en Jan de Vries an 
't Herenhoentien mit) vanzels graeg an vol-
daorL Daorom verschient d'r van 'tjaor naost 
de winter-, veurjaor en zoramer-edisie bi'j- 
kotten een speciaol haastnommer. 	- 

Uut et haastnommer, daor ok weer een span-
nend aeventuur over Piepmoes in staot, keus 
de redaktie van ,,Twie pond 'n stuver" een 
tekening mit Piepmoes die een Stellingwar-
ver variaant van et Sunte Matten-lied zingt. 
De tekening wodde ok weer deur de hiem-
kunde-mitwarkster maekt. 

Schrieversronte komt mit 
-* SEPKE T'ELJ]EIL.IEL]1DEIt 1993 Veur etjaor 1993 is d'r weer een schitterende 

Stellingwarfstaelige 	maondkelinder 	ver- 
schenen. Disse keer een kelinder mit wark . 	 '• 	. 	 . 	 : 	' 
van Sipke Teijema uut Appelsche. Veertien 
prenten uut de omkrieten van Appelsche. Et 

• ,, 	 ' 	 . 	 'i 	____________ 	. 	 : .• 
: 	

. 	. 	• 	 . 	
• 	 . 	 . 	 ' 	• 	

c 
hekt d'r op dat de Schrieversronte toch deur 
gaon wil mit de uutgifte van kelinders. Een . 	 .. 	 .. 	 . 	

/ 	 . 	 . 

inkelde keer wodde d'r een jaor oversleugen.  
De eerste kelinder - veur et jaor 1982 - was  
mit wark van die aandere Appelschester 

 

keunstener, Sierd Geertsma, die doe al 85 ..- 	. 	 : 	• 	 . . 	 • 	 ___. 	 . ... 

-._ 	 . 	 L 	_______ 	.' 	•. jaor oold was. Laeter gaf de Schrieversronte 
twie keer een kelinder uut mit wark van de • t 	 . 	- 
Scheene-schilder Dirk Kerst Koopmans iene  
mit wark van Jan Abraham Bakker van  
Noordwoolde, iene mit wark van Rinny Sie-  
monsma uut Steggerde en twie keer een --- 

T kelinder van Johannes Mulders van De Oos- Sipke wodde grootbrocht bij zien grootoolden 
terstreek. Et wodde dus ok wel weer es tied SIPKE TEIJEMA in Oold-Appelsche (now Westeres). 
veur een kelinder mit prenten uut Oost- 
Stellingwarf. De oplaoge is ienmaolig en telt In Appelsche is veur een protte ooldere in- Hij leerde et schildersvak bij Pieter Jong- 
750 stoks, wiels de pries f 9,90 is. Veur woners de naeme van Sipke Teijema een schaap in Appelsche. Ok het hij een protte 
verzaemelders van prenten bin d'r van pattie begrip. Teijema hadde an de Vaort z.z. nr. ervering opdaon bij femilie Zuiderweg in 
oolde kelinders nog exemplaoren op veur- 26 een schildersbedrief en varfwinkel, mar Musselkanaal. Daor kwam hij ok in de 
raod. De nije kelinder is rondom in de boek- hij was ok drok in de weer mit et maeken kunde mit zien vrouw, Aaltje Winkelman, 
winkel te koop en kan ok bij de Schrievers- van o.a. tekenings, eulievarfschilderijen en die nijles gafin Valthermond. Ze bin trouwd 
ronte besteld wodden. aquarellen. De Stellingwarver Schrievers- op 6 meie 1921. Ze kregen vier zeunen: 

ronte wil geern disse bekende Appelschester Keimpe, Lucas, Jan en Karel. Eerst hadden 
De sutelaktie-kemmissie hoolt in et biezun- de ere doen en geef een kelinder mit wark ze een schilderszaeke en -winkel in Valther- 
der rekening mit de kelinder omreden de - van him uut. mond en laeter dus in Appelsche. 

.' eerste suteldag, zaoterdag 3 oktober, ieder- 
iene in Appelsche bezocht wodden zal. Dus Sipke Teijema wodde op 18 meie 1897 ge- Hij volgde een opleiding M.O.-tekenen en 
we raoden de meensken an de hide dag bij boren in Diever. Hij was een zeune van was laeter leerling van Armand van der 
huus te blieven, totdat wi'j an de deure west Keimpe Teijema en Jantje Sipkens. Zien heit Steen in Antwerpen en van Johann Gutlich 
hebben... Want op is op. Ur wo'n gien ke- en mem bin al jong wegraekt. Zien heit is uut Blaricum. Gutlich zocht Sipke Teijema 
linders bi'idrokt. verongelokt in een Limburgse kolemien. laeter ok nog verscheiden keren op in Ap- 

pelsche. In al die jaoren maekte Teijema 
verscheiden warkstokken in alderhaande 
technieken. Hij maekte geern laandschop-
pen, feguren, stillevens en inspiratieve fe-
guren en in et biezunder boomstudies. Op 
disse kelinder vienen jim ok een stokmennig 
boomstudies. Hij hadde vaeke et schetsboek 
in de fietstasse en trok de netuur in om 
Appelsche henne. Et gebeurde ok wel es dat 
as hij naor et wark fietste, dat hij tegen 
de jongen zee: Ik hebbe de piepe en de tebak 
vergeten." Dan zaggen de jongen him soms-
tieden de hiele dag niet weer. Zien creatieve 
wark reup him dan en dat gong veur. Et wark 
van Teijema het een hiel eigen en eigenaorige 
sfeer. Veur disse kelinder konnen we afliend 
mar zwat-wit wark kiezen. Meerstal bin et 
tekenings mit verdunde en onverdunde Oost-
Indische ink, die opbrocht wodden mit een 
iekenhoolten stokkien mit een punt d'r op. 

Teijema het niet alliend in de omgeving van 
Appelsche tekend, mar ok in et noorden van 
Frieslaand, in Grunningerlaand, in Drenthe, 
en in 'S Gravenland. Zo now en dan is d'r 
wark van him tentoonsteld west (o.e. deur 
de Culturele Verieninge Appelsche en de 
Culturele Raod van Oost-Stellingwarf). Op 
10 april 1974 raekte Sipke Teijema weg. 

De Stellingwarver Schrieversronte is bliede 
dat ze et locht nog es schienen laoten kan 
over et wark van Sipke Teijema. 

(Meer infermaosje: SCHEEN, P. A., Neder-
landse Beeldende Kunstenaars, 1750-1950 
(uutgifte 1970) 
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Jitze Hofstra B.V. 
't Oost 15 - Oosterwoolde 

till. 05160-12702 

Ofdieling 
installaosietechn/ek 

Veur al jow boeken en 
kantoorartikels naor de 
speciaalzaeke 

Alfe boeken van de 
Stellingwarver 
Sch rleversronte 
uut veurraod Ieverber 
Mit de post versturen 
ok meugelik 	• 

1qC,BAHnm*UUER 
uw ROEKHANDEL/D KANOSP€CIALBT 

I I —STATON5STRAOTE 19 
8431 = 	OOSTERWOOLDE 

— 	El TEL 05160-12145 

NEMCA 
De specialist veur zunnewerings 

Vraoge ommenocht infermaosie over: 
* zurineschaarms 
* verticaote zunneschaarms 
* hoolten markiezen 
* aluminium markiezen 
* verticaole jaloezieën 
* rolloeken 
* rolgerdienen 
* horizontaole jaloezieën 
* (rol)horien, horredeuren 
* plissé 

Ok ripperaosie en opni'j 
bekieden 

05160-13482 
Oosterwooiae, Sneiingerdiek 79 

BROUWERS 
assurantie- 
kantoor 
Snellingerdiek 1 
8431 EH Oosterwoolde 
till. 05160-12534 

Veur aijow 
verzeke rings 
en 
geld- 
lienings 

Sprinter- 
electro winkelman 

Eigen service-dienst 
en warkptaetse 

d-e kraonten 
van h 

Noordwaolde, Antwaardnr. 25, 8340 VB, till. 05613-1600 
Oosterwoolde, Antwoordnr. 25, 8400 VB, till. 05160-14444 

Et beste 
adres veur jow 

ni'je 
bruukte auto! 

SCHILDERSBEDR/EF 

Veur alle 
varfwark 

Hornleger 7-9 
Oosterwoolde 

Till. 05160-12164 

Bloemespeciao!zaeke 

VAN DIM 

Excl. bloemwarken 
Vasse snieb/oemen 

Bluuiende en grune p/aanten 
Verschillende soorten eerdewark 

Vaaste plaanten, struken, 
po/leg/es, bomen 

SIergrössen en kruden 

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

6 e 

b.v. 

Service en kwaliteit 

,,DE VALK" 
kieren op maot 

van kiassiek tot medern 

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

uutveert, taxi en touringcar, 
overhiedsinstellings, horeca 

Uutstekende service 
Huusbezuuk meugelik 

Vri'jblievende offertes op anvraoge 

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

Till, 05160-12281 

Saemen 24.000 exemplaoren 
(inki. anvullende h-a-h verspreiding) 

Vraog iene van de nijsblaeden 
een schofflen ommenocht am te perberen 

Et Vene 
Kattebos 162, De Greiden. till. 05130-22100 

Joure 
Fabrykswei Ia. lnd.terrein Séwei. till. 05138-17080 

Wolvege 
Heufdstr. West 77. Mobilstation. till. 05610-12268 

Oosterwoolde 
Waardeel 14. Industrieterrein. till. 05160-15500 



Wat vein' weer luiesennun we?   

Onweer op kaele bomen wol wel es koolde op kommen. 
Mist brengt yost in de kist. 
Een raozende oele op et dak het koolde bienen. 
Zeevoegels hoge boven de wal heuren in de veerte de stormwiend al. 
De haeze dikk' in 't haoris veur een strenge winter kllaor. 
Een dreuge haast, gien haever in de gaast. 
Sni'j op et laand, brood in de haand. 
Hasems was in 't vlochtgat van de bijen, in de winter vriezen en snijen. 
Sni'j op 'e tule, geld in de bule. 
Poddestoelen vangen een protte sni'j. 
Bi'j 't winter veer vot op 'e scheuvels, bij et zoemer gien honger en euvels. 
Onweert de haast in de naacht, krigt de winter niet maacht. 

Uut: Wie hunnig hebben wil.....J. W. Nijholt. 
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APPELSCHE. Op 8 november 1991 wodde 
d'r een aovend op touw zet om nog es stile 
te staon bi'j de stried die deur de veenar-
beiders in Appelsche en omkrieten leverd is. 
De lezings van die aovend bin now bundeld 
in een boekien. In een uutgebreid eerste 
heufdstok belocht dr. Jur Schuur uut Appel-
sche de aachtergronden van et ontstaon van 
et sociaolisme en et anarchisme in Appel-
sche. Et onderwarp is ok beslist slim inte-
ressaant veur aandere inwoners van Stel-
lingwarf, die belangstelling hebben veur 
streekgeschiedenis. Dr. Jur Schuur, sociaol-
geograaf mit bijvak geschiedenis, promo-
veerde op ,,Leeuwarden voor 1435". Hi'j het 
now een boek in veiirbereiding dathiel Oost-
Stellingwarf raekt op et terrein van zien 
sociaole geschiedenis. As alles zien beslag 
krigt, zal de Schrieversronte as uutgever 
optreden van dit boek. Et magdudelik wezen, 
dat de Schrieversronte disse uutgifte as een 
belangriek projekt zicht. Heufdmitwarker 
Pieter Jonker: ,,Ik vien et een groot veurrecht 
as wi'j dit boek uutgeven meugen. 1k hebbe 
d'r hoge verwaachtings van. En juust op et 
terrein van de streekgeschiedenis kuwwe wel 
ni'je publikaosies bruken. Daor is vraoge 
naor en in Oost-Stellingwarf is ok glen his-
torische verieninge aktief zo as in West-
Stellingwarf." 

De twiede bi'jdrege van et boek is van de 
haand van Dr. Johan Frieswijk. Hi'j is his-
thricus veur de ni'jste geschiedenis an de 
Fryske Akademy in Liwwadden. Hij het een 
veurtreffelik proefschrift schreven: Om een 
beter leven. Strijd en organisatie van de 
land-, veen- en zuivelarbeiders in het 
noorden van Nederland (1850-1 914)." Mar op 
et terrein van et sociaolisme in Frieslaand 
hadde hi'j al een hiele riegel publikaosies op 
zien naeme staon. Frieswijk het veur lezings 
ok wel te gaaste west bij de Schrieversronte. 
In zien bi'jdrege gaot hi'j dieper in op 'e 
betekenis van de eerste vrouwludestaeking 
in et vene, die in Appelsche plak vun. Pieter 
Jonker: Wi'j hebben niet zo vaeke een boek 
van een aandere uutgever in oonze boeke-
kraom, mar veur et proefschrift van Fries-
wijk hebben we terecht een uutzundering 
maekt. Daor hebben we dan ok al verschei-
den van verkocht. Daoromme bin ik zo bliede 
dat hi) an oons boek mitwarken wol." 

De dadde auteur van disse bundel lezings 

Interessaante geschiedenis publikaosie 

SOCLA,L . STRIJD 
IN APP SCHA 

X duizend 
6 

5 

4 

3 

1830 	'84C 	35: 	: 	• a-c 	C 	: 	1900 	19O 	92O 

Afb. 4. De omvang van de turfproduktie (1828-1918). 
Bron: Stukken betreffende de Reservekas Appelscha 1828-1921 (GA. Inv. no. 
1238). Om de produktie te meten gebruikie men als eenheid een dagwerk. Een 

dagwerk bestond uit4O stok en elke stok uit 320 tun'en. De herkomst van de naam 
"dagwerk" is onduidelijk. Globaal gesproken kon een arbeider per week een 
dagwerk tuif graven. 

jjp. 

Dornela Nieuu'enh uis. 

is Vrouw Drs. Tineke Steenmeijer-Wielenga 
uut Oosterwoolde en in daegeliks leven con-
servator van et Frysk Letterkundich Mu-
seum en Dokumintaesjesintrum. Zi'j is de 
Troelstra-kenner bij uutstek. Piter Jelles 
Troelstra trad op as verdediger in et zo- 	 • S  

nuumde hongerperces van Appelsche. Vrouw 	 : 
Steenmeijer is al hiel vaeke betrokken west 	

S 

bi'j Schrieversronte-aktiviteiten. Zat in de 
jury van de H. J. Bergveld-pries en zat april 	 S 

dit jaor in et forum in Wolvege angaonde de 
Stellingwarver schrieveri'je. Schrieversronte 
en FLMD hebben op warkers-nivo slim ple-
zierige kontakten. In heur bi'jdrege gaot ze 
uutgebreid in op 'e rolle van Troelstra. Veer- 	 : 
der is ze doende mit naodere studie over 
Ny1ike van Hichtum, de vrouw van Troelstra. 	 .- 
Bekend is ok heur reeks Sam1e Fersen". 	 • 

,,Ja, we hebben Mel wat kwaliteit in ien 	 : 
boekien verzaemeld. 1k bin echt biezunder 	 . 
te bruken over disse saemenwarking." Carel 	. 
Zuil van De Fochtel maekte een verklaorende 	

S 

begrippelist, wiels Hans van Borselen (ok  

van De Fochtel) et veurwoord schreef en 
tegere mit Zuil en Jonker et initiatief nam 
om tot uutgifte te kommen. 	

S 

De letterlike tek.st van de redevoering van 	 •-. 

Domela Nieuwenhuis van zaoterdag 30 
meert 1889 is ok opneumen. Et boek is good 	 . 
illestreerd en kost mar f12,50, een slieters-  

riezien. Et eerste exemtlaor wodde anbeu- 	 S 

den an dippeteerdeJohann eke Uemburgvan 	 S. 

de perveensie Frieslaand. De perveensie gal 
ok subsidie veur dit boek. 	 S  

DAe series mit 
oold6 si* chtkaorten 
OOSTERWOOLDE. Uutgeverije Interboek uut Liwwadden het in saemenwarking mit de 
Schrieversronte twie series Oolde Ansichten uutbrocht. Beide series tellen 10 kaorten en 
iene serie kost f4,95. De iene serie bin foto's van de buurtschoppen om Oosterwoolde henne 
en de aandere bin foto's van et. centrum van Oosterwoolde. As de series goed verkopen 
gaon, het de Schrieversronte et plan om elk dorp in Stellingwarf van zoe'n serie te veurzien. 
Nao de sutelaktie heuren jim d'r meer van. 

Et Oost van Oosterwoolde. An et aende van de weg et gebouw, dat tot 1879 de eupenbaore 
legere schoele was, laeter wodde et bruukt veur alderhaande soorten opsiag. 

OOS1RWOLDE (Fr) Oost 



Oh bestaonde CD-plaeties 
kun ofspeuld wodden op CD-
I speuler. De geluudskwali-
teit blift percies geliek. 

Ofspeulapperatuur kuj' huren bi'j Videoland 
Oosterwolde, mar ie kun de apperatuur ok 
zels antugen. De disc's mit de pergrammes 
bin bi'j Videoland te huur en te koop. Et grote 
veurdiel is daj' eerst es even een pergramme 
thuus uut perberen kunnen. En liektet je 
wat, dan kuj' zoe'n disc ok antugen, mar ie 
kun him laeter ok gerust nog es weer huren. 
Philips is slim haandig deur Videoland as 
eerste kanaal te bruken, omreden op disse 
meniere een protte meensken op een goeie 
meniere mit dit ni'je medium in kontakt 

een aktieve gebruker. Et tal disc's is op et 
heden nog niet zo hiel uutgebreid, mar elke 
maond komt d'r een hiele riegel ni'je per-
grammes. D'r bin pergrammes veur jong en 
oold. Van Sesamstraote tot een Time/Life 
fotocursus of een rondleiding deur et wereld-
beroemde Smithonian Institute tot et speu-
len van de Palm Open veur goifliethebbers. 
Mar aj' now een pergramme over meziek 
hebben dan geft et niet alliend mezieknom-
mers, mar ok zeldzeme intervieuws mit de 
artiesten en .de teksten van de lieties kun 
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ADVERTENTIE I.M. 

Pnmeur mit nij medium in de Stellingwarven 
OOSTERWOOLDE. De ontwikkeling op et 
terrein van de techniek gaot zo hadde, dat 
is haost niet meer om • bi'j te holen. Was 
vroeger de draodornroep in SteJJingaif al 
een hiele uutviening, vandaege-de-dag het  
elke huusholing wel haost een radio. een •.r 	• 4 
ca'ette dck en een tillevisie in huu 	Ve 
scheiden meensken hebben heur phetespeu 

'J 	, . 

peratuur veur een compact-disc). In een 
protte huusholings is vandaege-de-dag al  ANN 

Ak  

Ondernerner Hans Jonker uut Oosterwoolde 
video-apperatuur.  

• •P 
legt him al sund yior en dag toe op de 

. 

j 
verhuur. Verhuur van films, mar ok van cd's Y 	:ii ... i 	 .. 	. 
en 	alderdeegst 	alderhaande 	apperatuur.  

__ Meensken, die gien video-apperatuur heb- • : 	 . ' . 	. 	. 
ben, en toch graeg heur favoriete film zien . 	i.: 	.. 

willen, kun een makkelik te bedienen video- 
apperaat. huren. Hans Jonker is een man die • . 	. 
naor perfektie st.reefd. len en aander resul- •...:: 
teert in een kwalitatiefbried en goed anbod. . 	•..:: 	• .. 	 .:11N 	 4 

van keunst en cultuur, zoas et pergramme 
over leven en keunst van Vincent van Gogh 
en iene over de Renaissance in Italië. D'r 
kommen en bin pergrammes op et terrein 
van et cursuswark en de spullegies. Mar ok 
over reizen, meziek, hobby's (o.a. postzegels-) 
en naoslagwarken. Et is mar een . kleine 
opsomming van wat d'r meugelik is. Een 
gewone CD kan trouwens ok op disse CD-
I-ofspeulapperatuur dri'jd wodden, mar om-
gekeerd niet. 

,,De meensken vraogen me now wel es, hoe-
yule zit d'r now aenlik op zoe'n klein schie-
fien," zegt Hans Jonker, ien CD-I disc telt 
650 Megabytes en dat is zowat 250.000 typte 
A-4-vellegies. Now is dat ok muuilik veur te 
stellen, mar et is een staepel van 27,5 meter. 
Zo hoge dus als een flat van 8 verdiepings. 
Now zegt dat misschien niet et meerste mar 
d'r kun zoe'n 140.000 beelden op en 72 
menuten digitale audio." 

in de stad Grunningen niet misstaon. Ze kun 	 Een  Een ofspeuer huren mit drie verschillende 
d'r een veurbield an nemen. De hiele verhuur 	 ______________________ _____________________ CD-I's veur een schoft van drie daegen kost 

gaon per computer. Gien lange waachttieden 	 . 	 : - 	
Huurders kriegen een bon van Philips is netuurlik automatiseerd. Alle haandelings 	.......................................... . 

waor as ze laeter ok nog weer kotting op 'e 
veur de klaanten. Viot en zorgvuldig, dat Hans Jonker mit de primeur van Ste1lingwarf. ED-I. 	 anschafpries van apperatuur op kriegen. 
schient et motto van Videoland Oosterwolde 
te wezen. Hans Jonker is ok binnen de 
l 	

De verwaachtings bin dat d'r binnen niet al 
andelike Videoland-orgenisaosie aktief as  
lid van de publiciteitskemmissie, die beslis- kommen kunnen. Hans Jonker brengt as 	mitlezen wodden. Et gaot hiel veer, want wi'j' 	lange tied een keur an software is. Ja, 

sen over de ster-spotties tot en mit alder- eerste dit nije medium in de beide Stelling- 	ok de hoezen van de cd's en de titels van ''J bin d'r verschrikkelik wies mit dat wij 

haande consumenteakties. 	 warien. Hi'j hoolt. in oktober drie keer op 	alle cd's van zoe'n artiest even zien, dan kuj' veur Oost- en West-Stellingwarf as Video- 
een zaoterdagmorgen speciaol veur meens- die ok oproepen. 	 land Oosterwolde de primeur hebben. 1k zal 

De verhuur van films en cd's, mar ok van ken, die d'r wat meer over weten willen Veur kiender bin d'r alderhaande spullegies d'r alles an doen om de consument goed veur 
de apperatuur, lopt veurtreffelik. Toch is et demonstraosies. D'r bin netuurlik gien kos- 	in combinaosie mit verhaelen. Alderdeegst te lochthn. lederiene mag bi'j oons kommen 

aende van de meugelikheden van de techniek ten of verplichtings an verbunnen. 	 bin d'r pergrammes veur kiender van 3 jaor en we zullen mit plezier de meugelikheden 
nog niet in zicht. De hieltied zullen d'r meer 	 of. Zo is d'r ok ,,De Schilderschool". Mit 32.000 tonen," ZO vertelt een enthousiaste Hans 

kaansen kommen veur de compact-disc, nef- CD-I bödt via tillevisie een combinaosie van kleuren kuj' je eigen tekening of schilderi'je Jonker, mar om wat extra service te geven, 
fens Hans Jonker. Disse maond introdu- alle meugelike vormen van beeld en geluud: maeken. ondersteund mit meziek. Et Sesam- organiseren we dus drie morgens een bij-

ceerde Philips een nij medium: CD-I, en dat ilestraosies, foto's, bewegende beelden, straote-pergranime heipt bi'j et leren van ienkomst in oonze winkel om al.lienig hier-

staot veur Compact Disc Interactief. D'r is spreuken, tekst en meziek. Mit hulpe van woorden en letters, mar ok mit ciefers. Kien- over veurlochting te geven. We rekenen d'r 
ofspeul-apperatuur, die aj' ansluten kunnen ienvooldige ofstaandsbediening kan de ge- der kun ok zels meziekpergrammes inhoold OP dat een protte meensken van de gelegen-

op je eigen tillevisie en d'r bin disc's met bruker zels bepaolen wat de volgende stap geven, de meziekinstermenten uutzuken en heid gebruuk inaeken. Videoland Ooster-
pergramme's, in vaktermen software in et pergramme is. Deur et de hieltied zels gao zo mar deur. Veur de voiwassenen bin wolde vienenjow an de Brinkstraote nommer 
nuumd. 	 opni'j keuzes te maeken, wodt de gebruker d'r ok alderhaande pergrammes op et terrein 1, naost et Gemientehuus." 

._ 	
AF 

 

. CDLlnteraktief .. .............. 

op zaoterdagmorgen 3 oktober om 10.00 ure - 1230 ure 
op zaoterdagmorgen 10 oktober om 10.00 ure - 12.30 ure 
op zaoterdagmorgen 17 oktober om 10.00 are - 12.30 ure 

Hans Jonker geft tekst en uutleg over CD-1 
zonder kosten, zonder verplichtings 

Laot je dit niet ontkommen, wees d'r bij 

i 	 r ---i 

	

 
 je i . 	 I  CD -1 boxrill 

	I 

kamiiieraoties veur 3 daegen / 
op Philips 	 mit 3 CD-I's 

I 
 

CD -I 	 naor keuze / 

	

. 	 slechts 

. . 	 eaI95 
7/ThY? 

 

FKIENDER 3+ Hiel Stellingwarf huurt bi'j Videoland 



Wie wint 
De Oolde Pook-pries 
in 1993? 
In juni 1993 wodt veur de dadde keer De 
Oolde Pook-pries uutrikt. Om veur de pries 
in anmarking te kommen moe'n meensken 
veur 1 meert van datjaor wark van heurzels 
insturen. Eerdere winners van de pries we-
ren Karst A. Berkenbosch en Boele Land. 
De pries is as anvietering bedoeld om meer 
meensken tot et schrieven van Stellingwar-
ver verhae!en en/of gedichten an te zetten. 
Schrievers die al riegelmaotig argens in pu-
bliceren of waor zels al een boek van ver-
schenen is, meugen dan ok niet an disse 
wedstried mit doen. 

Et motto van heufdmitwarker Pieter Jonker: 
Hoe meer saemenwarking hoe mooier." Hi'j 

wil et niet zien as et ofzetten tegen et Friese 
Frieslaand: ,,Toch kuwwe van hogerhaand 
wel es dwongen wodden tot et vormen van 
grotere gemienten. Et zol dan dwaoshied 
wezen as Oost- en West-Stellingwarf dan niet 
bi'jmekeer kommen zol!en. Et is alderdeegst 
zo gesteld, dat as de gemienten bij et riek 
saemenvoeging anvraogen zollen, dat zoks 
ok nog wel es zien beslag kriegen kunnen 
zol. Zo veer bin de gemientebesturen nog 
niet, mar ik viene et tech et goeie optie. 	STELL Netuurlik wodde et laeste jaor die saemen- 
voeging wat mit de gek besleugen, en aenlik 
is dat een betien spietig, ok al hadde de 
discussie een serieuze ondertoon. Et is een 
dudelike zaeke dat we as Schrieversronte 
verstarking van de eigen identiteit veur-
staon. Dat is oonze broodwinning. Zo vienen 
we bi'jglieks dat de Stellingwarver viaggen 
wel es wat vaeker bruukt wodden kunnen. 
Bi'j de Dokkumer Vlaggecentrale hebben we 
b.g. de viagge van West-aende in perduktie 
brengen laoten. Niet dat we nationalistische 
of chauvinistische trekkies vertonen willen, 
mar we meugen d'r echt wel veur uut kom- 

INGWARF 
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Primeur• 

Stelli'ngwarf.: tekenm, 
plakm en schriefboek 
BERKOOP. Now de beide gemienteraoden 
praoten over hoe as een toekomstige saemen-
warking tussen Oost- en West-Stellingwarf 
d'r uutzien kunnen zol, haokt de Schrievers-
ronte in op 'e aktualiteit. De Schrieversronte 
is zels et risseltaot van intergemientelike 
saemenwarking mit steun van de perveensie. 
Sund 1974 betaelen de beide gemienten en 
de perveensie alle drieje een dadde pat van 
de begroting van de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte. Veerder warken de beide 
gemienten zonder de perveensie nog saemen 
in et projekt Hiemkunde, bi'j de H. J. Berg-
veld-pries/De Oolde Pook-pries en mit de 
Stellingwarver Dag. Daor waor et gaot om 
de identiteit van et hiele gebied is d'r dus 
al lange spraoke van saemenwarking. Een 
saemenwarking die dus ok op aandere ter-
reinen plak vienen kan. Zo warken naost de 
gemienten de pliesiekorpsen ok al 'e betien 
saemen en wo'n de meuglikheden tot sae-
menwarking van verschillende verzorgings-
tehuzen ok veerder onderzocht. 

men dat we in een biezundere hoeke van 
Frieslaand wonen. Daoromme dat we zo now 
en dan perdukten uutgeven die de indentiteit 
bevestigen. Zo kommen we now miet een zo-
nuumd blanco-boek mit veurop de beide viag-
gen in kleur ofbeeld. Zoe'n blanco-boek kost 
mar f,50 en ie kun et bruken as een boek 
om je antekens in te maeken, recepten op 
te schrieven of in te plakken. Je kun d'r in 
tekenen, ie kun een dagboek d'r in bijho1en 
of de weersomstanigheden. le kun et bruken 
om Stellingwarver verhaelen of gedichten in 
op te schrieven. Of de boekholing. Je kun d'r 
van alles mit. Aj' wat beweren of vaasteleg-
gen willen, dan is et verhipte makkelik zoe'n 
blanco boek. En dan mit zoe'n opvalend 
om slag veur zoe'n priezien. Zoks magje toch 
niet ontkommen. En ie laoten drekt zien 
waor aj' wegkommen." 

Wat kroem in de rogge, de hanen op 't gat; 
Et geweld lat him amper besturen! 
De zurme schOt straolen, de iesvloer is glad! 
Toe Roegbaord, toe !aot et wat duren! 

rT.4- T--.z. 	L.4  vol speulgoecL 

Tien nije nijjaorskaorten 

Ketmstenemr Peter Lazarov 
op zuuk naor winter- 
foto's uut SteUM*gwarf 
HAULERWIJK. In opdracht van uutgeverije Interboek in Liwwad-
den in saemenwarking mit de Stichting Stellingwarver Schrievers-
ronte zal Peter Lazarov tien pentekénings maeken veur Stelling-
warver nijjaorskaortèn. De bedoeling is tien herkenbere plakkies 
uut Stdllingwarf in wintertooi vaaste te leggen. De Bulgaar Peter 
Lazarov is nog mar twie jaor in Stellingwarf en het nog niet zovule 
van oonze winter zien. Daoromme roepen we de hulpe in van 
beroepsfotografen en amateurfotografen om oons fotomateriaol te 
lienen mit-mooie winterprenties mit herkenbere punten uut dorp 
en streek in Stellingwar€ Wie wet wodt jow foto uutzocht veur 
et maeken van een pentekening. Graeg reakties naor de Stelling-
warvér Schrieversronte, Postbusse 138, Bongheer 1, 8430 AC Oos-
terwoolde, till. 05160-14533. Netuurlik kriegen jim de foto's weer. 
In et veuren daank veur de muuite. 	 - 

Peter Lazarov doende mit et maeken van een hooltgravure. (Foto: Radboud Hafkenscheid) 



. Longines • Gunther • Le Chic 
*Seiko • Quinn • Bouchard 

uween 

A11BIVIIN 
~~j Johan van der Ploeg 

Tillefoon 05160-13035 

Veur da'k liene 
Wilk eerst alle 
meuglikheden 
op een 
riegeltien zien 

1k bin bi'j 
de ABN/AMRO 

' ABNAMRO Debaank 

Oosterwoolde, tillefoon 05160-14843 

Br\KKERIJ 
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Veur jaw komplete waninginrichting! 
Meubels en  
slaopcomfort AtUtIPERS 'j•jj 

T16MDODCentI911111 .

GINKGO 
meubelen 

Vaort z.z. 49, APPELSCHE. tillefoon 05162-1592 

Th4TERIEUR 	
Speciaolist in 

7n7 tepijt en gedienen 
WAARBORG 

I 
till I IA I I ElUk 

2. Vebg 
3o 	 ikoDoDu centruiii 

Bhnkstraote 7, OOSTERWOOLDE. tillefoon 05160-16000 

Hotel De Zon.............. 
Stationsstraote 1 - 8431 ET Oosterwoolde 
Tillefoon 051 60-1 2430 Fax 05160-13068 

Komplete akkemedaosie veur /0w aktiviteiten I 
* 8 grote en kleine zaelen veur 10 tot 350 meensken, Ok geschikt veur mindervaliden 
* Dr is een lift 
* Uutstekende keuken 
* Audio-visuele middels bin beschikber veur een optimaole prissentaosie 
* Roeme parkeergelegenhied 

Vraog gehiel vri'j 
jow inlichtings 

klaor wiels 
jow be/len 

Hotel De Zon 
is et gaastvri'je mddeIpunt veur zaekelike 

onimoetings, vergeerderings en 
al jow femHiebi'jienkomsten 

Vour 8 
MOON 
kleren 

naor: 

I 	
uus 

 PENR DES 
0-13098 Oo  

  

b.gg. 12835 

DIJKSTRA 
schilderwerken 

Schilderwark 

Waandofwarkng 

Dubbele beglaezing 

Oosterwoolde 
Dattien Aprilstraote 42 
Tillefoon 05160-14625 

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

- alle verzekerings 
- Ned. Middst. Speerbaank 
- Make/aardij o.g. 
- Taxaosies van onroerende 

goederen 
- Re/zen en 

passages 
UdNVM 

Alle soorten varve, glas 
en gereedschoppen 

Mederne behangsels, 
inkeld en allienig 

de beste kwaliteiten 

Oonze raodgevings bin 
deskundig 

,,Het Vedhuis" 
Schildersbedrief Grafhorst 

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

Veur jow 

daegeliks brood 
feestelik gebak 
en 

heerlike koeke 
naor: 

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

Nij- en verbouw 
Febrieks hal/en 
Boerkerijebouw 
Uti/iteitsbouw 
Onderhooldswarkzemheden 

Bouwbedrief Buiteved BV 
Waardeel la, 8431 NC Oosterwoolde 
Postbusse 173, 8430 AC Oosterwoolde 
Tillefoon 05160-14363 
Tillefax 05160-15099 

Bombedrief 
Buiteveld 
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flit mooje hoekjn is  in Tronde .. 	.-. 

De Boschlae 	
J' 

1dere huibtC 

ni.sse biezu? 	. 

Prachtig Stellingwarfstaelig fotoboek 

ut et 
van 
Ste] arven 
LIWWADDEN. Et begint d'r op te lieken. 
De Stellingwarvers kriegen weer hulpe van 
de Liwwadders. Vieftien jaor leden was et 
Wobbe van Seijen van et Universe-label die 
een drietal langspeulplaeten uutbrocht mit 
Stellingwarfstaelige liedteksten. De lang-
speulplaeten ,,Singeliers" en ,,In Twieloch-
ten" van Henk en Sietske Bloemhoff weren 
toppers in de verkope. Van Singeliers" ver-
scheen alderdeegst een twiede oplaoge. 
Wobbe van Seijen geniet grote bekendhied 
as plaetebaos van ,,Bij de put" in Liwwadden. 
Vandaege-de-dag legt hi'j him ok toe op 'e 
produktie van CD's. De breur, Marten van 
Seijen, beschikt over liekevule enthousiasme 
as Wobbe. Marten van Seijen volgde meer 
et spoor van zien heit, de bekende Friese 
uutgever Melis van Seijen. Van Seijen sr. 
dri'jde de haand niet omme veur grote per-
dukties. Tal van boekeplaanken in Fries-
laand bin deurzakt vanwegens de grote en 
zwaore boeken van Van Seijen. Melis van 
Seijen wol ,,keapsjoche" boeken maeken veur 
een bried pebliek, meerstal ondersteund deur 
grote reclamecampagnes. Marten van Seijen 
het him in de eerste jaren jaoren veural 
toelegd op 'e haandel van boeken veur et 
medern antiquariaot. Hi) kocht restaanten 
van uutgevers, mar ok de hiele boekeveur-
raod van winkels, die d'r mit ophullen. Hi) 
ligt naachs pas wakker as hi'j meer as 
250.000 boeken in et magezien liggen het. 
Van Seijen voert naost de. groothaandel een 
uutgeveri'je onder de naeme Interboek". 

Van Seijen is een man, die liever wat aachter 
de scharms blift. Hi'j hoeft niet zo neudig 
op 'e veurgrond, mar et is wel een man die 
riegelmaotig mit briljante idenen komt en, 
zoas hi) zels zegt: ,,Ik hebbe plannen en 
idenen zat, mar niet genog geld om ze al-
legere in ien keer uut te voeren." 

lene van die plannen is et uutgeven van een 
riegel boeken ,,Uut et Album van..."  De eerste 
drok van et eerste diel over Dantumadeel 
was bij verschienen al haost uutverkocht. 
Op et heden is et diel over Liwwadden in 
perduktie en komt d'r een diel over de Stel-
lingwarven. De plannen bin dat et boek roem 
veur Sunclerklaos klaor is. In de sutelaktie 

kuwwe et jim nog niet anbieden, mar jim 
kim et wel bestellen. Veur et boek bin meer % 
as 200 oolde foto's uutzocht uut et bekende 1: 
tiedschrift Fen Fryske Groun". Pieter Jon- • 

• ker maekte in opdracht van Van Seijen de 
selektie. Pieter Jonker: ,,D'r was zoveule 
materiaol, ie konnen mit gemak twie boeken 
maeken, mar ik hebbe keuzen veur uniek 
fotomateriaol uut afle dorpen in Oost- en 
West-Stellingwarf. 1k hebbe zokke foto's 
uutzocht dat meensken uut Appelsche mit 
plezier ok kieken zullen naor foto's uut Mun- 
nikeburen en aandersomme. Oolde ansich- 
ten bin somstieden wat staotisch en vaeke 
al hier en daor publiceerd. De meensken 
kriegen mit dit boek een hiel goed bield van 
Stellingwarf van zoe'n 60/70 jaor leden. 1k 
vien et persoonlik uniek fotomateriaol. En 
ik bin slim bliede da'k mithelpen moch een 
keuze te maeken." 

Et boek telt 128 pagina's en de meer as 200 
foto's bin deur de historicus Lykele Jansma 
veurzien van een Stellingwarfs onderschrift. 
Van Seijen bet subsidieverzuken lopen bij 
de beide gemienten. Omreden de oplaoge 2 
aenlik niet groter kan as 1000 stoks isde 
kostpries per stok vri 	hoge. Van Seijen: ,,Et j 
is veur de eerste keer da'k op 'e risico-volle 
Stellingwarver boekemark komme. De erve- 
rings van de Stellingwarver Schrieversronte 
leren mi'j dat et aenlik onverantwoord is om 
een boek zonder subsidie of sponsering uut 
te geven. Et is zinloos om as uutgever een 
boek uut te geven aj' van te veuren weten 
daj' d'r al flunk geld op toeleggen moeten. 
1k hebbe vertrouwen in de ondersteuning van 
de Schrieversronte wat de' promosie en de 
distribusie van dit boek angaot. A'k et daor 
zonder doen mos, dan kon 'k et hielendal wel 
vergeten. Dat Schrieversronte-volk sprong 
een gat in de locht, dat zi'j now es gien groot 
risico hoeven te lopen." 

Om de lezers van de boekekraante alvaast 
een indrok te geven van et fotoboek laoten 
we op disse bladziede al es even wat foto's 
zien. Et boek ,,Uut et Album van de Stel-
lingwarven" kost f24,90 en is now al te 
bestellen bij de boekhaandel of de Stelling-
warver Schrieversronte. 

Ja, risserveer veur mi'j et ni'je fotoboek ,,Uut et Album van de 
Stellingwarven" veur f 24,90. 

Naeme: 	............................................................................................................................................................................. 

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

Plak: 	..................................................................................................................................................................................... 

Tillefoon. 	........................................................................................................................ ................ ................................ 

Disse bon even inleveren bij de boekwinkel of de Schrieversronte 
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De Janssens 'a la Rockefellers 

Ooldhiedkaemer 
Weststellingwarf 
lene van de fraaiste monementen de et 
zuden van Frieslaand riek is, is de zaod-
meue Wiendlust" mit dr in de "Oo!dhield-
kaemer Weststellingwarf". Dr bin unieke 
collecties oold ark en aandere zaeken die 
een veurtreffelike beeld geven van de ge-
schiedenis van de gemiente Weststelling-
warf 

	

.., .....- . 	Heufdstraote West 52, 
Postbusse 255. 

. 	8470 AG Wolvege, 

	

- - I 	till. 05610-15700 

Eupeningstieden: 

	

,.. . 	
dinsdagt/m vrijdag: 09.00- 

	

-:'::;,:.z 	12.00; 13.00-17.00 our en 

	

a— 	zaterdag: 14.00-17. 00 uur 

((0 
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: schdef-, 
tel- en rekenmesienen 

En netuurlik Ok 
Stellingwarver boeken I 

Van Harenstraote 32, Wolvege 
Tillefoon 0561 0-1 7755 

Veur de Kastdaegen koj' a!lemaole in 
•t oolderlik huus. Een reden oni dat 
biezundcre mement veur allied te 
beweren. Een petret van de hiele huus-

holing, ineen feestelike sfcer 
Een foto zoas alliend de vakfotograaf die 
in zien studio rnaeken kan. Omreden hij 
d'r de tied veur uuttrekt. Dat geft zoe'n 
foto hiel wat biezunders 
Een betien ,,glamour". waordeur zoe'n 
foto een trots bezit wodt veur Jim 
allemaole. Koni dat femiliepetret es mit 
oons bepraoten. Dat is zoe'n herinnering 
zeker weerd... 

HEIDA BV 
WOLVEGE 
ANNEMERSBEDRIEF 

jaantbOriflgs 
& 

Compressors 

Onderhoold Verbouw 
Renovaosie Ni'jbouw 
8470 AD Wolvege, Postbusse 172 
8471 CX Wolvege, Keiweg 4 
Tillefoon 05610 - 12591/88817/13193 
Faxnommer 05610 - 11160 
Autotill. 06 - 52912717 

In hiel Stellingwarf 
kent iederiene 

de dreuge wost 
van Geertsma 
de slaachter 
uut Wolvege 

Nog mit turf rookt! 

Geerisma 
Heufdstraote West 72 

Wolvege 
Till. 05610-12272 

HI iiiiii "liii ,ifflhIUii iiIIIIIlIIiliI 111h1flJ1_ 

SPECIALIST IN SLAOPSYSTEMEN 
* Iedikaanten 
* waeterbedden 
* senioren-bedden 
* texeler-dekbedden 
* beddegoed 
* polyether metrassen 

in alle maoten leverbaor 

GOED SLAOPEN 
IS NU OK 
VEURDELIG SLAOPEN 
Promenade-Cost 45. Till. 05610-12228. Wolvege 

bedden en bedmode 

DAENK AN DRAGT! 

G7 
- 	.*. 

-- 
J(EFE . RESTALTRAAJY[ . ZAELEIV 

Drag is et ideaole p/ak veur alle feesten. 
veur elke receptie. veur alle even em enten 
De Stellingwarver Schrieversronte ka.n d 'r 

over mirpraoten! 
Bel 05610-12407 en 

vraog es iiaor de meugelikheden 
Heufdstraote Oost 64 - Wolvege 

Tillefoon 05610-12407 

De spoil- en aktiebeha 

veur de vrouw die beweegt 

Fla Donna. de èchte sportbeha 
van et onbetwiste sportmark F//a 
Fl/a komt mit een beha, die lekker 
zit van soepel, vochtopnemend en 
aosemend ketoen. De briede 
oriderbaand mit de briedere zied- 
en roggepanen zorgen veur opti- 	. 
mao/e ondersteuning 
Schoo/derbaantles blieven op heu 	. . 
p/ak, metao/en en schoerende 
onderdielen ontbreken 

FILi 	' 
I 	-tuitimo 

Verkriegber bij 

8471 HV Wolvege - Heufdstraote West 16 
Tillefoon 12369 

Casio, as et op 

prestaosies ankomt 

Bewaek ienvoo/dig 	 /_ 
low bloeddrok 	 . 
Mit dit Casio gelozie 	 ... 

;:2o:even 
de vingers op de inbouwde 
sensoren ho/en en jow 
po/ss/ag en b/oeddrok 

displayet 

	 _ 

JUWELIER STEENSMA 
Van Harenstraote 10 - Wolvege 

Zonder perblemen 

fietsen of brommen 

dan naor 

TWIEWIELERSPECIAOLIST 

H. SERIER 
Keiweg 48, Wolvege. 05610 - 12987 

Twiewielers 
onderdielen, ripperaosie. onderhoold 

Elgen laboratorium 

KWALITEITS 

KLEURENFOTO'S 

IN 1 URE KLAOR 

Jow kleurenfoto's 

viogge, vakkundig en ye/hg 

ofdrokt in elgen lab 

r

I

u.]-:; i  
:: Auoo  

JOURE ETVENE WOLVEGE 
Midstraote 77 	Undegracht 1 	Heufdstr. Oost 17 
'OIL 05138-12430 	Till. 05130-28360 	Till. 05610-12850 
Fax 15905 	Fax 20365 	Fax 12880 

david luchtmeyer DE VAKFOTOGRAAF 	 fotfle (IidB.F.N.) 

MAEKT WAT 	 Haulerweg 12 - 8471 AL WOLVEGE 

BIEZUNDERS VAN JIM 	 Till. 05610-16206
haankrek.nr. 296317209 

Tot k/ekes b/7jow 
vakman-speciaollst 

Almeeras dattiqjior 

Jr'1f 

B. DELFSMA 
Van Harenstraote 60, Wolvege 

Tillefoon 05610 - 12804 

Veur een sportief en viot kapsel 

= SQUASH 

:F q  FITNESS 
- 

FITNESSCIRCUIT  

BEDRIEFSFITNESS 

CARDIOFITNESS 

AEROBIC 

CALLENETICS 

ZUNNEBAANK 

SAUNA 

Grindweg 124 VOEDINGSADVJEZEN 
Wolvege 
Till. 05610 - 16262  

BUDOSPORTEN 
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Et is december. Et is roetkoold. Die naacht 
is d'r een dik pak snij valen. De sloden bin 
hielendal bevreuren. Op de Lende bin de 
kiender drok an et rieden. Ze hebben een 
protte wille, dat kuj' begriepen. Et is kast-
vekaansje en d'r ligt ies en snij, wat wi'j nog 
meer! In haost alle huzen staot al een kast-
boom. 

In de bos v1akbij et dorp staot Piepmoes te 
kieken. Wat liekt zoe'n versierde boom in 
huus toch moo?', daenkt et moesien. ,,Ik wol 
ok wel een kastboom in mien kesteel! Weej' 
wat? 1k gao de bos in en zuuk een mooi klein 
boompien uut. Thuus he'k nog wat zulver-
pepier. Daor kan'k mooie slingers uut knip-
pen. En ik hebbe ok nog wel een peer ekkels 
over. Daor kan'k wel wat van dat pepier om 
henne doen. Dan he'k ommes ok mooie bal-
legies in mien boom. Wat zal mien neve 
Matten opkieken as hij mit de Kast uut-van-
huus komt!" 

Bliede stapt Piepmoes de bos in. Hij fluit 
een wiesien. Weej' wel wélk wiesien? Et is 
et kastlietien dat ok in dit kraantien staot. 
Dá's toevallig! 

Ig 

-: 

Mar lao'we mar gauw kieken of Piepmoes 
al een kastboom bet. Nee heur. Kiek daor 
lopt hij. Zonder kastboom. Now en dan 
schuddet hij de snij van een boom. Nee", 
zegt hi'j. ,:AIwrmi&Ditiseen .ekkeiboom, 
daor he'k niks an". Et vaalt niet mit veur 
de moes om een kreers kastboompien te 
vienen. ,,Au!" foetert et moesien. Now he'k 
zoe'n stiekelige huizepolle te pakken". En 
Piepmoes lopt weer veerder. 

Mar Piepmoes is niet alliend in de bos. Een 
aentien aachter him lopen flog twie beesten. 
Et iene beest is haost hielendal zwat. Op zien 
stat het hij een wit tippien. Et ere beest kuj' 
haost niet zien. Mar ja, dat beest is ok haost 
hielemaole wit. En een wit beest in de witte 
snij kuj' niet zien. Alliend et tippien van zien 
stat ziej' henne-weer gaon. Dat komt deurdat 
dat tippien zwat is. 

Jim weten vanzels al lange wie et binnen. 
Krek! Et zwatte beest mit de witte punte 
op de stat is Klaos de kaeter. Klaos is de 
grootste vi'jaand van Piepmoes. Et witte 
beest mit de zwatte punte op de stat is Miep. 
Miep is Klaos zien vrundinnegien. Ze zitten 
vanzels weer es aachter Piepmoes an. 

,,Piepmoes bet niks in de gaten, Klaos!" 
mauwkt Miep. Nee, dat daenk ik ok niet", 
gromt Klaos. ,,Mar wat dot die moes toch 
nuver. Waorom zol hij toch de snij van de 
bomen schudden? Moezen bin tech mar ap-
patte beesten heur. Et beste is en eet ze op!" 
En zo sloepen de beide katten veerder aach-
ter de moes an. 

Mar d'r bin flog meer beesten in de bos. Kiek 
mar es omhogens. Vlak boven de katten 
flodderen twie voegels. Et iene voegeltien is 
aorig geel. Et is de gele gouwe. As hij zingt 
heur ie dudel-jo-ho. Mar hij zingt now niet. 
Eers zollen de katten him ja heuren! Et ere 
voegeltien is van veuren aorig rood. Juust, 
et is et roodbossien. Beidé voegelties bin 
vrunden van Piepmoes. Ze helpen Piepmoes 
hiel vaeke mit kiussies. Of as de katten 
aachter Piepmoes an zitten. Now zullen ze 
Piepmoes ok wel helpen moeten, daenkenjim 
niet? 

Dit komt niet goed", kwettert et roodbossien 
zachies. ,,Die verhipte katten bin weer van 
plan om Piepmoeste;pakkeñ, ziej wel?" Ja", 
zegt de gele gouwe. En Piepmoes bet niks 
in de smiezen. Hi'j lopt mar kastlieties te 
fluiten en let ailiend mar op kastboom pies". 
De voegels praoten nog een posien over wat 
ze doen moeten om Piepmoes te helpen. Dan 

De beide katten bin al vlakbij Piepmoes. 
,,Now Klaos, now moet et haost lokken kun-
nen", mauwkt Miep. ,,Iene spronge en we 
hebben him. Wat zal die moes lekker smae-
ken mit de Kast. Wat een lekker Kastmaol!" 
,,Ssst, stil now Miep", blaost K1aos ;,Douk 

j heurt hi oons nog. Let op! 1k telle tot viere 
en dan springen we boven op die dikke moes. 
Jene ...  Twieje ... 

Kiets! Plot! Wat is dat?. Wat ffebeurt. d'r? 

Hebben de katten Piepmoes te pakken? Nee 
heur. Mar wat is d'r an de haand? Daor liggen 
werempel de beide katten languut in de snij. 
En over heur henne ligt ok allemaole snij! 
Twie hiele dikke sni'jballen bin percies op 
heur daele kommen! Et roodbossien leut een 
sni'jballe op Miep valen en de gele gouwe 
iene op Klaos de kaeter. Raozen en mierken 
dat die beide katten doen! Niet mooi meer! 
Au, au", raost Miep, ik zie allegere steerns, 

en et is iens gien naacht!" ,,Ik zie ok allemaole 
steerns en in alle kleuren!" jammert Klaos. 
,,Wat is d'r toch gebeurd? Au, Au!" De katten 
vliegen overaende en mit de stat in de krul 
maeken ze dat ze vot kommen. 

Ze zaggen vanzels niet dat et roodbossien en 
de gele gouwe heur uut zitten te lachen. Ze 
valen haost uut de boom, zó moe'n ze lachen! 
En Piepmoes? Die kikt veraldereerd om him 
henne. Dan zicht hij de voegelties en krigt 
in de gaten dat die twie him weer es hulpen 
hebben. Dankje wel voegels!" zegt hij. Mar 
goed dat jim krek in de buurt weren! Weten 
jim wat? Kom mit de Kast ok mar bi'j mi'j. 
Dan zal ik jim op lekkere neuties en beigies 
trakteren. 1k hebbe genog!" 

De voegels helpen Piep.oes om de kastboom 
naor zien kesteel te slepen. Onderwegens 
fluiten ze et kastlietien mit zien drienend. 
Klaos en Miep fluiten vanzels niet. Ze krim-
meneren ommeraek. Ze hebben allebeide een 
dikke bulte op et heuld. Now ja, eigen 
schuM. . . 

vliegen ze hadde aachter de katten an. Now . 	• 	• 	. 	 . 

en dan pakken ze wat snij. Van die snij 
maeken ze allebeide een hiele dikke sni'j-  

.. 	. ... 	. 	. 	. 	; 	. 	. 	. 

balle. Wat . 	 . • .I zollen ze toch van plan wezen? • 

Piepmoes bet eindelik een kastboompien 
naor et zin vunnen. Hè, he", poest hij. Disse 
moet et mar wodden. Dit is een prachtige /j •1 
boom". Hi'j schuddet de snij nog wat beter  
van de boom of en begint te kappen. Tjonge, / 

tjonge, dat vaalt niet mit heur. Piepmoes 4' 
kapt en kapt en let nargens eers meer op 
as op de stamme van de kastboom. 

BERKOOP. In et laest van jannewaori gaot 
d'r weer een ni'je cursus Stellingwarfs veur 
beginners uut aende. De cursus wodt op 
aovende holen in de Blughut in Berkoop. De 
cursusleiding zal bestaon uut Zwaantje Kui-
ters-Keizer, Geert Lantinga, Henk Bloem-
hoff en Pieter Jonker. De cursus kost f65,-
(cursusgeld, cursusboek en koffie/thee inbe-
grepen). De cursus duurt 10 aovens en wodt 
op een zaoterdag ofsleuten mit een examen. 
Dat examen is niet verplicht. De cursus en 
et examen staon onder toezicht van et Ne-
dersaksisch Instituut van de Rieks Univer-
siteit in Grunningen. Cursisten die deur et 
examen kommen, kriegen et diploma Stel-
lingwarfs I. 

M'J CURSUSBOEK 
Et ni'je cursusboek Stellingwarfs veur begin-
ners zicht d'r mooi uut en et kan veerder 
ok in alle opzichten bekieken lieden. Now 
nog cursisten en dan kan d'r weer een cursus 
Stellingwarfs uut aende gaon. 

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

Wi'j vreugen an iene van de cursisten van 

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

mien vrouw. Now moej' niet langer aemelen, 
dat hej' now al jaoren daon, now geef ie je 
mar es op!" zee ze. Omdat mien vrouw - haost 
altied - et laeste woord het, he'k me mar 
opgeven. En, now kuj' me geleuven of niet, 
ik hebbe d'r gien seconde spiet van had! Wat 
hebben we mooie aovens had en wat een 
mooie excursie naor de Delleboeren. De les-
gevers sloofden heur uut om et oons naor 
et zin te maeken. Et lesmateriaol was van 
prima kwaliteit en netties bi'jmekeer brocht 
in een prachtige lesmappe. Elke weke zat 
ik uut te kieken naor de volgende lesaovend. 
Etzelde heurde ik van de aandere cursisten. 
Et is verrekte zunde, dat et oflopen is, ik 

zal et missen," zee Jan Liest, en dat vunnen 
de aanderen ok. De aandere cursisten en de 
lesgevers, daor kreeg ie op 'e duur een baand 
mit en ie vunnen et zunde as d'r iene es 
ofwezig was. D'r weren cursisten bi'j, die nog 
gien woord Stellingwarfs pra6ten konnen. 
Veur die neem ik mien pettien oil. Et Stel-
lingwarfs mag dan nog zoveule op et Hol-
laans lieken, et is toch mar bliksemse slim 
om et in zoe'n kotte tied praotenenschrieven 
te leren. Zels was ik al herwertsjaoren uut 
de Stellingwarven vot, mar deurdat ik nog 
wel es een Stellingwarfs boekien en in de 
kraante de rebriek Uut de pultrum las, ok 
luusterde naor Lamkje Hof en Johan Veen-
stra op Radio Frieslaand en ok nog wel es 
praotte mit vrunden, was ik et toch ok niet 
hielemaol verleerd. Mar wat he'k nog wat 

opsteuken op 'e cursus. 1k woonde et veerste 
vot. 1k was aanderhalfuré an reistied kwiet, 
mar dat ha'k d'r graeg veur over. 

1k was een half jaor leden op een reünie van 
mien oolde schoele in Et Vene. 1k kwam daor 
vuuf Stellingwarfse oold-leerlingen tegen, 
die daor mit mi'j in de schoelebaanken zeten 
hadden. 1k perbeerde Stellingwarfs mit heur 
te praoten, mar ze keken om heur henne asof 
ze bange weren dat aanderen dat heuren 
zollen. De Friezen praotten Fries mit mij, 
veur heur de gewoonste zaekevan dewereld. 
WaorOmme die valse schaemte van de Stel-
lingwàrvers? Meensken, dat mag in disse 
tied toch niet meer, dat kán niet, dat hóéft 
niet!!! 

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

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

Injannewaori 1993 

Weer cursus Stellingwarfs 

Jao, 1k geve mi'j op veur de cursus Stellingwarfs 

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

Adres.... -................................................................................................................................................................................ 

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



In gesprek mit de Nederlaanse 
kampioenen van weleer, 
uut Stellingwarf Oostaende 

WIEBERDINK 
OLUVE (v.h. Wieberdink) Oosterwoolde 

As vanoolds 
et adres 
veur 
kampiannan 
Ni'je scheuvels en noren, 
mar ok et adres 
veur et sliepen van jow 
scheuvels 

Antje Koopmans 

 

OIijve is klaor veur de winter. Jow ok? 
En as jow niet kampioen wodden, Iigt et niet an oons. 
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Aachter de vaort in Oosterwoolde woont 
Antje Koopmans tegere mit heur man, Ate 
Wieberdink van de wel bekende zaeke in 
iezerweren. Ze genieten daor van heur oolde 
dag. En al bin ze nog ifink et geft niks mar 
et sneiste is d'r wel een klein betien of. En 
dat het grif aanders west, tegere weren ze 
bétoefte körfballers bij DIO, mar butendat 
was Antje iene van de sneiste vrouwluden 
van et kottebaeneschaetsen in Nederlaand. 

Mit heur lange slag moet ze in 1933 mit et 
wedstriedrieden uut aende zet wezen. In 
1938 wodde ze kampioen van Overiessel, en 
in de winter van 1939-1940 op drie aach-
terienvolgende daegen kampioen van Fries-
laand, Drenthe en Grtmningen mit as top-
per" in 1941 et kampioenschop van 
Nederlaand, dat as in Grunningen verreden 
wodde. De pries was een klein goolden 
schaetsien an een hangertein. ,,Dat was iene 
van de mooiste priezen die a'k wunnen 
hebbe," zegt ze. 

In 1940 wun ze tussen de 2 en 30jannewaori 

veur 11180,- an priezegeld. Dat vanzels veur 
die tied een hiel bedrag was. Mar d'r weren 
A kosten as ze mit geraosiehoolder Vos mit 
de auto naor de wedstrieden gong en die dan 
as een soort ,,Ab Krook" langs de baene ston 
mit de chrononmeter in de hanen en de 
kracht van de tegenstaners taxeerde. Et het 
een pracht tied west," zegt ze al blaederend 
deur de staepels kraanteartikels uut die tied, 
die heur man netties bij mekeer gadderd het. 

Niet zo veer van Oosterwoolde, om percies 
te wezen in Makkinge, woonden de drie 
maegies van Nienhuus en die weren ok hie 
rap op et gladde ies. Heur naemen weren 
Aukje, Metje en Ielktje now respectievelik 
Vrouw Leemburg, Vrouw Lansing en Vrouw 
Voorma. Buten et schaetsen körfbalden ze 
bij Sportclub, weren ze bij de gymnestiek 
en wodden ze déur heur oolden in de sport 
butengewoon stimuleerd dat as een positieve 
uutwarking had het op heur perstaosies. 
Ielktje nuumde in dit verbaand in et biezun-
der de goeie verzorging deur heur mem. 

Ielktje is et ok, die as van de zusters et 
meerste succes had het op de smalle iezers 
en terogge zien kan op een lang schaets1e-
yen" van meer as 25 jaor. Drie keer wodde 

F 

Antie Wieberdink-K000man 

aegien 
uut Makkinge mit heur kotte venienige slag: 
1946, 1947 en 1948. Ze was ien van de 
weinigen die Antje Koopmans in 1940 ver-
sleug, in Eelde en zels bet ze nog wel tegen 
Atsje Keulen-Deelstra in de baene staon. 
Heur ooldere zuster Metje wodde in 1938 
kampioen van Drenthe, mar die het niet zo 
lange wedstriedreden, wiels de ooldste van 
de drie: Aukje et minst in de baene west het. 
Mar biezunder blift et: drie maegies uut ien 
gezin. Aj' now es zien wat veur trainings-
faciliteiten schaetserieders vandaege-de-dag 
hebben dan was dat in die tied van disse 
maegies wel eers. Twie keer in de weke naor 
Et Vene op 'e fiets en trainen in de gaank 
van de schoele van Makkinge onder leiding 
van Jan Lageveen var! De Gediek. Mar zegt 
Ielktje: jk hebbe een prachtige tied had: et 
wedstriedelement, et graeg winnen willen, 
mar ok je verbs dregen, het mi'j de hieltied 
slim anspreuken." En ok zij blaedert in twie 
hiele dikke plakboeken vol mit artikels en 
foto's. Blift et feit dat wi'j om de oorlog henne 
in et oostenvan de Stellingwarven een stel 
maegies hadden die as mit de riederi'je op 
'e kotte baen een protte priezen wunnen 
hebben. 

Geert van der Meulen 

Winterbujje 
Meert, een laete winterbujje, 
de zunne vot, et schaad zien zin. 
Et gromt uut donkergrieze wolkens, 
de wereld hoolt de aosem in. 

Een boom perbeert de sni'j te keren, 
zien takken brieduut in de locht. 
Een Hester viut oñder de hede, 
waor hi'j verschoel en waarmte zocht. 

En onofzienbere koppels gaanzen, 
gaon lege op et noorden an. 
Alles vlocht, alliend een fietser, 
die mient dat hi'j 't verzetten kan. 

Haost targende maekt bij een spoor, 
een vasse yore in et pad. 
Hi'j ploegt de witte bujje deur, 
die 't dan nog hadder snijen lat. 

, 

Et bestuur van de Iesklub uut Ni'jlaemer 
orgeniseert al twintigjaor aachtermekeer de 
eerste hadriederi'je op netuuries in Fries-
laand. Waor een klein dorp al niet groot in 
wezen kan. De heer De Boer, siktaoris van 
de Iesklub, zegt: Zo gauw as d'r yost veur-
speld wodt, zetten wi5 een adverteensie in 
de kraante. Et gaot ok wel es mis heur! Dan 
duuit et de volgende dag aiweer. Of et ies 
was niet stark genog en dan gong de hadrie-
derie gewoon niet deur." 

Mar hi'j is d'r echt wel een betien trots op, 
dat et de laeste twintig jaor toch mar lokt 
is om de eerste te wezen. De Boer zit al 26 
jaor in et bestuur van de Iesklub. Veur et 
jaor 1955 wodden de hadriederi'jen in Nij-
laemer holen op een petgat, dan koj' pas een 
wedstried holen as et ies 12 cm dikke was. 
Vroeger was d'r wel veule meer pebliek bij 
de wedstrieden. Tegenwoordig bin d'r meer 
dielnemers en ok echte topschaetsers. Drie 
jaor leden het de Iesklub nog verlochting op 
'e baene kregen met subsidie van de ge- 

1k stao veur 't raem en bin weer kiend, 
as vroeger, thuus bij mem en heit. 
Et witte wonder van mien jeugd, 
moej' kieken, mem, et sni'jt, et sni'jt... 

Uut: Johan Veenstra, 
De toren van de Lichtmis. 

Haiku 
De stilte vaalt, now 
de wereld stoekt in et wit 
van djchte vlokken 

Uut: Jan van Overtjonger, Zonder zille. 

miente. Zi'j weren de laeste Iesklub in West-
Stellingwarf, die dat kreeg. 

Alderdeegst in 1991 - een hiel kot winter-
schoft - hebben ze nog hadriederijen hullen. 
Dat was doe Mart Smeets van Sport in Beeld 
nog hiel laete de uutslag bekend maekte. Et 
laete tiedstip hadde te maeken mit een sto-
ring. De verlochting op 'e baene vul uut. 
Neffens De Boer is et ok wel es gebeurd, as 
ze een wedstried hullen dat d'r vuuftig meter 
veerderop iene zat te visken. En aj' now 
daenken dat et bestuur van de Iesklub uut-
rusten gaot as de winter veurbij is, dan hi'j 
et goed mis. In et veurjaor en in de zoemer 
organiseren ze ok nog wedstrieden, mar op 
'e fiets of skeelerwedstrieden. Al mit al een 
slim aktief bestuur dat wel es even in de 
schienwarpers van de boekekraante moch, 
now wij een thema-nommer over de winter 
hebben. 

- 	 Martha Hoekstra 

les ub Ni'j*laemer 

WIE ERDINK'S 
IEZERHAANDEL 
Molenweg 7, Oosterwoolde, till. 05160-12394 
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De winter van 1929 zette mar deur. Feber-
waori was zo koold west daj' tot 1838 weer-
omme gaon mossen om zokke lege tempe-
returen te vienen. De laeste weken bet dat 
deurlopend om de 20 graoden west en de 
eerste meert was et hier nog twaelf graoden 
onder nul. Niet alliend zatten de vaorten en 
sloden hierdichte, ok de Zuderzee was stief 
bevreuren en d'r wodde in Wolvege zegd daj' 
mit gemak van De Kuunder naor Urk kom-
men konnen. Wi'j mit oonze helicopters en 
zo wat henne kun oons niet meer begriepen 
dat de eilanen in de Zuderzee, Urk en Schok-
laand, doe nog niet overlaand te berieken 
weren. We moe'n niet vergeten dat d'r doe 
nog gien Ofsluutdiek was, dat eb en vloed 
speulden daor nog een rolle en de trek van 
et waeter zorgde hier en daor onverwaacht 
veur briede scheuren in et ies. De kraanten 
schreven dat d'r van Kaampen uut mit sle-
den nog verbiening mit Schoklaand was en 
dat de meensken vanTjrk ok mit de slee naor 
Enkhuzen gongen om et aldernoodzaeke-
likste te haelen: gist veur et bakken van 
brood en medisienen en zo wat henne. 

Op et gemientehuus in Wolvege wodde d'r 
vanzels ok over praot en daor wodde deur 
de ambteners, die ok wel es een dag van de 
stoel of wollen, et besluut neumen om mit 
mekeer te perberen op schaetsen op Urk te 
kommen: de Lende of tot De Kuunder en dan 
recht op Urk an. Aj' an de oolde haeven 
stonnen koj' Urk ja liggen zien. Zo veer vot 
was et now ok niet. 

Et lokte wonderwel. Ze kwammen zonder 
ongelokken op Urk an en naodat ze daor 
eventies rondkeken en wat eten hadden, 
gongen ze weer op huus an en kwammen 
tegen de aovend weer in Wolvege an. Now 
weren bi'j dat ploegienok een peer kamme-
raoden van mi'j en ik hadde daonig de pest 
in dat ze mi'j niet vraogd hadden om mit 
te gaon. 1k was een toeke rieder en kon et 
best doen. Op  'e Hoeke, waor ze onder de 
lanteern stonnen te zweren over heur reize, 
heurde ik ze uut en nam ik et besluut, heur 
een pieke te zetten. De ere daegs wol ik dwas 
over de Zuderzee via Urk naor Enkhuzen 
rieden en dan zo binnendeur van Enkhuzen 
op Amsterdam an en dan van Amsterdam 
naor Haarlem. 1k hadde in Haarlem kunde 
en deur de yost tied zat. Waoromme zo'k et 
niet doen? In de naacht van 2 op 3 meert 
bun ik om twintig veur viere de redens onder 
op 'e Spoorsloot bi'j et Stationskoffiehuus. 
Mien omke, Sjerk de Vries, was doe al op 
het postkantoor doende mit de post van de 
naachttrein en hadde de eerste stempel in 
et boekien zet da'k mitneumen hadde. Onder-
weg zo'k dat op een peer plakken oftekenen 
laoten. In mien oolde rogzak ha'k wat kieren. 
Een peer plakkies bolle, een dreuge wost en 
een pond kionties en zo ree ik de Spoorsloot 
uut en de Lende op. Et was volle maone, gien 
wiend en mooi ies, dat zodoende kon 'k een 
beste streek zetten. Om me henne was et 
doodstille, et ienige geluud was et krassen 

van de redens op et ies. Koold was et ok niet, 
misschien een peer graoden yost. Mit de 
hanen op 'e rogge zette ik de sokken d'r in 
en krapan vuuf ure wa'k al in De Kuunder. 
Daor lag vanzels iederiene nog lekker bi'j de 
vrouw aachter et breiden broekien, dat 1k 
zol 't wel zonder bewies da'k in De Kuunder 
west hadde doen moeten. Maar even buten 
et oolde dOrp zag ik locht in et bjiuthuus van 
'n boereplaetse en ik d'r henne. De hoer zat 
te melken, keek me wat schieve van onder 
de koe an, verklaorde me veur niet goed wies 
(waor hij geliek an hadde), mar tekende toch 
mien boekien. A'k dan tech niet wiezer was, 
zee hi'j, mos ik eerst een aentien over de diek 
op De Lemmer anlopen en dan zag ik et plak 
wel waor as d'r al meer opstapt weren om 
op Urk an te rieden. De zee op. 

Now ha'k daor al es eerder staon om van 
de wal of naor Urk te kieken, dat kon 'k me 
nog goed heugen. Boven et punt waor nefFens 
mij Urk liggen mos, ston een heldere steern 
en a'k die now mar in de gaten hul en ok 
niet van et spoor over et ies ofwiekte, zo'k 
d'r wel kommen. Butendat, dommiet kwam 
de zunne op. Die mos 1k in de rogge holen 
en a'k dan halfweg was mos 1k, mit dit weer, 
zeker Urk al liggen zien. De Zuderzee was 
uutaenlik glen oceaan. Et vul allegeer wat 
mit. Dudelik was op et daor slim minne ies 
et pad te zien waor mien veurgangers langes 
gaon weren. Gang kon 'k niet meer zetten, 

mar dat was ok beter van niet. Et was daor 
aliegere schollen, die an mekeer vaastevreu-
ren, meer hadden van oonze Boverweg as 
van een iesbaene. Et wodde staorigan Iochtig 
en op een gegeven mement zag ik de eerste 
straolen van de opkommende zunne over de 
iesvlakte glieden. Zo now en dan was 't krek 
of et ies sidderde en kwam een angstig 
gekraek op me toe dat onder me deur gong 
en veerderop wegzong. Haifweg Urk zat d'r 
een scheure in et ies van een doem of vuuftig, 
waor 'k overhenne mos. 1k smeet eerst de 
rogzak naor de overkaant en sprong d'r doe 
mar over henne. As 't niet goed gaon was 
ha'k dit niet schreven. 

Tegen zeuven ure kreeg 1k Urk in 't vezier. 

1k hadde et aorig uutmikt, mar ieswallen 
hadden me et voile zicht niet geven. Twie 
streken zudeliker zag 1k de toren van de 
karke boven et ies uutstikken. Mien ,,navi-
gatie" was goed west. Over die ieswalien mos 
ik iaeter henneklauteren en doe brak mien 
hakleer. Lopende gong ik veerder en kwam 
al gauw twie Urkers tegen die nuver opkeken 
tegen die jongkerel mit zien witte iesmusse, 
die daor zo rustig ankuieren kwam. . Op Urk 
perbeerde ik eerst om mien hakleer weer 
klaor te kriegen, maar op et hiele eilaand 
was glen stokkien leer meer te kriegen. Een 
schoemaeker kreeg et op et laeste nog veur 
mekeer mit wat flinterties leer en 1k kon weer 
rieden. An de haeven leut ik mien boekien 
oftekenen, mar daor kreeg ik ok een domper. 
Naor Enkhuzen rieden??? De zee lag daor 
eupen en d'r was gien spraoke van da'k daor 
nog kommen kon. D'r zat niks eers op. Eerst 
maar een bakkien koffie kopen en as 't een 
betien wol wa'k mit eterstied weer thuus in 
Wolvege. In 't kefé trof ik drie Urkers die 
krek klaor stonnen om te perberen toch nog 
naor de vaaste wal te kommen. 1k gaf een 
rontien oolde klaore veur de koolde voeten 
en ik moch mit. Ondertied kreup de zunne 
mooi naor boven en et wodde et mooiste weer 
van de wereld. De viskers hadden een kieine 
boot op een slee bi'j heur en een stokmennig 
dikke plaaiiken om over de scheuren te leg-
gen. 1k kon 't wel uutzingen, zo bliede wa'k. 
Al gauw buten Urk kwammen we op zee bi'j 
de eerste scheure; die kerels weren zo haan-
dig  dat in tied van een ogenbiik stonnen we 
mit slee en al an de overkaant. Dat gong 
een peer keer zo deur, mar doe kwammen 
we op 'e -zanen en gong et beter. Om een 
uur of twaelf henne weren we in Enkhuzen. 
De Urkers hadden daor femilie en ik raekte 

daor an et brood mit rookte aol. Een tillegram 
naor Wolvege dat ik veiig an de overkaant 
was en iene naor vrunden in Haarlem da'k 
d'r an kwam wodden verstuurd. Nog even 
oftekenen bi'j de pliesie en daor gong Fokke 
van Lute weer; op Room an. Half twieje wa'k 
in Hoorn. De wiend was opsteuken en die 
ha'k in de rogge. 1k vleug over et gladde ies. 

Mit de boek vol 401  leupik iene op vuuftien 
as 't gien twintig was. Overal was et drok 
op et ies mit rieders die d'r in meert nog 
van profiteren wollen. Om kwat veur drieje 
tekenden ze in Purnierend mien boekien en 
over et Noord-Hollaans kenaol wa'k een ure 
laeter bi'j de Willem I sluüs in Amsterdam, 
waor de sluuswachter zien haandtekening op 

pepier zette. 1k ston doe an et IJ en kon niet 
veerder rieden. Een grote oceaanstomer 
hadde krek iosmaekt van de wal en slepers 
trokken him zonder muuite de eerste meters 
deur de iesscholl'en op zien reize, God weet 
waor henne ... 1k hadde graeg mit wild, de 
zee het altied mien droom west. Mar et wodde 
de veerpont die me over et IJ zette en do 
tram die me naor de Haarlemmerpoort 
brocht. De Haarlemmervaort was min ies, 
mar d'r wodde nog reden. Om dik zes ure 
wa'k bij de Amsterdamse Poort in Haarlem. 
De ooid-marineman die me ooit zeilen leerd 
hadde op et Spaarne, zat in et kleine kroegien 
an de Vest op me te waachten. Hi'j sleug 
me de schoolder beurs en mit alle geweid 
mos ik een kejakkien met him drinken van-
wegen de prestaosie. 1k stikte d'r zowat in 
want ik was iene bonke sport en glen draank 
wend. Laeter wus zien moederlike vrouw 
beter wa'k neudig hadde: snert en roggen-
brood mit spek. Daor knapt iene die op een 
dag in meert 150 km op redens staon het. 
.aiel wat meer van op. 

Fokke Middendorp 

Koop bij oonze 
adve rte erders 

Fokke Midciendorp 

Van Wolvege naor Haarlem 

- - w •w• 	w -- ;' 	I '' • W • W 

WOLVEGE. Et is de redaktie van de Boekekraante Iokt om 
veur dit winternomme.r twie hiezundere verhaeien te kriegen 
van twie bjezundere schrievers. Fokke'Jiddendorp verhaelt 
\ un ZeTi grote aeventuur in 1929. icI. J 	 -.rja_. 
dot van zieri Sterrit-aeventuur. Tegere een prachtige bijdrege 
an oons \v-i nternunier. 	 . 	.. . . -. 

Johan Veenstra 

As Stellingwarver heur ie aenlik korfballen 
te kunnen. Elk himzels respekterend Stel-
lingwarfs dorp het een körfbalclub en dat de 
Stellingwarvers meraokelse knap kOrfballen 
kunnen, dat bewist SCO uut Hooltpae, ien 
van de beste ploegen van et hiele laand. Dat 
was temeensen zo. 

1k kan nietkorfballen en dat is vanzels meer 
as treurig. 1k hebbe d'r vroeger wel even bi'j 
west, dat heurde ems zo, mar nao een peer 
wedstrieden bin 'k d'r uut mezels mit ophul-
len. En dat het donkt me oe zo verstaandig 
west, want et zol netuurlik een mattelgaank 
west hebben om altied in et leegste twaelftai 
opsteld te wodden. 1k zol gien eigen weerde 
meer over hullen hebben. En die he'k now 
gelokkig nog volop, al zeg 1k et zels. 

Och, 1k bin now ienkeer niet zo goed in sport. 
Dat moej' anveerden kunnen. Zoks kost 

muuite in et begin, ik weet et, mar alles went 
op et laeste. Zels daj' een stieve harke binnen. 

Op schoele wodde 'k altied as laeste keuzen 
mit gimmestiek. Of as veurlaeste. D'r was 
nog zoe'n hampelman as ikke. Doffe ellende 
dus indertied en et is aachterof bekeken 
vanzels niet iens zoe'n wonder, da'k schriever 
wodden bin. Dan kuj' alle frustraosies uut 
et verleden lekker van je of schrieven. Dat 
doe 'k dan ok driftig en et locht mit weer-
ommewarkende kracht zuver nog een betien 
op ok. En et speert een psychiater uut. 

Hadrieden moej' aenlik ok kunnen. Aj' een 
betien Stellingwarver binnen, dan red' ie bi'j 
winterdag de Sterrit deur West-Stellingwarf, 
as 't temeensen een betien winteren wil. 
Jaoren he'k docht da'k dat wel kon. Rieden. 
Ten keer he'k op 'e legere schoele een priesien 
wunnen. Now ha'k et gelok da'k drekt een 

vri'je nt hadde en ik hadde et gelok dat d'r 
niet al te yule kiender op schoele gongen. 
Op die meniere bin 'k an een dadde pries 
toekommen. lene pepieren gulden. 

En doe miende 1k dus da'k rieden kon. Et 
was een pienlik verzin, dee laeter blieken. 
1k hebbe nooit meer in mien leven wunnen 
as die iene schieterige pepieren gulden. De 
Sterrit dee 'k wel mit en och, zolange a'k 
op schoele gong en riegelmaotig op 'e ies-
baene was, gong dat ok nog wel. Rieden 
veneer ie niet, zeggen de meensken, now, 
dat za'kje vertellen! 

Overmoedig besleut ik eenjaor oftiene leden 
de Sterrit nog es te rieden. 1k hadde die 
winter nog niet op 'e redens staon, mar rieden 
veneer ie dus niet neffens de meensken en 
wa'k as schoelejonge kon, dat zo'k now we-
rachies ok nog wel kunnen! 

Et was een wondermooie winterdag. D'r zat 
riep op 'e pollen en d'r ston een straffe wiend, 
mar ik, 1k hadde et veur de wiend en veur 
de wiend, veur de wiend is elkeniene een 
hadrieder! Krekja. Ikke ok. In een goeze wa'k 
op 'e Kuunder. Wat kon ik rieden! 

Nao een hod snert en twiejonkies weeromme, 
de Ijonger daele. Et oost weer in. De mat-
telgaank van Kroeme Lindert was d'r niks 
bi. Pal tegen de wiend in tornde ik man-
haftig de kaante van de Helomavaort uut. 
Om de twiehonderd meter mo'k even stop-
pen. Aandere hadrieders flitsten me an alle 
kaanten veurbi'j. Wiend of gien wiend. 1k 
wete niet meer percies hoe a'k in Wolvege 
kommen bin. Mit et blood in de sokken in 
elk geval, dat wee'k wel, en mit de verplet-
terende wetenschop, da'k ok niet rieden kon. 

Een jaor of wat bin 'k doe nog bi'j een 
taofeltennisverieninge west. En dat gong me 
zuver niet iensen zo mal of, want in de dadde 
kiasse bin 'k nog es kampioen van de Stel-
lingwarven west. Mar et het niet meer as 
vuuf regels in et streekblad opleverd. Ping-
pongen was niet in tel. 

Nao al die rampspoed vien 'k ems da'k as 
schriever nog niet iens zo mal terechte kom-
men bin. 

Veurlezen veur Omroep Frieslaand op 25 
jannewaori 1990. 

Een sti* eve harke 



Greensgeval... 

Een Stellingwãrver kiepe 
wol over ien' naacht ies, 
op redens naor De Kniepe, 
mar hi'j verston gien Fries. 

De Kuuxider lag nog eupen, 
daor was wat ries bi'j zet. 
En dattien Friezen reupen: 
,,Oh kypke, dat kin NET!" 

Et kleine kiepien dochte: 
,,Et kan dus KREK - glen nood !" 
Hoe as et dat bekochte! 
Netuurhik: mit de dood... 

111115 
b -.- 
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De schaets-carrière van Annamarie Thomas 
begon aenlik doe ze nog op 'e legere schoele 
in Ossenziel zat. As d'r winters ies lag en 
d'r op schoele schaetswedstrieden huI1en 
wodden, gong ze haost altied mit een eerste 
pries naor huus. Meensken die d'r goed kiek 
op hadden, gavven Annamarie et advies om 
heuran te melden bij een schaetsclub. Ze 
volgde die goeie raod op en wodde op 11-
jaorige leeftied lid van de Schaatstrainings-
club Rutten in de Noordoostpoolder. 

Dat bleek een verstaandig besluut, want twie 
jaor laeter zat ze al in de Friese selectie en 
moch ze mitdoen an de Nederlaanse kam-
pioenschoppen. Et eerste N.K.. kan Annama-
rie heur nog goed herinneren. Deurdat de 
zenen heur lichtkaans wat patten speulden, 
vul ze en kwam daordeur niet veerder as et 
laeste plak in et kiassement. Et twiede jaor 
gong et al beter mit een veertiende plak. De 
vier jaoren daornao kreeg ze de slag goed 
te pakken en wodde twie keer viefde en pakte 
ok twie keer een broonzen medaille. Et 
hoogtepunt beriekte ze veurig jaor mit et 
behaelen van de Nederlaanse titel bi'j de 
vrouwluden. 

GEHARRE WAR 
Veur de bobo's" van de KNSB weren die 
prestaosies anleiding om de boeredochter uut 
Ni'jtriene, die ok al bi'j Jong Oranje zat, op 
te nemen in de kernploeg van de vrouwluden. 
Daorin zitten ok Carla Zijistra, Lia van Schie 
en Sandra Voetelink. In een Nederlaanse 
schaetsploeg is d'r haost altied wel wat an 
de haand en dat was ditjaor ok weer et geval. 
Disse keer was dat et geharrewar rond de 
ni'je trainer van de vrouwluden. Et zit d'r 
dikke in dat dat Henk Gemser uut Oolde-
haske wodt, mar et definitieve besluut daor-
over wodde deur et daegeliks bestuur van 
de KNSB uutsteld tot begin oktober. Tot 
argernis van de kernploeg, die Gemser mar 
wat graeg as iestrainer hebben wil. 

In heur schaets-carrière het Annamarie Tho-
mas al verschillende trainers mitmaekt. Bi'j 
de Friese selectie weren dat Arie Koops en 
Lou Bethlehem, bi'j Jong Oranje wodde ze 
twiejaor traind deur Leen Pfrommer en sund 
een peer jaor wodt ze onder hanen neumen 
deur heur Stellingwarver veurgangster Sijtje 
van der Lende. 

,,DREUGTRAIMNG" 
De zoemertraining van de vrouwluden wodde 
ditjaor verzorgd deur Arie Koops. Lange tied 
om uut te rusten van et veurige schaetssei-
zoen hadde Annamarie Thomas trouwes niet. 
Tussen de laeste slaegen op de keunsties-
baene en de veurbereiding veur et nije sei-
zoen zat percies een maond. Begin meie 
wodde d'r al weer begonnen mit de dreug- 

training", bestaonde uut fietsen, skeeleren 
en lopen. In et begin warken de vrouwluden 
twie keer in de weke an et opbouwen van 
de condisie, mar as et iesseizoen dichterbi'j 
komt, wodt dat veerder opvoerd. Een keer 
of zeuven gong Annamarie Thomas disse 
zoemer al op trainingskamp om mit de ere 
schaetsvrouwen an een topcondisie te war-
ken. lene van de trainingskampen was in 
et butenlaand (St. Moritz), de eren wodden 
op verschillende plakken in eigen laand of-
warkt. 

Trainen op de keunstiesbaene is veur de 
meerste schaetserieders hiel wat mooier as 
de zoemertraining, mar om een goeie condisie 
te kriegen, heurt dat d'r now len keer bi'j. 
Annamarie Thomas is daorom slim bliede dat 
de Noren bi'jkotten weer uut et vet kunnen. 
Vanof 10 oktober begint de iestraining weer 
en daor kikt ze now al naor uut. De vrouw-
luden van de kernploeg bin dan twie keer 
per dag op 'e keunstiesbaene te vienen. Daor-
naost gaon ze lichtkaans nog een peer keer 
naor Inzell om heur veur te bereiden op et 
lange schaetsseizoen. 

PLIESIESCHOELE 
Aihoewel Annamarie Thomas een protte bi'j 
pad en weg is, is dat neffens heur goed te 
combineren mit hear studie. In Et Vene volgt 
ze op 't heden de spoed-HAVO en heur doel 
is een opleiding te volgen an de pliesie-
schoele. Dat lijkt me wel leuk", .zegt de 21-
jaorige schaetseriedster. Mar eerst wil ze 
heur hielemaol op et kommende seizoen rich-
ten, waorin ze as de debutante in de kern-
ploeg hoge ogen hoopt te gooien in de be-
langrieke wedstrieden die d'r op staepel 
staon, zoas de IJssel-Cup, waoras et schaets-
seizoen met begint, et Nederlananse kam-
pioénschop en de World Cup-wedstrieden. 

Et beste kanAnnamarie Thomas uut 'e voeten 
op de kotte- en midden-ofstanen:  de 500, 1000 
en 1500 meter. De 3000 en de 5000 meter 
bin niet heur favoriete ofstanen. Het is wel 
leuk om die te rijden, maar het is wel een 
hele afstand, hoor", wet ze uut onderviening. 
De kernploeg-debutante uutNitriene daenkt 
veurlopig nog niet an et deelnemen an een 
EX ofW.K Dat zal moeilijk worden, omdat 
daar maar drie leden van de kernploeg aan 
mee mogen doen' zegt ze. De kommende tied 
heuren we grif nog meer van de sympathi eke 
Stellingwarfse scheuvelloopster. 

Winter 
Die eerste dag van 'tjaor, 
't was een wonder winterlaand, 
mit snij op huus en hiem 
stri'jd deur een wollen waant. 

Hatte-sporen in 'e snij, 
haostige haezen leupen hier, 
voegelpoties, klein en koold, 
taoje tieden veur elk dier. 

Basten bom-ies in een spoor, 
koppels kiender op 'e baenen, 
staorig glieden stille sleden 
deur lang' besni'jde laenen. 

Drok doende bin de bessems 
in mennige manne-hanen, 
gleenstrig glad bin wegen, 
weerclig wit wodden de lanen. 

Een koppel stramme schaopen 
staot slaoperig wat te kieken, 
veerdig viogge vliegen gaanzen 
zaachies over zudelike dieken. 

Een groots en goed begin, 
jow staon d'r evenpies bi'j stille, 
een prachtig plaetien as van Pieck, 
een wereld vol van winterwille. 

Harmen Houtman. 

Haiku's 
Vioelties, verdwaeld 
in de prille snij, bluuien 
geler en blauwer. 

Ok de dongbulte 
speult mit in et sprokien van 
d' ongerepte snij. 

Waegenspoorwaeter, 
in stilte bevreuren tot 
bomies, wit en teer. 

De kraekende snij 
bij elke stap; ik lope 
niet allienig meer. 

Uut: Jan van Overtjonger, Zon.d.er  zille. 

Sni'j, 
et ienzeme spoor, 
dat mi'j stapvoets volgt 
op mien iewige tocht 
naor de horizon. 

Uut: Jan van Overtjonger, Zonder zille. 

We kun d'r omme goelen, 
mar wêét waor et an higt: 
stel op 'e Friese schoelen 
et Stelhingwarfs verplicht! 

Daenk om 'e voegels 
As een koolde poester 
Om de huzen wi'jt, 
As et now es haegelt 
En dan weer wat sni'jt, 
Dan vien ie et noflik 
Bi'j de waarme heerd! 
En een paantien koffie 
Is je hiel wat weerd! 
As 't zo gloepend koold is 
En et vrust, dat 't kraekt, 
Dan is 't krek, as 't eten 
Twie keer zo goed smaekt! 
As de wiend mit vlaegen 
Om je slaopen snidt, 
Daenk dan es an 't vinkien, 
Dat op 't potrak zit! 
An de zwatte hester! 
't Bijebieteftien! 
Musken in de héde! 
't Winterkeuninkien! 
Zie ze daor es zitten 
Op et kaele hoolt: 
Mit een lege maege, 
Hongerig en koold...! 
Wi'j kim' oons nog waarmen, 
Eten oons nog zat... 
Toe! Maek ze es bliede! 
Geef heur ok es wat! 

Uut: H. J. Bergveld, De oolde Pooh. 

November 
't Is weer gebeurd 
mit alle uutbundighied van kleur en fleur. 
Zo hier en daor lopt nog een koppel vee 
te snuuien langs de kaant 
de laeste gruunties op te zuken. 
De sloden bin zo goed as dreuge. 
Ja disse haast zal oons nog lange heugen. 
want, 't is haost half november onderhaand. 
De meerste bomen bin a! kael. 
Et blad ligt overal, 
now bruun van kleur 
en 't ritselt al mar deur 
tot ok de laesten valen. 
't Is zo heur tied 
en wi'j geloven et haost niet, 
mar 't is al half november onderhaand. 
Die lochten - zo massief 
in grauw en gries, 
waoraachter al zo vroeg de vaele zunne 
ondergaot 
en dan nog even mit een glundig goolden 
raand 
zien best dot oons wat waarmte mit te geven, 
want 't is al half november onderhaand. 

Uut:Lamkje Hof-de  Boer, Ondereigen yolk. 

Uut: Greensgeval van Jouk 
mit tekenings van H. J. van Veen. 

Annamarie Thomas 
snelste Stellingwarfse 
op ke unsties 
NI'JTRIENE. lene van de bekendste Stellingwarver schaetseriedsters 
is op 't heden Annamarie Thomas. Deur de prima prestaosies die ze 
de laeste jaoren op et keunsties leverde, is de 21 -jaorige sportvrouw 
uut Ni'jtriene dit jaor veur et eerst opneumen in de Nederlaanse 
vrouwekernploeg. Daormit tredet Annamarie Thomas in de voetsporen 
van twie ere Stellingwarver vrouwluden die in et verleden ok goed 
uut de voeten konnen op het gladde ies: Sophie Westenbroek en Sijtje 
van der Lende. 
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DIVERSEN 
ex. Lamkje Hof-de Boer I Veur loon en verval ..........f 15,90 I 
ex. Sill toch kiender. Heit studeert . . . . . . . . . . . . . . . . f 	9,90 
ex. Hou vremd ik blief (over Saul van Messel) ..........f 15,90 I 
ex. Ark veur karkewark.......................t 	5,90 
ex. Cursusboek Stellingwarfs veur beginners . . . . . . . . . . . f 35,00 I 
ex. Dialektliteratuur. Perspektief en balans van de moderne 

streektaa!letterkunde in Oostnederland en Nederduitsland 	I 
HUMOR 	 - 	 . '' 

(NeersaKsiscfle studies 14). l'ag. 41-62 -tenK 	ioemnoi 

I 	ex. 
. 	. 

Jouk I Greensgeval I riempies 	................ f 	7,50 
en Pieter Jonker I Stellingwarver Schrieveri'je, 
verweven in herinnen' 

I 
f 21,00 

ex. Johan Veenstra I Lamert en Lutske I verhaelen ....... f 16,90 
ex. Johan Veenstra I KIENDERBOEKEN 

Lamert, Lutske en Doerak I verhaelen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	16,90 ex. Dolf Verroen I Dikke doezerd 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	15,90 
ex. Johan Veenstra I Stellingwarver Stiekelstokkies . . . . . . 	. 	. f 	15,90 ex. Zwaantje Kuiters-Keizer I Ze weren dr echt 	........ f 13,90 

I ROMANS/STREEKROMANS iii..'.. 	:: . 	. . : : ; ; 	; 	; 	: 	: 	: 	: 	: 
f 	590 

I 	I ees 	. 	. 	. 	 . 
. f 	15,90 

 

........
ex. Peggy Klinkhaemer I Pionnen op et schaekbod . . . . . . 	. f 	16,00 ex. Et kienderboek van Jouk 	. . . 	. . I ex. Dirk Kerst Koopmans I Wiend in et net ............ f 14,50 

........ 	

ex. 

I 
Johan Veenstra I Een vlinder van zulver . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	15,90 

. 	. 
PLAETEN 

ex. en 	 . 	. 	. 	. f 21,00 I . ex. Johan Veenstra I Naachs goelen de honnen . . . . . . . f 16,90 Karst Berkenbosch 	Doeke Dokter I Zaandgrond 

........ 	

ex. 

I 
Hendrik Vondeling I Haarm en Maatien 	............ 
Hendrik 	I Jouk 	veerder 	........... 

f 15,90 
f 	15,90 

ex. 
ex. 

Henk en Sietske Bloemhoff I Singeliers ............ 
Henk 	Sietske Bloemhoff I In Twielochten en 	 ......... 

f 19,50 
f 21,50 I ex. Vondeling 	boerkt 

ex. 

I 
Hendrik Vondeling I Haarm Thlogie 

Haarm 	Maatien I Jouk boerkt f 32,50 . 	. 
ex. 
ex. 

'n Wiendeldaore 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 21,50 
f 	6,75 I . (Haarm I 	en 	 veerder) . . . Maxi 	Kot Geding singel 	 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

ex. Singel Stellingwarf/Herinnering (W. Often, F Betten) ..... f 	7,50 
GEDICHTEN/RIEMPIES 

ex. Lamkje Hof-de Boer I Van mien kaant bekeken BROCHURES 
(paperback) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	9,90 ex. Stellingwarfs in 't Onderwies. 

ex. Lodewiek Hooghiemstra I Eilaand van glas . . . . . . . . . 	. f 	12,90 Verslag van een experiment 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	1,50 

ex. Marg]e Jonker-Veenstra I Een voegel zong . . . . . . . . . 	. f 	9,90 ex. Gien 	verplicht Fes" in de Stellingwarven 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	1,50 

ex. Knillis I De blienen eupen 	................... f 	9,90 ex. De geschiedenis van de Stellingwarven 

ex. Knillis I Van dat ik nog mar vaeke 	.............. I 	5,00 (3 schoeleboekjes) 	...................... f 	4,50 

ex. Jan van Overtjonger I Zonder zille 	.............. f 	1 1 ,50 ex. Et brood op 'e plaanke (3 schoeleboekjes) . . . . . . . . . . f 	4,50 

ex. Jan van Overtjonger I Onderwegens . . . . 	. . . . . . . . 	. f 	11,50  ex. Stellingwarfs: Tael en scMeveri'je (3 schoeleboekjes) . . . f 	4,50 
ex. Boswallen I Hoe as wi'j wonen I Recreaosie. 

VERHAELEN Lesmateaol veur de middelklassen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	2,50 
ex. Karst Berkenbosch I Blauw Zwiet . 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. . . 	. f 	15,90 ex. Stellingwarfs in streeknaemen op 'e kaorte . . . . . . . . . . f 	1,00 
ex. Oene Bull I Stelling en de vrouw 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. .. . 	. f 	13,50 ex. Veldnaeme-onderzuuk in de Stellingwarven . . . . . . . . . f 	1,00 
ex. Be van 1 Hooltpad I De kleine tamboer . . . . . . . . . . . 	. f 	1590 

I ........ 	
ex. Peggy Klinkhaemer I Sprokkels en spraankels ......... f 	11:50  ERE NEGOSIE 

ex. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. f 	7,50 I . ex. Jannes W. Nijhoft I Wie hunnig hebben wil Jaordagkelinder Dirk Kerst Koopmans 

I 
(verzaemelbundel, incl. Jan Hut) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	15,90 ex. 

ex. 
Et Stellingwarver Geitebod 	................... 
H. J. Bergveld I Zol Nederlaand 	weten (bibliofiel) 

f 	8,50 
f 	12,50 I ........ 	ex. . ........................ Onder eigen yolk f 13,90 nog 	 . 	. 	. 

ex. Johan Veenstra I De boot naor Valh011 	............ f 16,90 - .. ex. Plakplaetien Stellingwarf mien art 	................. f 	1,00 

I ex. Tegel mit opdrok I 
VELDNAEMEN 	. 

.. 

..Een proestende gefle het regen in de neuze" . . . . . . . . f 	6,95 

I........ 	ex. Diel 	I Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	13,90 ex. Idem Wie wend is Stellingwarfs te praoten 

........ex. 

Diel 	II 	Donkerbroek 	........................ f 	13,90 hoeft et hier okniet te laoten" 	.................. f 	6,95 
Iex. Diel Ill Der Izzerd, Hooltwoolde en Nij'hooltwoolde . . . . . 	. f 	15,90 ex. Idem ,Uutvanhuzen en stark ies I 

ex. Diel 	IV De Fochtel 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	15,90 moe'n niet te lange duren" 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	6,95 

I VAKTAELIVOLKSKUNDEITAELKUNDE 
ex. IdernGekIgwezeniseen geunst, I 

f 	6,95 
... 	ex. Sietske A. Bloemhoff I Klokkestoelen van Stellingwarf . . . 	f 	15,90 ex. Pepier-vaaste-holer mit opdrok 	 . I ex. Sietske A. Bloemhoff e.e. I Et hunnigt goed ......... f 17,90 Hl et Stellingwarfs vaaste.................. f 	1.00 

ex. Wube Lamers van de Kuunderwal I ex Ketoenen tasse mit opdrok f 	5 00 
Mien wegen bin duustere paeden f 	14,90 ex Ketoenen rogzak met opdrok f 	500 

I........ex. 
Henk Bloemhoff I Fonologie en morfologie van het ex. Schrieversronte-parreplu (rood) 	 . 	. . f 	15,00 	I Stelhngwerts: een toetsing van de natuurlijke ex. Schrieversronte-pette (rood) 	................ 	. . f 	3,50 

I
generatieve fonologie 	...................... f 50,00 ex. Vlagge Oost-Stellingwarf 	.................. f 49,00 I 

STREEKGESCHIEDENIS ex. Vlagge West-Stellingwarf 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 49,00 

...... Iex. Dr. T. H. Oosterwijk I Notities uit de Geschiedenis ex. Sipke Teema-kelinder 1993 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	9,90 

I........ 	ex. 
van de Ooststellingwerfse dorpen ................ 
F. Middendorp / Her en der deur et oolde Wolvege . . . 

f 25,00 
. 	. f 	19,90 

ex. Penne mit opdrok 
jaor Stellingwarver Schrieversronte" 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	1,50 	I 

ex. G. P. Mulder I ex. Schriefmap mit Schrieversronte-embleem . . . . . . . . . . . f 	15,00 

I Voorgeschiedenis verveningen Appelsche . . . . . . . . . 	. f 	13,90 ex. Geduld-spullegien 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	3,50 	I 
ex. S. J. van der Molen I Het oude boerenhuis ex. Penne -i- papiervaasteholer veur bij ' de tillefoon 	....... f 	6,00 

I in Zu idoost- Friesland 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	15,90 ex. Deuzien mit memopepierties 	.................. f 	6,00 
I 

L. AnnemalK. Berkenbosch I Berkoop in beeld . . . . . . . 	. f 	15,90 ex. Mappien mit zes oginele hooltgravures 

........ 	

ex. 

I ex. G. P. Mulder I Appelsche 	.................... f 	6,00 van D. K. Koopmans 	. 	... 	.................. f 20,00 

Fokke Middendorp I De Van Harens en Wolvega . . . . . 	. f 	25,90 ex. Roofvoegel - kaorte DKK mit kevort . 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	.. . 	. 	. . . f 	1,75 

........ 	

ex. 
Iex. Henk Bloemhoff I ex. Zunnebloeme - kaorte DKK mit kevort . . 	. 	. . 	. 	. 	. . 	. . . f 	1,75 	

I 
Stellingwarf in de Middelleuwen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	11,00  ex. Vier kaorten mit hooltgravures 

I........ 	ex. Pert. Dr. K. Bouwer I Brink en Streek van Dirk Kerst Koopmans 	........ 	... 	......... f 	5,00 
I 

(herdrok Cultuurlandschapsvormen aan de ex. Señe A - 10 oolde ansichten van Oosterwoolde . . . . . . . f 	4,95 

I Westzijde van het Drents plateau), 338 pag . . . . . . . . . 	. f 60,00 ........ 	ex. See B - 10 oolde ansichten van Oosterwoolde . . . . . . . f 	4,95 	
I 

ex. Kadastrale en prekadastrale atlas West-Stellingwarf, ex. Stellingwarf. Teken-, plak- en schriefboek 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . f 	5,50 

I ten zuden van de Lende 	................... f 55,00 I 
ex. Kadastrale en prekadastrale atlas West-Stellingwarf, Disse bestelbon inleveren bi'j de boekwinkel of opsturen naor 

I ten noorden van de Lende 	................... f 55,00 Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Postbusse 138, I 
ex. J. Klaver I ever molens, waterschappen en 30 AC Oosterwoolde (Fr.). 

I veenpolders in de Stellingwerven 	................ f 20,00 I 
ex. Ir. K. J. Grouwstra I Historische aspekten 

I van het dorpsgebied van Oosterwolde . 	. . 	. 	. . 	. . . 	. . 	. f 49,50 I 
ex. J. Frieswijk I Om een beter leven Naeme. ......................................................................................................................................... 

I Land- en veenarbeiders in het noorden I 
vanNederland 1850-1914 	................... f 55,00 Adres............................................................................................................................................ 

I........ 	ex. Sociale strijd in Appelscha. Lezingen gehouden I 
op 8 november 1991 over anarchisme en socialisme Flak 	+ 	postkode. 	.................................................................. ..................................................... 

I rond 1890 	........................... f 	12,50 I 
ex. Uut et Album van de Stellingwarven 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 24,90 

I MONEMENT VAN DE MAOND I 

ex. Ir. Kai Bouma I Stellingwerver boerderijen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. f 	12,50 
Haandtekening: ex. S. J. van der Molen I 

Oldeberkoop dorp tussen de stromen 	. . 	. 	. . 	. . . . . . . 	. f 	12,50 
ex. D. Bunskoeke I Molen De Weijert te Makkinga ....... : f 	12,50 
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Een Makkinger, echt nog zoe'n vrotter, 
Die zee: ,,AI oons wark dat moet viotter" 

Mar ja, zoks kost geld, 
Dus de Veurschotbaank beld 

Hij vul met zien gat in de botter!!! 

Bi'j de Cooperatieve Veurschotbaank 
kun jaw lienen tegen ,,ongerijmd" gaeie veurweerden 

Vraag meer infermaosie 
bi'jgelieks over Financierings bi'j: 
De Caoperatieve Veurschotbaank 
Till. 05164 - 1441 of 05613 - 2825 Bel veur een gratis abonnement van twie weken: 

r- 
058-965766 

-44 
DR anbod geb alliend as jow 

de laeste 12 niaonden van een soortgeliekes 
anbod glen gebuuk maekt hebben 

22 

Et Iaeste blOüiende ambacht is 	r1iDE- 
dat van jow Echte Bakker. '-iECHTE 
Zeker, de zocht naor,, efficienty" 	

JBKEI 

het ok him bedreigd. 
Et leek d'r even op dat d'r dear et 
febrieksbrotien veur him glen p/ak meer was. 
Mar Jim, srnaekbe waste meensken, 
stakken d'r een stokkien veur. 
Want waor zollen Jim wezen moeten om brood 
te kriegen mit de gear en de f/ear, 
de kraek en de smaek van brOOd? 

Jow Echte Bakker 
een bakker veur alle iewen 

Hielke 
Stroetinga 

Stationsstraote 28, Oosterwoolde 
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WOLVEGE. De 87-jaorige schriever Fokke 
Middendorp is aorig op weg om de duzend 
ofleverings van zien rebriek ,,Her en der..... 
van Fokke van Lute" in et nijsb1ad de 
Stellingwarf' vol te maeken. Een man, die 
van gien opholen weten wil, een echte deur-
zetterVari zien haand verschenen ok al een 
stokmennig boeken. In 1980 verscheen bij 
de Schrieversronte in et Stellingwarfs Her 
en der deur et oolde Wolvege". Een boek dat 
nog de hieltied goed verkocht wodt. In 1985 
Na driemaal kiokideppinge" (bij Taconis, 

Wolvege) en intussen schreef hij mit Han 
Wielick ok nog een boek over straotnaemen 
in West-Stellingwarf. In 1989 schreef hij 
veur de Schrieversronte et schitterende boek 
,,De Van Harens en Wolvega". Een boek in 
et Hollaans, omreden Middendorp ok nogal 
wat kopers buten Stellingwarf verwaachtte. 

Now weer' een boek in et Stellingwarfs. En 
dit boek wodt echt een best-seller. Et wodt 
de opvolger van ,,Haarm" van Henderk Von-
deling en van ,,Pake" van Klaas Bergsma," 
vertelt heufdmitwarker Pieter Jonker ent-
housiast. Et boek gaot over et leven op 'e 
Miente onder Noordwoolde. Middendorp het 
een bewarking maekt van de antekenings 
van Batteld Nijholt, die as kiend opgruuide 
op 'e Miente en die op verzuuk van de femilie 
zien levensverhael vaastelegde. Middendorp 
geft hier en daor misschien wat een vri'je 
bewarking, mar dat is now krek de kracht. 
Zoblift de vaort d'r in. En die Middendorp 
dat is een baosverteller. Een man die zo deur 
en deur de Stellingwarver sfeer anvuult. Die 
him zo verplaetsen kan in et geknoei van 
zien veuroolden om es een stappien veuruut 
te kommen. Dit is meesterlik. Wat een ver-
teller, en wat een humor! In ien woord 
fantastisch. Wat bin ik bliede, dat de kiender 
van Batteld en Nel heur heit vraogd hebben 
om alle gegevens es vaaste te leggen en wat 
is et een veurrecht dat wij dit boek uutgeven 
meugen. Dit is een stokkien geschiedenis van 
de gewone man in Ste11ingwarf. Van binnen-
uut beschreven en niet van butenof zo as 
zo vaeke gebeurt." 

Middendorp het veur et ni'jsblad ,,de Stel- 

lingwarf' al es een riegel verhaelen over 
Batteld Nijholt publiceerd, mar die weren in 
et Hollaans. Hij kan now tot volledige pu-
blikaosie overgaon. De Schrieversronte legt 
gien beparkings in de omvang op. Et boek 
zal een goeie dattig heufdstokken tellen. 
Alfons Kruse zal et omsiag ontwarpen. 

Dit wodt et Sunderklaos-geschink in 1992 
veurhiel Stellingwarf," zo wet Pieter Jonker 
te melden, de meensken kun alvaast een 
exemplaor risserveren bij de boekwinkel. As 
et uut komt, kriegen ze even een tillefoontien 
en kan et ophaeld wodden." 

Even een fragment: 

op 'e Miente, waor de meersten glen naegels 
hadden om de kont te krabben, hadden we 
nog een groat staandsverschil. Wie een huus 
hadde mit gevels van stien, pannen op et 
dak en in de schure een koegien en een peer 
schaopen, ston veer boven de aarme donder 
die mit zien vrouw en een hokke vol kiender 
in een hutte van heideplaggen onderdak 
hadde. As et neudig was, zollen ze mekeer 
helpen, mar ze wussen percies hoe et d'r 
veurston bij iederiene: wie de kluit bedon-
derde, mos himzels mar redden. Onderling 
was d'r ok een protte ofgeunst en spul. Dat 
kon ok niet aanders. Al die meensken ston-
nen op scharp. As eksters en roeken mossen 
ze om iedere hap eten vechten. Gien meenske 
leut him de keze van et brood eten, al gaot 
dat gezegde hier hielendal niet op. Wie hadde 
d'r keze op et brood? 

Deur een dammegien of een groppeltien dat 
stiekem greven was, stonnen al gauw de 
zaandpatties onder waeter en haj' muuite 
mit dreuge voeten thuus te kommen. Dan 
was in tied van een mum de schuldige een 
grote lieder of een rotzak. Niet dat ze mekeer 
vot-in-ienend an de kop sleugen. Dat kan 'k 
niet zeggen, mar in uutschellen weren et 
meesters. Ze struuiden mit ziektes en me-
nieren van doodvalen krek of et peperneuten 
weren en vluukten as ketters. Nog zie 'k oolde 
Freerk van Dikke Annegien staon as hij zien 
litenie begon of te stikken. Hij kwam van 
de Stienwieker kaante en begon altieten mit 
de vraoge: Waoromme staarf ie niet? Zal ik 
oe es wat vertellen? Ze mossen oe verzoepen 
in et diep!" Dat was de oolde striedkreet van 
de Stienwiekers. 

Mar och, al die verviukings en dat geraos 
gaf oplochting en nao een kertier wéren ze 
et weer vergeten. Ze raosden alle tegenslag, 
honger en ellende even van heur of 

Wie iene mit alle geweld een oor anni'jen 
wol, leut et een aander opknappen. Veur twie 
kwatties sleug Zwatte Tjeerd bij een aander 
de raemen an diggels en zo sneuvelde d'r nog 
al es een rute. Daor wodde dan een stokkien 
bodpepier inzet, en as et slaachtoffer krap 
bij kas was bled et d'r wel een vorrelsjaor 
in zitten. 

1k heb et mitmaekt dat twie breurs, the veur 
alles te vienen weren as et mar centen 
opbrocht, veur twie gulden de dongbiilte van 
Sietse Beeldenstorm bij naacht over et laand 
van Sietse zien buurman krooiden en uut-
struuiden. Die buurman hadde spaT mit 
Sietse over een geite, die bij him de boerekool 
opvreten hadde, en docht zo liek om liek te 
speulen. Ik wete niet wie him dat leverd 
het," zee hij de eredaegs tegen Sietse, mar 
aj' belang bij de dong hebben, moej' et d'r 
mar weer schone ofzuken." En dat allegere 
om een peer koolblaeden. 

Opni'j Stellingwarfs  boek 
van 87=jaoriige schriever 

Fokke Middendorp 

Veural in de winter, as de Lende weer es  
de hoekies groslaand onder waeter zette, was 
et oorlog Iedenexie perbeerdegwaeter 	 - 
omme te leiden naor et laand van een aander. 	Hieien?aole: links Middendorp. 

Veur Sunderklaos verschient 

Daegelikse dinkies-  van aas van der Weg 
- 

NI'JTRIENE. Al in de zeuventiger jaoren 
gong Klaas van der Weg uut aende mit et 
schrieven van zien ,,Daegelikse dinkies". Et 
bin ok echt daegelikse dinkies. Waornemings 
uut et daegeliks leven, liefst omgeven mit 
een stok humor. Klaas van der Weg schrift 
zien daegelikse dinkies aenlik krek lieke 
lange as dat hij kontaktpersoon is van et 
Stellingwarfs Woordeboek veur de woorde-
boekgroep van Ni'jtriene. 

Veerderis hij een bekend gezichte bij tal 
van Schrieversronte-aktiviteiten. Nooit 
wodde vergees een beroep op him daon. In 
de eerste tied gong hij ok nog mit te sutelen. 
Hij dreug wel es veur op 'e Stellingwarver 
Dag, mar wodde ok in de buurt wel es vraogd 
om zien verhaelties veur te lezen. Hij zat 
in de redaktie-kemmissie van de Schrievers-
almenak Onder eigen yolk", die in 1978 
verscheen. Een protte meensken in de West-
hoeke kennen Klaas van der . Weg. Hij is 
altied aktief west in alderhaande besturen 
en in besturen van boere-orgenisaosies. 
Opvalend weren zien aktiviteiten veur de 
vredesbeweginge. Zoks zoj' now niet in et 
eerste plak van een boer verwaachten. 

De Stellingwarver Schrieversronte wil veur 
Sunderklaos kommen mit een bundel mit 50 
verhaelen van Klaas van der Weg. Sietske 
A. Bloemhoff zal et omsiag tekenen en zorgt 
A veur een stokmennig illestraosies. Jow 
kun now alvaast intekenen op et nije boek. 
De oplaoge is 500. 

Lamert was drok an 't wark, doe et him 
inienend onder de aarm begon te jokken, 
percies in 't oksel, waor hij een klein wrattien 
zitten hadde. Lamert mit de haand bij de 
kieren in, om et jokkende plakkien es flunk 
te wrieven. Mar doe bleek dat et wrattien 
een dik bultien wodden was. Lamert schrok 

d'r wel wat van, mar hij was gien man die 
gauw overstuur was, en gong mar weer drok 
an et wark,en vergat de hiele wrattekwestie. 

De aandere morgens om een ure of half elven 
zatten Lamert en Garregien genoeglik te 
koffiedrinken, doe de post kwam mit een 
doodbrief. Ur was een goeie kennis van heur 
wegraekt, de man hadde kanker had. Doe 
scheut Lamert him et wrattien weer in et 
zin. Want hij hadde veur de tillevisie heurd 
en zien, dat as wratten en moedervlekken 
beginnen te warken en op te zetten, dat et 
soms kwaodaorig wezen kan. Garregien, 
moej' es Iuusteren: een klein wrattien onder 
mien aarm in et oksel is begonnen op te 
zetten." Wat zeg ie daor," zee Garregien, die 
slim benauwd wodde, ie gaon morgen drekt 
naor de dokter heur, want et kan geveerlik 
wezen." 

Lamert eerst mar es weer bij de kiereri in 
om naor et wrattien te vulen, mar hij vuulde 
niks meer. ,,Now," zee Lamert, daor begriep 
ik niks van, ik kan et bultien hielemaol niet 
meer vulen; now, vuul ie es." Nee heur," 
zee Garregien, dat doe 'k niet, 't is me veul 
te griezelig." Daor zal de duvel omme la-
chen," zee Lamert, en gooide de boverkieren 
uut, en doe onder de aarm vulen en kieken. 
D'r zat een klein bloederig gattien, en aan-
ders niks. We1 allemachtig," zee Lamert, zol 
et een hoolttieke west hebben?" Lamert de 
broeken uut en daor vul de hoolttieke op de 
grond. Ie verrekte tieke," zee Lamert, noons 
de stoepen op et lief jaegen, en mien bloed 
ok nog drinken," en hij trapte de tieke plat, 
mar hij was tech mar bliede, dat et een 
hoolttieke was, in plaets van een opzet wrat-
tien.... 

't Is zundag 18 feberwaori 1979. A'k et raem 
uut kiek, zie 'k niks aanders as snij en ies, 
en dat het al een hiele poze zo west, en et 
kan ok nog wel een maond duren. Want de 
vroegere strenge en lange winters die 1k 
mitmaekt hebbe duurden tot half meert toe. 
De winter van '28229, doe wa'k 14 jaor, doe 
reden we 1 april nog op de trekgatten, as 
't temeensen naachs vostig west hadde, want 
et was al duj. 

Ok in de oorlog hebben we twie strenge 
winters had, en die vergeet 1k niet zo gauw 
weer. De winter van '39 en '40 ston 1k in 
Haarlem op waacht, ik was doe soldaot moej' 
weten. Et vreur doe een dikke twintig grao-
den. Gevlochten stro-omhulsels om de kissies 
henne, een bivakmusse op, en zo kwammen 
we deur de naacht henne. De winter van '41 
op '42 vergeet ik ok niet weer, doe is oonze 
ooldste dochter geboren op 1 april, en doe 
lag de snij nog een meter hoge aachter de 

boswal, bij de weg langes, mar et was doe 
wel duj weer. 

Et het verleden weke verschrikkelik sni'jt, 
mar toch lag d'r in die vroegere strenge en 
lange winters meer snij in de Stellingwarven 
as now. In een plakkien in de buurt laggen 
zokke dikke sni'jdunen op 'e weg, dat ze 
hadden d'r een tunnel deur greven, en ze 
fietsten d'r zo deur. De botterfebriek van 
Delfstrahuzen was zo insni'jd dat die kwam 
stille te liggen, de meensken konnen d'r niet 
meer inkommen. Al was et hier niet zo slim 
as in et Noorden, de meensken raekten toch 
bezeten van een hamsterwoede. In Wolvege 
was gien brood ofmelk meer te koop. Anvoer 
was d'r niet meer dat de 11 .000:Wolvegesters 
hadden de winkels gauw leeg. Ondaanks dat 
d'r in de vroegere strenge winters meer snij 
lag, kwammen de bakkers en winkelmannen 
toch langes. Dat mossen ze om de konker-
reensie. 1k zie ze nog deur de snij baggeren. 
As ze de weg niet langes konnen, dan gongen 
ze deur et laand. In de iene haand een tasse 
mit bosschoppen, en in de aandere haand 
een bussien pietereulie. lene van oonze leden 
hoolt een stok of vier kiepen en een haene. 
Doe hij in die snijstorm morgens bij zien 
kiepen kwam, weren ze insni'jd, de koppies 
kwammen nog krek boven de snij uut. Et 
weren now gien legkiepen meer, et weren 
now iglokiepen wodden. We hebben now weer 
es ondervunnen, dat de netuur baos is. Mar 
al gaot et ok nog zo reer, de meensken 
maeken d'r altied grappies over. 

1k wete nog goed in de vroegere strenge 
winters dat we tegen mekaander zeden: ,,Nog 
iene sni'jstorm, en dan roepen we mekaander 
goeiemorgen deur de schostien toe." Mar we 
gaon de goeie tied weer in. 1k hebbe delurkies 
wel es op 10 feberwaori heurd zingen, dat 
wodt van 'tjaor best een stok laeter. 

\ 	. 



Hypotheek? 
• Kom ri-egelrecht 

naor de Rabobaank 

: 	 :: • 	i I ____ 

:-•:_ - ------- 	 - 
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nd 

Wie een huus koopt gaot niet over ien naacht ies 
Dat gelt ok veur jow hypotheek 

Kom daorom veur een hypotheek op maot naor jow Rabobaank 	- 

•Habobaank 
Meer baank veur jow geld 

 


