


Ni'jjaorsdag 
Dag van de Vrede 

maendag 

11 
jannewaori 

E.K. 23.31 

deensdag 

2 
jannewaori 

Zegen in 't nijjaor - Wij' mij wat geven 
Dan hoop ik daj' lang leven - Wij' mij niks geven 

Dan hoop ik dat je de potten en de pannen an de kont vaas- 
tekleven (wodde zegd as de meensken bi'jde huzen langes gongen 

om de bewoners et nijjaor ofte winnen; Oosterwoolde) 

woensdag 

3 
jannewaori 

donderdag 

2 
jannewaori 

Alle zegen komt vanboven. 
(kuj' uw' de gek zeggen as d'r wat vaalt; Nijberkoop) 



Et jaor 2001 (1) 

Veul heil en zegen in et ni je jaor! 

Wij weensken jim vanzels weer alle goeds toe veur et kommende jaor. Veul 
zunne en niet te vule regen, een goeie gezondhied en gao mar deur. Wij 
hopen in elk geval daj m alle daegen een plezierig begin hebben deur de blat-
ties van disse ni je spreukekelinder te lezen! 
Wehebbenperbeerdd'rweerwataorigs vantemaeken. D'rbinwatni jeonder-
dielen in de kelinder te vienen, mar een tal ooldere doen ok weer gewoon mit. 
Zo is d'r vanof et begin van de kelinder ruumte west veur wark van Stelling-
warver dichters en oknow is dat zo. Jim lezen eental ni je gedichtenvan Oene 
Bult, Lodewiek Hooghiemstra, Jan Oosterhof en Willem Jan Teijema. Daor-
naost bin d'r dit keer een stok of wat gedichies/riempies opneumen van 
Hendrik Johannes Bergveld. 
An de historie van de streek besteden we ok van't jaor weer ommedaenken. 
Over een tal dorpen uut de Stellingwarven kuj' wat lezen, mar niet over elk. 
Volgend jaor willen we aenlik an alle hoeken van disse kontreinen omme-
daenken geven. Misschien bin d'r onder jim goenend die nog wel wat 
aorigs over et eigen dorp veur disse kelinder schrieven willen. En moch ie 
et Stellingwarfs niet goed beheersen, dan is dat gien perbleem. Op et kan-
toor van de Stpllingwarver Schrieversronte wodt alles goed naokeken of 
vertaeld! 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Et jaor 2001(2) 

Vleden jaor konnen jim veur et eerst stokkies over de netuur lezen die as 
schreven binnen deur netuurkenner Wiebe Scheenstra van Oosterwoolde. 
Een hieleboel meensken lazzen die stokkies mit plezier Vandaor dat we 
Scheenstra weer vraogd hebben om zien mitwarking. Gelokkig wol hij dat 
wel, zodat jim van't jaor weer alle maonden een stokkien van him lezen 
kunnen. Ni j weren ok de striptekenings van Jan Oosterhof jr. Ok die vullen 
ommeraek in de smaek, dat Jan het weer twaelf ni jen veur disse kelinder 
bedocht en uutwarkt. 
Ni je onderdielen bin o.e. de verhaelties over de maonden van et jaor deur 
Koop Gorte van Hooltpae. In dieprachtige stokkies kuj veural lezen hoe as 
et leven d'r vroeger in die tied van et jaor op de boerkeri je uut zag. Nï j bin 
ok de meer infermetieve stokkies over een tal planeten deur Joop van Lier 
van De Miente. Veul meensken hebben daor aorighied an, mar weten d'r 
nog niet zo vule van. Deur et lezen van die blatties weej' inienend hiel wat 
meer! Ni j is ok de infermaosie over een twaelftal boeken die de Schrievers-
ronte uutgeven het. Die infermaosie komt van boekekenner Lodewiek 
Hooghiemstra. Op een peer van de blatties doen wij j butendat een prachtige 
anbieding, dus griep de kaan! Et laeste ni je onderdiel bin een tal puzelties 
in et Stellingwarfs. De meersten bin makkelik, mar d'r bin ok een peer bij 
die wat muuiliker binnen. Mittwiepuzelskuj een aorig priesien winnen, aj' 
de oplossing temeensen goed hebben en die opsturen! Veul sukses daormit! 

(lees veerder op et volgen de blattien) 



jannewaori 

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

zâoterdag 

:6 
jannewaori 

op 08.47, zunne onder 16.43 

vrijdag 

As 't varkens regent, krigt hij ok een stat. 
(wodç zegd van een sufferd; De Miente) 

jannewaori 

maendag 

.8- 
jannewaori 

Ie kun nooit weten hoe een koe een haeze vangt 

(verspreid) 



Etjaor 2001 (3) 

Op de veurkaante, et schild van de kelinder, zienjim een ofbeelding vaneen 
oold Saksisch boerehuus. Et gaot hier om de Biezenhutte bij Oosterwooide 
die vieden jaor om een niet al te starke reden otbreuken wodde deur de 
geniiente Oost-Stellingwarf. Biljet schrieven van dit stokkien (meie 2000) is 
nog altied niet dudelik as et biezundere en typische veurbeeld van een Sak-
sisch boerderi'jgien van et Stellingwarver type weer opbouwd wodden zal. 
Dr bin meensken die vienen dat et dan om een replica gaot en dat is in heur 
ogen niet zo zinvol. Eren bin et daor niet mit iens en geven as veurbeeld de 
kloldcestoelen. Dat bin ja ok haost allegere replica's; alilend de klokken bin 
op de meerste plakken nog oorspronkelik. Stel dat ok al die aorige en streek-
eigene bouwwarken niet opknapt of opnij bouwd weren? Beide 
Stellingwarver gentienien hebben ommes al Mei weinig an historische paan-
den en bouwwarken weten te beweren? Wat vienenjim d'r aenlik van?? 

Now, mit meer perblemen willen we jim echt niet opschepen, heut Daoris de 
ni'je spreukekelinder niet veur bedoeld. Ochja, now weet tdch over spreuken 
hebben: haost alle spreukies op de veurkaante van alieblatties kommen uut et 
Ste!lingwarfs Woordeboek, die! 4. Dat verscheen in de haast van 2000 en bij-
kotten verschient et laeste diel in de serie van viert We bin dr wisse van dat we 
daor weer genoeg leesvoer uuthaelen veur de kelinder van 2002. Mar we 
weenksen jim yartzels eerst alle plezier mit disse veur et jaor 2001! 

De saemenstellers van de kelinder 2001: Jan Oosterhof sr., Joop Ooster-
hof en Sietske Bloernhoff. 

Jannewaori 

Jannewaori is de eerste maond van 't ni'jejaor die ok wel louwinaond 
nuumd wodt. Vroeger, en ok now nog, gong ie mekeer et nije jaor 
ofwinnen. le heupen dan soms even stiekem weg, zodaj de eerste 

weren die de aander et nije jaor ofwun. 
Vroeger gongen de kiender soms huus an huus te ni'jjaorwinnen om 
een peer centen te kriegen. De meerste meensken hadden daorom 
een paantien mit wat keuperlappen op de schostienmaantel stamt. 
Bij de naoste buren kreej' wat lekkers, bijglieks boeremeiden (abri-
kozen in een koppien) en hij de aandere buren een peer sinesappels 

of een stokkien sukelao. 
De wat ooldere jeugd gong ooldejaorsaovend togen mit melkbus-
sen, krojen, soms vol mit kuil, boerewaegens, hekken, hujmesienen 
of alderdeegst mit een strontbak vol stront. Gelokkig wodde dr aen-
lik nooit wat vernield en de jeugd hadde wille, tot diepe in de naacht. 

Koop Gorte 



V.M. 21.24 

deensdag 

9 ,  
jannewaori 

woensdag 

10 
jannewaori 

a 
Ie kun 'm op gien voeten en vaomen bijholen. 

'(op gien stokken nao; Span ge) 

Zunne op 08.43, zunne onder 16.53 

donderdag 	vrijdag 

Ii. 12 
jannewaori jannewaori 

El 
Et is broodneudige neudig vanneuden. 

(et is slim neudig; Ni'jberkoop) 



Zuwweet a -t  Iiektnii'j 

waagen? 	 vat r.M 

t . , 

-'-S- 

* -4- 

	

Mor d'r komt 	
Zal best, mor ik 
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Waa 	
Ze 

	

nnime 	
hebben ja 

1' krak zoolt 
dan toch 
niet? 	

S 	 sttl'jdl 
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De netuur injannewaori 

lnjannewaori peren de vossen. Op de leeftied van negen, tien maon-
den is een vos geslachtsriepe. De peer- of raanstied is in de tied 
tussen et aende van december en midden feberwaori. De dreegtied is 
twienenvuuftig daegen, soms een peer daegen langer. Buten de peer-
tied leeft een vos solitair. Twie weken veur de bevruchting geft een 
moervos al lokstoffen of tiedens et pissen. Rekels kriegen zo op tied 
in de gaten waor een raanzige moervos zit. Een moervos is mar twie 
tot drie daegen bereid om te peren. De rekel roekt de geurstoffen 
(feromen) van een moervos op grote ofstaand. Soms wo'n de deur de 
locht verspreide geurties op meerdere kilemeters ofstaand deur een 
rekel ontdekt. De grootste ofstaand was vier kilemeter, stelden 
wetenschoppers vaaste. De rekel die deur de geurstoffen lokt wodt, 
bllft een moervos ongeveer veertien daegen volgen, zonder heur Ok 
mar een mement nut et oge te verliezen. 
Vossen bin naachtdieren, mar een koppel wodt soms zien tot een ure 
of elf morgens. De kleinere moervos loptveurop. 
De bevruchting (copulatie) wodt zelden zien. Een boer nut Berkoop 
had dat gelok wel. De bevruchting gaot bek as hij honnen. De boer 
zag Ok et zonuumde 'hangen'. 

Wiebe Scheenstra 



zaoterdag 	zundag 

13 14 
jannewaori jannewaori 

Overdaod is altied verkeerd, 
behalven bij dieken en dammen. 

(Donkerbroek) 

L.K. 13.35 

maendag 
	

deensdag 

1516 
jannewaori jannewaori 

Wie zien gat verbraant moet op 'e blaoren zitten. 
(De Fochtel, De Haule, Else, 

Munnikeburen, Berkoop, Hooltpae) 



leze 1 

Smekende stikken de bomen 
heur kaele toeken uut naor 
de grieze, driegende wolkens: 
geef zunne, geef waarmte, geef troost! 

Onverwaachs overvaalt heur 
een iezelbujje, koold en had; 
elk toekien raekt omkiamd deur 
een hule, ofwerend en glad. 

Verstiefd staon bomen en struken 
te blinken in 't vaele locht; 
ze lieken mooier as ze binnen, 
mar heur kaelhied zie ie toch. 

'n Hadde wiend gieselt de toeken 
die diepe bugen onder heur last, 
d'r bin d'r die breken en valen, 
deur zwaorte en drok overbelast. 

Wanneer komt weer de zunne 
mit waarmte weeromm' in et laand? 
Deur d' iezige wiend en de koolde 
raeken de bomen onthaand! 

L.H 

Gat 

Op de veurkaante van dit blattien staot een gezegde mit et woord gat 
d'r in. Now is et lange niet et ienige gezegde mit dit woortien dr in. 
Aj' in et Stellingwarfs Woordeboek, diel 2 kieken, zie]t dat mitien. Et 
woordeboek bestedet mar liefst vier bladzieden an gat. Now het et 
woord ok mar evenpies veertien betekenissen en bij al die beteke-
nissen staon veurbeeldzinnegies van hoe as de meensken et woord 
bruken. Wij geven vanzels op dit plak al die uutleg niet, en we laoten 
ok niet al die veurbeeldzinnen zien. Mar we hebben nog wel een tal 
aorige gezegden veur jim op de riegel zet Daor gaon we: 
Uut een grpot gat blaozen pochen, snoeven, een gat in de dag slao-
pen slim lange slaopen, de gatten in de sokken lopen je et vuur uut de 
sloffen lopen, iene de gatten in de hozen praoten z6 praoten dat een 
aander dr gien woord tussen kriegen kan, hij is bij de gatten dichte 
hij is haost niet te vertrouwen, een iegel kan bij alle gatten langes 
reddet Mm overal uut. Plak et gat mar daelë gao mar zitten, hij ligt 
nog mit de hakken veur et gat hij ligt nog op bedde, iene om 't gat 
slikken stroopsmeren, in 't gat hangen tegenstribbelen, aorig in zien 
gat naegeld wezen nogal bange wezen, dat naait d'r een gat uut daor 
gebeurt wat reers. 
En now nemen we 't gat onder de aarm en moenjim veur de rest van 
de dag jim gat mar redden! 

Sietske Bloemhoff 



woensdag 

17 
jannewaori 

Begin van de Bidweke 
veur de ienhied 

donderdag 

18 
jannewaori 

Waj' vandaege doen kunnen, 
moej' niet uutstellen tot morgen. 

(Span ge) 

H. Preenses Margriet (1943) 
op 08.37, zunne onder 17.04 

Vn jdag 

19 
jannewaori 

zaoterdag 

20 
jannewaori 

MI  1 
Ze lat nooit de vleugels hangen. 

(geft de moed nooit op; Steggerde) 



De zunne 

De zundag is nuumdnaor et hemellichem de zunne. De zunne is een 
gewone, zonuumde G2 steern, iene van de honderdmiljard of alder-
deegst nog meer steerns in oons melkwegstelsel. 
De diameter is 1.390.000 kilemeter, hij is 1.989e30 kilo zwaor, de 
temperetuur van de oppervlakte is 5500 graoden Celsius, wiels de 
temperetuur hielendal middenin de zunne mar liefst 155.600.000 
graoden Celsius bedreegt. 
De zunne vult meer as 99,8 percent van de totale massa van et zun-
nestelsel. Van de overblievende 0,2 percent nemt de planeet Jupiter 
meer as alle aandere planeten mit mekere et plak in. 
De zunne wodt verpersoonlikt in verschillende mythologieën; de 
Grieken numen him Helios en de Romeinen Sol. 
De zunne staot op een gemiddelde ofstaand van 150.000.000 mil-
joen kilemeter van de eerde. Die ofstaand wodt een 1AE of een 
astronomische ienhied nuumd. 

Joop van Lie'r 

Puzeltien 

Op de onderstaonde strepies en stippen moe'n de oplossings van de 
vraogen die naost die strepen staon, invuld wodden. Af dat klaor 
hebben is op de riegel stippen, van boven naor beneden, een woord 
ontstaon. Welk woord is dat? 

- - - 	kledingstok 
- . - 	 diel van een ieuw 

- - . - - 	periode van eenjaor 
- . 	 koold spul in de winter 

kuj'mitopetiesrieden 
- - -. 	 ond van etjaor 

- - . - 	 niet stroef 
- . - - - 	niet waarm 

et is zo koold, ie kun wel... 
- . - 	 winterse kleur 



zundag 

21 
jannewaori  

maendag 

22 
jannewaori 

Wat een dooie vissiesvreter. 
(saai, onnéuzel kiend of volwassene; Ni'jhooltpae) 

!tiIII)  .a 

N.M. 14.07 

deensdag 

23 
jannewaori  

woensdag 

24 
jannewaori 

MO 
Mii' stroop vang ie meer vliegen as mit eek. 

(De Haule, Makkinge) 



Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Feest van herkenning 
(wark van 31 Stellingwarver schrievers) 

Bij gelegenhied van et 25-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrievers-
ronte in 1997 wodde een bundel uutgeven mit verhaelen, gedichten, 
beschouwings en verhaandelings van 31 Stellingwarver schrievers en schrief-
sters, mit een veurwoord van Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen. 
Et is een slim ofwisselend, ni'jsgierig en vernuverend overzicht wodden 
van de staand van zaeken in de Stellingwarver schrieveri'je in 1997 en de 
daoran veurofgaonde jaoren. De beschouwing van de haand van Henk 
Bloemhoff en Pieter Jonker onder de titel Stellingwarver schrieveri'je, ver-
weven in herinnering is biezunder belangriek, lezensweerdig en volledig, 
en eupent et boek. 

0k et stok van Otto de Vent Stellingwarver schriev en je in de 19e ieuw is et 
ommedaenken meer as weerd. Mar veerder ok een protte ontspannende en/of 
interessaante verhaelen en gedichten veur de deursneelezer. Anbeveulen! 

Feest van herkenning. ISBN 9064660891, 176 bladzieden, f 25,00, 
omslag: Sietske A. Bloemhoff. 

Anbieding: Vnof vandaege tot en mit de feberwaorimaond is dit boek bij 
de Stellingwarver Schrieversronte en de boekhaandels van Zwikstra en 
Bahnmiiller veur mar f20,00 te koop. 

As in jannewaori 
de moggen zwaarmen, 
dan kiij' in meert 
de oren waarmen. 

Een betien kan een boel wezen 
as et van een goed meenske komt. 

* ** * * 

Komt d'r gien vost in jannewaori, 
leg dan de wol veur meert mar klaor. 

***** 

Trek altied gien lang gezicht 
et leven is d'r te kat veur. 

Bezuuk brengt altied bliedschop an, 
is 't niet bij 't kommen, dan wel mit gaan. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



Zunne op 08.29, zunne onder 17.16 

donderdag 

25 
jannewaori  

vrijdag 

26 
jannewaoni 

De vlij van de brij en et vel van de vis is et beste wat d'r is. 
(De Miente) 

zaotendag 

27 
jannewaoni  

zundag 

28 
jannewaoni 

Mit vliet en moed wodt heide goed 
Mar zonder stront blift 't heidegrond. 

(Oosterwoolde) 



Et oolde pad (1) 

De Markeweg deur Blesdieke en de weg wiederop van De Blesse 
naor Noordwoolde is al ieuwen oold. In 1860 is disse weg bestraot. 
Dit het liekewel niet et pad west waor de eerste bebouwing tot staand 
kommen is. Die lag naemelik een stokkien zudeliker. Dit pad leup 
van de karke in Blesdieke of tot an de now oolde Rieksweg en dreug 
de naeme van et Karkepad. Dit stok wastot 1972 nog voluutbegaon-
ber. In oolde tieden leup et deur tot de Euverburen en wiederop et 
oosten in. De Euverburen is nog een bewoond stok dat overbleven is 
van et oolde pad. In et begin van 1900 was een stok pad ten oosten 
van de Euverburen nog in gebruuk, mar dat is laeter ophuUen te 
bestaon. In de dattiger jaoren weren dTr nog resten van te zien. De 
eerste karke van Peperge ston ok an dit pad. De boerderijen die 
staon hebben van de oolde Rieksweg of et oosten in zollen in vroeger 
ieuwen deur oorlogsgeweld ofbraand wezen en bin laeter an de 
noordeliker legen weg herbouwd. 

(meer over et.00lde pad bij' lezen op et blattien van 29 en 30 Jan-
newaori) 

(Uut: Van heuren zeggen, zien en weten, Jan H. Lantinga, 1994) 

waogen 

wie niks waogt 
kan niks winnen 
wie niet schiet 
zal altied missen 

wij' de schoenen 
dreuge holen, 
dan moej' niet 
tegen de wiend in pissen 

Jan Oosterhof 



maendag 

29 
jannewaori  

deensdag 

30 
jannewaori 

Et vel over de ogen doen. 
(slaopen gaon; Ni'jhooltpae) 

_J u  

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 
	

E.K. 15.02 

woensdag 

31 
jannewaori  

donderdag 

1 
feberwaori 

Mist geft von in de kist en regenwaeter dat pist. 
(De Fochtel) 



Et oolde pad (2) 

In de loop van de tied bin zowat alle boerderijen van de karke van 
Blesdieke of en in elk geval tot Steggerde an toe verplaetst naor de 
noordeliker legen weg. In Blesdieke staon now, nog drie boerderijen 
op een ieuwenoold plak an et Karkepad. lene dr van is opni'j bouwd, 
naodat die deur blikseminslag omtrent 1915-1920 ofbraande, mar 
dan wel eersomnie. 
In 1825 ston d'r an de Markeweg tussen de karke en De Blesse nog 
mar iene boerderi'je. Disse is nog bestaond en ligt in een kavel, waor 
vroeger een klooster op staon het. An & ligging van de grond in de 
bos kuj' now nog een stok van de gracht onderscheiden. 
EL oolde pad waor de vroegere huzen an stonnen was wel veur alge-
n-den gebruuk mar gien gemienschoppelik eigendom. Et pad leup 
overdwas ten opzichte van et laand. De bezitters van de stroke laand 
waor et pad over leup weren ok de eigeners dr van. Die hadden, elk 
veur zien pat, ok de verplichting dit goed te onderholen. Et mos goed 
gaonber blieven. Dat was wettelik verplicht. 

(meerovereto1depadkuj'lezen op etbiattien van 16 en 1 7feberwaori) 

(Uut: Van heuren zeggen, zien en weten, Jan H. Lantinga, 1994) 

As een vrouw kloon wodden. wil, 
moet ze heur eerst ommebouwen laoten 

Zij staot heur Neckermannegien wel. 

Weren die lewaaierige zang en meziek d'r niet, 
et leven hadde meer weerde 

Zundagswark is krek lieke stark 

Af d'r mit de fiets kommen kunnen, 
moef et niet per auto doen! 

Oene Bult 



Maria Lichtmis (rk.) 
op 08.18, zunne onder 17.29 

., 
vn jdag 

2 
zaoterdag 

3 
feberwaori 
	

feberwaori 

Snij in 't sliek 
Vost op 'e diek. 

(De Haule, Hooltpae) 

zundag 	maendag 

4 5 
feberwaori 
	

feberwaori 

How, mar vot gaot hadder. 
(Ni'jberkoop, Span ge) 



Feberwaori 

Feberwaori is de schrikkelmaond. Om de vier jaor telt de maond 29 
daegen. Etis wonder dat veur de invoering van de Juliaanse kelinder 
feberwaori 27 daegen telde. 
Een schrikkeljaor hul hier vroeger in dat in de feberwaoriniaond de 
jongen op de daansvloer de maegies niet vreugen om te daansen. Et 
gong bek aandersoniine; de maegies mochten de jongen vraogen, 
en dan kreej wel es grote verrassings! Hier bin nog al Hel wat trou-
werijen nut votkommen. 
Vroeger zeden ze Ok wel dat feberwaori een zoenfeest' was, was 
feberwaori dan misschien een stille seksmaond ... ? 
Feberwaori wodde ok wel de sprokkelmaond nuumd. Waoromme 
aen]ik? Misschien omdat et meerste kophoolt in feberwaori kapt 
wodde? 

Koop Gorte 

.- 	tt veur n13j beur, 

dattschaonssPIin9en  
99 

Jow beurt, 
slâkei 

'iir 
bar ksj'aj'mtt 
zoen slakke- '\ 
gogegim - 



deensdag 	woensdag 

6 7 
feberwaori 
	

feberwaori 

Wat laeçer op 'e aovend, wat schoonder volk. 
(Ni'jberkoop) 

II 

V.M. 08.12 
	

Zunne op 08.06, zunne onder 17.42 

donderdag 

8 
feberwaori 

S,. vn jdag 

9 
feberwaoni 

Hij het een oolde vrouw zien pissen. 
(het een zonuumd 'strontje' (an et ooglid); 

Oolde- en Ni'jlaemer) 



De netuur in feberwaori 

Zogauw de winterkoolde in feberwaori minder wedt, laoten de 
brune mannelike katties an de eis et veurjaor zien. Op mooie feber-
waoridaegen staot de eis alderdeegst al in de bluui. De mannelike 
maeldraodlcatties wapperen in de wiend. De miljarden stoefinael-
korrels won mit de wiend vervoerd. Van al die stoefmaellcorreis 
komt een tal terechte op de hiele kleine, mar mooie pürperrooie 
stamperbloempies. Let veural es op die stamperbloempies. Ze bin 
bek as de mannelike katties te vienen op et aende van een scheut. 
Beide geslachten zitten op dezelde boom. De els is dus ienhuzig en 
een wiendbluuier. Wiendbluuiers bluuien altied bijtieds; al veur et 
blad an de bomen zit. An et nog kaele eizehoolt zitten drie generao-
sies proppen. De purperrooie kleine bollegies gruuien dit jaor nut tot 
proppen. Veerder valen de grune elzeproppen op. Die hebben heur et 
veurige jor ontwikkeld. De daddejaors proppen bin donkerbruun 
en staon eupen. De zaoden bin d'r al nut. 
Een inkelde, mit zorg snuuid en nog krek niet biuuiendelzetoekien kan 
in feberwaori in de kaemer de veurjaorstied op een plezierige wieze 	t 
inluden. As de mannelike katties in de kaemer bluulen gaon, kriej' een 
indrok van evrgrote tal stoefmaelkorrels in die mannelike katties. 

Wiebe Scheenstra 

Jaorig: 

Mooifeest, 
drinken mit mekeer op je gezondhied, 
mar mit een wrange naosmaek, 
ie bin een jaor oolder wodden. 

Snij: 

Valende vlokken dekken de eerde toe, 
as een wdarme deken. 
Dan komt de duj, 
kaei laand drekkig 

IJbe Duursma 



Septuagesima 

zaoterdag 	zundag 

10 11 
feberwaori 
	

feberwaori 

Die naachs uut visken gaot, moet daegs nettedreu gen. 
(degene die naachs drok in de weer is, op is, kan over-
dag de slaop niet inhaelen as hij warken moet; Don-

kerbroek, Ni'jberkoop, Hooltpae, Scharpenzeel) 

_ 	
- 

maendag 
	

deensdag 

12 13 
feberwaori 
	

feberwaori 

MO 
Dat gaot ok uut een vieren. 
(slim hadde; Ni'jberkoop) 



Mercurius 

Mercurius is de planeet die et dichtste bij de zunne staot; hij dot d'r 
mat 88 daegen over om om de zunne henne te kommen. Die 
zonuumde omloop is slim excentrisch: in et perihelium (as een pla-
neet et dichtste bij de zunne is) is de planeet 46 miljoen kilemeter 
van de zunne of, mar in et aphehelium (as een planeet et veerste van 
de zunne is) is die ofstaand mat evenpies 70 miljoen kilemeter! 
Gemiddeld is de ofstaand van Mercurius naor de zunne 57.910.000 
kilemeter, de zwaorte van de planeet is 4.869e24 kilo. Mercurius 
drijt om zien eigen as in 59 daegen. Op et midden van de dag is et dr 
400 graoden Celsius, wiels et in de naacht wel 200 graoden vriezen 
kan. 
De Soemeriers kenden de planeet al in de dadde ieuw veur Christus. 
De Grieken hadden d'r twie naemen veur: Apollo veur as Mercurius 
een morgensteern en Hermes as et een aovendsteern was. 
Mercurius wodde an now toe ien keer deur een ruumteschip 
bezocht; de Marmer 10 vleug in de periode 1973/1974 drie keer 
langs de planeet. 

Joop van Lier 

Puzeltien 

In de onderstaonde puzel moen de oplossings weer op de strepies 
invuld wodden. Bij elke oplossing won de letters van et veurige 
woord bruukt en d'r komt alle keren een ni'je letter bij. Sukses! 

- 	 letter 

- - 	 klaank in et Steffingwarfs 

- - - 	 diel van een kaaste 

- - - - 	et Stellingwarfs 

niet vroeg 

zit an een bloeme 

niet de eersten 



Valentijnsdag 
	

L.K. 04.24 

woensdag 
	

donderdag 

14 15 
feberwaori 
	

feberwaori 

Et venien zit in de stat. 
(et 1a4'tige, onaordige komt an et aende; 
Buil, De Fochtel, Peperge, De Blesse) 

op 07.53, zunne onder 17.55 

Vn. jdag 	zaoterdag 

16 17 
feberwaori 
	

feberwaori 

Dat is naor de vianen. 
(kepot, naor de barrebiesjes; Noordwoolde, 

De Fochtel) 



Venien 

Veul van de gezegden die dit jaor op disse kelender te lezen binnen, 
'kommen uut et Stellingwarfs Woordeboek, diel 4. Dat geit ok veur et 
gezegde dat op de veurkaante van dit blattien staot. In een hieleboel 
plakken wodt venien zegd, mar dr bin ok plakken die et over 
venietid, verniend, of vernien hebben. Et woord kent twie betekenis-
sen: 
1. ongemak, ziekte of lastig ongedierte bij et vee (bi'jglieks de 

runderhorzel) Dr zit ve(r)nien in et gier, dan zit dr een hiele 
hadde raand in et gier. Veniend bezetten wodt zegd aj et over et 
bestrieden van bepaolde kwaolen bij koenen hebben mit 
gebruuk van bi'jglieks addereulie of wonderzalve. 

2. veniendighied, kwaodaordighied Et veniend lopt hint tot de ogen 
uut ien en al venien, klinkklaore venien id., Hij is mit veniend 
bezeten 't is een gemene, valse vent, Wat een stokkien vernien een 
veniendige persoon. Dat iaeste wodt liekewel ok wei es in posi-
tieve zin van iene zegd as die persoon flink pittig en fel is. 

Sietske Bloenhoff 

Et oolde pad (3) 

Nog tot omtrent 1970 gavven B. en W. van West-Stellingwarfjaor-
lilcs in de haast een eupenbaore kennisgeving dat et Karkepad in 
Blesdieke op 15 oktober van et betreffende jaor in schouwbere staot 
wezen mos. Koelen en gatten mossen anvuld wodden mit zuver 
zaand, de heldcies in goed drijbere staot en et hooitgewas mos recht-
staandig opsnuuid wezen. Dit pad kende an weerskaanten gien 
ofscheiding. Waor et pad dwas deur een weidekaampe leup, was dr 
an weerskaanten in et stek een deurgang mit klaphekkies. De steun-
paolen van die hekkies stonnen schieve. ITierdeur vullen de hekkies 
nao et eupendoen vanzeis weer dichte. Et ligt veur de haand dat de 
paolen van et hekke, van de kaaxnpe uut bekeken, schieve naor buten 
stonnen. Daordeur kon et vee in et laand ze niet eupen drokken. 
Dit Karkepad is nooit aanders west as een voetpad van zaand. In 
1972 is in et kader van de ruilverkaveling Lende-Zuud verklaord dat 
d'r gien reden was om dit oolde Karkepad nog langer bestaon te lao-
ten. Hiermit vervul de onderhooldsplicht. Hier en daor wodden doe 
de deurgangen ofsleuten en is et as deurgaond pad ophulien te 
bestaon. Hiermit is een aende kommen an een stok pad dat mis-
schien wel 800 jaor in gebruuk west het 

(Uut: Van heuren zeggen, zien en weten, Jan H. Lantinga, 1994) 



H.K.H. Preenses Christina (1947) 

zundag 	rnaendag 

18 19 
feberwaori 
	

feberwaori 

Een, goeie veurgevel versiert ei' huus. 
(uw' de gek, van iene zien neuze; Buil) 

deensdag 	woensdag 

20 21 
feberwaori 
	

feberwaori 

Goed veurgaon dot goed volgen. 
(Peperge, De Blesse) 



nikszeggend vassien 

ik zeg 

mar 

zo 

ik zeg 
inar 

zin 

de zin van et bestaon 

is 
de-zin 
in et bestaon 

Jan Oosterhof 

Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Veldnaemen van Stellingwarf; Die! TV: De Fochtel 
(Otto de Vent) 

In de riege! Veldnaemen van Stellingwarf verscheen in 1991 as vierde diel 
een boekien over De Fochtel van de haand van Otto de Vent. Nao een inlei-
ding, toegeheke ok bedoeld as een daankzegging veur alle mitwarking, is et 
boekien in vier heufdstokken indield. 
1: De Fochtel; ligging, bojem, nederzettingsgeschiedenis, grondgebruuk. 

Geschiedenis van de vervenings. Et gaot hier om een slim interessaant 
en belangwekkend henfdstokl 

2: De dörpsnaeme. 
3: De veurnaemste toponymische elementen. 
4: Alfabetische naemelist. 

Et boekien wodt komp!eteerd mit een veldnaemekaorte, een list van ofkot-
tings en een literetuurlist. Een biezunder goeie en weerdevolle bi'jdrege an de 
zo wardeerde riege! Veldnaemen van Stellingwaif van de Schrieversronte. 

Vent, 0. de, Veldnaemen van Stellingwarf; diel 1V De Fochtel. ISBN 
906466065/4; 120 bladzieden, f 16,90. Stellingwarver Schrieversronte, 
1991. 



Zunne op 07.38, zurine onder 18.08 
N.M. 09.21 

donderdag 	vrijdag 

22 23 
feberwaori 
	

feberwaori 

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

(geefje geld niet uut veurdaj' doodgaon; Ni'jhooltpae) 

zaoterdag 	zundag 

24 25H 
feberwaori 
	

feberwaori 

• Dat zit in de vioele. 
(d'r is bliekber niet meer an docht, et is vergeten; Else) 



Berkoop 

De karke van Berkoop zal now zoe'n 700 jaor leden op een domsgewieze 
meniere bouwd wezen. D'r ston een hoge, stompe toren bij die in 1585, doe 
de Spanjaorden streuptochten in disse kontreinen huilen, deur die troepen 
ondergreven is, waordeur hij in mekeer zakt is. Disse toren was ok doms-
gewieze bouwd. 
De torenklokke is geuten in de tied dat L.J. VQillinge karkvoogd, E. v.d. Ley 
predilcaant en N. Koch grietman van de grieteni'je was. 
Et was een prachtige buurt daor bij de karke, mit een gruun plein in de mid-
den en daor ston et mooie huus van de femiiie Hubbeling op. Ze hadden van 
daoruut een schitterend uutzicht op 'e buurt. 
Eertieds ston de Lyckiama Steense zuudoostelik van de Karkebuurt. Dit 
fraaie gebouw was uur et waeter optrokken en in et rampjaor 1672 deur de 
Munstersenvemieid. Deur gebruuk te maeken van buskruut hebben ze et in 
de locht springen laoten. 
An de Broggelaene sten vroeger een korenmeule en ok wodden dr vier 
voegelkouwen huilen. Bij dit dörp heurde vanooids ok de Deddingebuurt 
ende Bekhofschaans. 
Schotanus zee et in de midden van de zeuventiende ieuw zo: 'Een welbe-
bouwd dorp met twee schoondere jaarmarkten, de ene op vrijdag voor 
pinksteren en de andere op 26 augustus.' 

(Uut: Schetsen uit Friesland, J.H. Popping, 1892) 

Steulen goed is niet minder. 

Veur en two de elfde 
is et overal meer van etzelde. 

Liever woorden as daoden van koppesnellers. 

In Amsterdam gaot et krek as in Appelscha 	 :1 
over ongelokken, inbraoken, huzen, parkeren en relaosies. 

Van aachteren kiek ie 'n auto tegen de kont. 

Oene Buit 



Rosenmoritag 
	

Vastenaovond 

maendag 
	

deensdag 

26 27 
feberwaori 
	

feberwaori 

De voegelties in de vingers hebben. 
(tinteletide vingers hebben, ni. deur de koolde; 

Peperge, De Blesse, Wolvege) 

Aswoensdag (rk.) 

woensdag 
	

donderdag 

28 1 
feberwaori 
	

meert 

1W 

Die het te vule vinkelwaeter had. 

(starke draank; Ni'jhooltpae) 



Stoelematter 

Vlechtende hanen 
bugen rotan en riet, 
maeken stoelen en taafels 
van wat in de netuur, 
stillegies te soezen staat 
waor as waeter langes gaat. 

Et schoeiplak van karrekiet, 
van rietdomp' en weerlaompien 
wodt mit keunst en vakmanschap 
ommebouwd tot een waarm nust 
veur de baas van de netuur, 
kostber en niet al te duur. 

L.H. 

Meert 

Meert is de veurjaorsmaond, mar et kan dr soms nog aorig ommetoe 
gaon. Zo kan et ommeraek sni'jen en hadde wi'jen en sni'jdunen 
opjaegen, pattietoeren wiet-hoe-hoge. Mat et kan ok allemachtig 
vriezen, en dan zeden ze wel es: 'As de daegen beginnen te lengen, 
beginnen de naachten te strengen'. 
Daortegenover staot dat de meertmaond ok prachtige daegen geven 
kan, alderdeegst mli zoemerse tempereturen. Vroeger wedde d'r wel 
zegd dat meert zeuven zoemerse daegen geven mos, en dan kreej' 
een mooi zoemer. 
De schaopeboeren hadden een drokke maond, want de meerste lao-
mer wedden dan geboren. Mat et is ok de maond meert; de katte 
ruurt zien steert... Mennig keer hij' daor naachs wakker van wod-
den! 

Koop Gorte 



t 	Slaopen as een• 
(Ni 'jberkoo 

Zunne op 07.23, zunne onder 18.21 
Wereidgebedsdag 

S, 

vn jdag 

2 
meert 

E.K. 03.03 

zaoterdag 

3 
meert 

zundag 	maendag 

4 5 
meert 
	

meert 

Van Jetse gaon. 
(flauwvalen, van je stokkien gaon, van slag raeken; 

Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae) 

II 



bit ken tgj,Bdngedoj' 

	

gewerm 	opweten wodden? 

$ wociden UN 

DCD 

	

JCIJCJIJ2 	lAs d'
Nowdcstkon wkienderin 

 toch rror zo? kont aL 

r-1 	 is een 
J rJCJ 

De netuur in meert 

Sommige dagvlinders overwinteren. In oons gemaotigde zeeklimaot 
kriegen vlinders te maeken mit de winter. In de winter bin dr gien 
bluuiende bloemen. Veur de kooidbioedige insekten, waor de vlinders 
ok bij heuren, is gien nektar meer te vienen. Om zokke barre Lieden 
deur te kommen, holen een tal vlindersoorten een rustpauze. De 
citroenvlinder, de dagpauwoog en de kleine Vos beheuren tot de dag-
vlinders. Alle drie de soorten overwinteren as vlinder. De graai en de 
ontwikkeling staot tiedens de lang rustpauze hielendal stille en mit 
de reservestoffen in et lichem wodt zunig ommesprongen. 
As et kwik in de thermometer in de haast buten onder de vuuftien 
graoden Celsius stikken blift, zaken de vlinders een beschut plak-
kien op. Ze blieven daor maonden hangen .?tot in et veurjaor de 
butertemperetuur weer stiegt. De citroenvlinder brengt buten de 
winter deur in o.e. boomholten en in de klimop. De twie aandere hier 
nuumde vlindersoorten overwinteren graeg in schuren en gebou-
wen. Veurig jaor had een dagpauwoog een overwinteringsplak 
keuzen tussen wat boeken in mien boekekaaste. Alderdeegst een 
strenge winter kun ze deurstaon. EL liekt wel as hebben overwinte-
rende vinders anti-vries in heur lichem. 

Wiebe Scheenstra 



deensdag 	woensdag 

6 7 
meert 
	

meert 

Naor Meppel te keren en naor Stienwiek te uutstrieken. 
(wrsch. zegdas iene zoinar argens naor toe gong; Buil) 

iLk 

lnternationaole Vrouwludedag 

donderdag 

8 
meert 

Zunne op 07.08, zunne onder 18.33 
V.M. 18.23 

.,. 
vn jdag 

9 
meert 

Ie hebben et grootste geliek van de vismark. 
(ie hebben groot geliek; Steggerde) 



Idzarda steense 

Op et oost van Der Izzerd ston in 1500 een starke steense. Dat was de 
Idzarda steense. Hi'j was doe alliend te berieken van Hooltpae of via 
een zaandweg. Dit pad is dr now nog veur een die!; de hiele oolde 
iekebornen getugen d'r nog van. 
Op 25 november 1514 wodde de steense belegerd deur Gelderse sol-
daoten, de doe zonuumde Zwatte Hoop, in de braand steuken. Op et 
plak staot vandaege-de-dag een boereplaetse. 
In 1750 wodde de steense ofbreuken vanwegen bouwvallighied. Dr 
komt een deftig laandhuus veur in de plak mit een !uudklokke op et 
dak. De femilie Van Terwisscha is dan eigener. 

IJbe Duursma 

Wille 

Gao dattelend 
deur et leven 
Vien huppelend 
't juuste pad 

Daf zeggen 
oold en tevreden: 
Wat hek 
een wille had! 

Jan Oosterhof 



zaoterdag 	zundag 

10 11 
meert 	meert 

t 

We kun de vlagge wel uutstikken. 
(et is lokt, we kun bliede wezen; Ni'jberkoop) 

maendag 
	

deensdag 

12 13 
meert 
	

meert 
t 

D'r komt vlocht op 'e kooi. 
(d'r kommen gegaedigden, belangstellenden; Berkoop) 



Et Fochteler Verlaot 

Een schilderachtig plakkien bij Appelsche is et Fochteler Verlaot. 
Now het Appelsche hiel wat mooie plakkies, mar dit keer wil ik hier 
even wat over vertellen. 
Et is wel gien drielanenpunt, mar wel een driedörpenpunt. Et oolde 
broggewaachtershuus staot op 'e Fochtel en an de aandere kaante 
van de vaort bij' in Appelsche. Even veerder hej' Oosterwoolde. 
Hier op de scheiding lag zoen 150 jaor leden een heideveld dat Et 
Hoge Nette. Dit veld heurde bij Oosterwoolde. Naost dat stok heide 
haj' een kaampe gröslaand en dat Nette de Broeksloot. Daor lag ok 
een reed en daor langes kwaj' op de Kiefmaod en die heurde bij 
Appelsche. 
Wie wet wat hirn hier vroeger ofspeuld het tussen de boeren van 
Appelsche en Oosterwoolde en misschien ok nog wel clie van De 
Fochtel. In elk geval hebben de boeren van Appelsche et wurmen. 

Egbert de Jqng 

Puzeltien 

Op de onderstaonde strepies en stippen moen de oplossings van de 
vraogen die naost die strepen staon, invuld wodden. Af dat klaor 
hebben is op de niegel stippen, van boven naor beneden, de naeme 
van een bekende schriever ontstaon. Om welke schriever gaot et? 

• - - - 	Stellingwarver schriever 
- - - - 	mannelike koe 

- - . - - - 	niet stom 
- . - - 	bin meerste bomen in de winter 

- - . - 	 veurn. schriever St. Woordeboek 
- - - 	weinig kleur 

- - . - - 	maondvanetjaor 
plak waor de Schrieversronte zit 
appat 

- -. 	 verleden tied van is' 
aachternaeme stniptek. kelinder 

- . - - 	niet rustig 
- - - 

 
diel van et lichem 



Biddag veur et gewas 
en de arbeid (prot.) 

woensdag 

14 
meert 

donderdag 

15 
meert 

De deugd in 't midden, en et verstaand an de kaant. 
(Der Izzerd, De Lan gelille) 

op 06.52, zunne onder 18.46 
L.K. 21.45 

.,. 
vn jdag 	zaoterdag 

16 17 
meert 	meert 

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

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



Verstaand 

Ie hebben dr gien verstaand van wat veur aorige zinnegies en uut-
drokkings aj bij et woord verstaand in et Stellingwarfs 

Woordeboek, diel 4 vienen kunnen! Lees mat es weer mit en bliefd'r 
even mitje hiele verstaand bi 7! 
Aj' een verstaand hebben as een ieken stobbe, dan is dat niet zo best 
en afmeer verstaand om de kop hebben as in de kop dan bij' ok al 
niet al te snugger. As iene argens over praot asof hij dr verstaand 
van het, dan wodt dr wel es zegdHi'f het d'r liekevule verstaand van 
as een bolle van de noordsteern. lene die een betien getikt is, het een 
bekrompen verstaand, mar iene die een groot verstaand het, now 
daor zit et wel goed mit. En, wees gerust, et verstaand komt mit de 
faoren! 

Sietske Bloemhoff 

Goeie wetenschappers bin herkauwers. 

Niks is zekerder in et leven as de dood en de belasting. 

Hij lat niet mit de klompen over him henne lopen. 

De zunne schient in alle hoekies, af' him mar zien willen. 

Zelden vien ie een wi ef zonder knorren en gekief. 

Een inke Ide vreugde verdrift honderd zorgen.. 

(Optekend deur) Koop Gorte 



H. Jozef (rk.) 

zundag 	maendag 

18 19 
meert 
	

meert 

Et moet weer in de voegen. 
(weer' in odder, veur mekeer; De Haule) 

Begin van etveurjaor 14.31 M.E.T. 

deensdag 	woensdag 

20 21 
meert 
	meert 

Onder de vodden gaon. 
(op bedde gaon; verspreid) 



Venus 

Venus is de twiede planeet van de zunne of en de zesde in grootte. De 
baene van Venus is de meerst cirkelvormige van alle planeten mit 
een excentriciteit van minder as een percent. 
De baene die Venus om de zunne henne maekt is 108.200.000 kile-
meter laank, de diameter is 12.103.6 kilemeter en de zwaorte is 
4.869e24 kilo. 

Venus (de Grieken numen heur Aphrodite en de Babyloniërs Ishtar) 
is de godin van de liefde en de schoonhied. 
De planeet Venus is et helderste objekt an de hemel. As de planeet 
veur de zunne opkomt is hij morgensteem en as hij nao de zunne 
ondergaot aovendsteem. Een dag op Venus is langer as een Venusjaor. 
De baene van Venus ligt gemiddeld op 107 miljoen kilemeter van de 
zunne zodat Venus tot op 40 miljoen kilemeter bij de eerde kommen 
kan. De omloop om de zunne duurt 224 daegen, et drijen om de 
eigen as 247 daegen. De zunne komt op Venus in et westen op en 
gaot in et oosten onder. 

Joop van Lier 

Makkinge 
Okin Makkinge ston eerst een karke zonder toren. In 1775 is hij her-
bouwd en bin ok de grafstienen daor in brocht. Neffens overlevering 
bin de torenklokken in Makkinge geuten en ok een zuiveren schelle 
mit de naeme J. Schurer mit etjaortal 1776. D'r was hier eertieds ok 
een bierbrouweri'je. 
In de Middelburen ston vroeger een 'Eigenarfde steense van Lyck-
lama. Deur Schotanus â Steringa wodde van een twiede steense 
melding maekt in et dörp. An de weg naor Donkerbroek was een vul-
meule plaetst; in Twietel ston een korenmeule. 
Bij de Vossebos hebben vroeger huzen staon, ok schient et dat et 
laand daor in kultuur west is. De ligging van de grond daor geft 
starke anleiding tot die vermoedens. 
In De Harken stonnen eertieds huzen en was een groot stok grond 
aachterde Bosplaetse ongetwiefeld bebouwd. De Veneboeren is een 
oolde buurtschop bij dit dörp. 
Et recht wodde veurtieds in Makkinge spreuken. In de 18e ieuw was 
een oolde woning an de Middelboeren et gemientehuus. 
De plaknaeme van et dörp is verschillend schreven. Zo kuj' vienen: 
MaccumenMackinga, warschienlikofleided van Macca, de naeme van 
een vrommes. Wodt mit Marchnesse ok Makkinge bedoeld, dan ston 
hier vroeger ok een klooster dat onder de abdij van Staveren heurde. 

(Uut: Schetsen uit Friesland, J.H. Popping, 1892) 



Zunne op 06.35, zunne onder 18.58 

donderdag 	vn jdag 

22 23 
meert 
	

meert 

In een vloek en een scheet was hij klaor. 
. (in een ommezien; Span ge) 

zaoterdag 

24 
meert 

Begin van de zoemertied 
Maria Bosschop (rk.) 

N.M. 03.21 

zundag 

25 
meert 

Hi'j vluukt alle duvels uut de hel. 
(hij vluukte alderheiselikst; Ni'jhooltpae) 



Venus 

Venus is de twiede planeet van de zunne of en de zesde in grootte. De 
baene van Venus is de meerst cirkelvormige van alle planeten mit 
een excentriciteit van minder as een percent. 
De baene die Venus om de zunne henne maekt is 108.200.000 kile-
meter laank, de diameter is 12.103.6 kilemeter en de zwaorte is 
4.869e24 kilo. 

Venus (de Grieken numen heur Aphrodite en de Babyloniërs Ishtar) 
is de godin van de liefde en de schoonhied. 
De planeet Venus is et helderste objekt an de hemel. As de planeet 
veur de zunne opkomt is hij morgensteern en as hij nao de zunne 
ondergaot aovendsteem. Een dag op Venus is langer as een Venusjaor. 
De baene van Venus ligt gemiddeld op 107 miljoen kilemeter van de 
zunne zodat Venus tot op 40 miljoen kilemeter bij de eerde kommen 
kan. De omloop om de zunne duurt 224 daegen, et dri'jen om de 
eigen as 247 daegen. De zunne komt op Venus in et westen op en 
gaot in et oosten onder. 

Joop van Zier 

Makkinge 
Ok in Makkinge ston eerst een karke zonder toren. In 1775 is hij her-
bouwd en bin ok de grafstienen daor in brocht. Neffens overlevering 
bin de torenklokken in Makkinge geuten en ok een zulveren schelle 
mit de naeme J. Schurer mit etjaortal 1776. Dr was hier eertieds ok 
een bierbrouwerije. 
In de Middelburen ston vroeger een 'Eigenarfde steense' van Lyck-
lama. Deur Schotanus á Steringa wodde van een twiede steense 
melding maekt in et dörp. An de weg naor Donkerbroek was een vul-
meule plaetst; in Twietel ston een korenmeule. 
Bij de Vossebos hebben vroeger huzen staon, ok schient et dat et 
laand daor in kultuur west is. De ligging van de grond daor geft 
starke anleiding tot die vermoedens. 
In De Harken stonnen eertieds huzen en was een groot stok grond 
aachter.de Bosplaetse ongetwiefeld bebouwd. De Veneboeren is een 
oolde buurtschop bij dit dörp. 
Et recht wodde veurtieds in Makkinge spreuken. In de 18e ieuw was 
een oolde woning an de Middelboeren et gemientehuus. 
De plaknaeme van et dörp is verschillend schreven. Zo kuj' vienen: 
Maccum en Mackinga, warschienlik ofleided van Macca, de naeme van 
een vrommes. Wodt mit Marchnesse ok Makkinge bedoeld, dan ston 
hier vroeger ok een klooster dat onder de abdij van Staveren heurde. 

(Uut: Schetsen uit Friesland, J.H. Popping, 1892) 



Islamitisch nijjaor 

rnaendag 
	

deensdag 

26 27 
meert 
	

meert 

Alles vlotten en drieven laoten. 
(alles op zien beloop laoten, zien gang gaan laoten; 

Scharpenzeel) 

woensdag 
	

donderdag 

28 29 
meert 
	

meert 

Ie sturen een krikke uut om een entvoe ge! te vangen 
(mit een kleine gift 

hopen veul meer weeromme te krie gen; Steggerde) 



Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

De winter is veurbi'j 
(Lily Köhler) 

Lily Köhler, vrouw van de in 1986 onverwaachs wegraekte tekener 
en graficus Fred Zoer, schreef tien jaor nao et overheden van heur 
man een boekien over hoe as ze dit verlös verwarkt het en dr mit 
ommegaon is. Et boekien is niet sentimenteel en melodramatisch 
wodden, mar nochter, eerlik, now en dan ontroerend en dan weer mit 
een glimk. Et oorspronkelik in et Nederlaans schreven boekien 
wodde deur Pieter Jonker in et Stellingwarfs vertaeld en in 1999 uut-
geven deur de Schrieversronte. Et omslag is van de haand van 
dochter Ellen Zoet Een hiel aorig en poëtisch schreven warkien, 
optimistisch van inslag. 

Köhler, L., De winter is veurbi'j. ISBN 9064661014, 64 bladzie-
den,f 15,90, Stellingwarver Schrieversronte, 1999. 

Kiewiet 

Mitje deftig koppien stik ie 
boven de gröshaltns uut, 
permaantig en andachtig struun ie 
deur et gruunlaand ornm', 
foeleindig trippend trek ie 
de pieren uut de grond; 
mit de wiend die wappert in je kuifien, 
de zunne glaanzend op je verepak, 
bij' de trots en glorie 
van oons grune, natte laand. 

Lienig dri'jénd, dukend, kerend 
wiekel ie deur de tocht, 
vrundelik en bliede roep ie 
je naeine in de wiend, 
dan weer stiegend, dan weer daelend 
speul ie, boven et laand, 
onderwiels wel haorscharp lettend 
op de eier en je nust... 
en de zuker in de lanen 
die ze niet te vienen wus. 

L.H. 



op 07.19, zunne onder 20.10 

vrijdag 	zaoterdag 

30 31 
meert 	meert 

As april blaost op zien hoorn 

4 dat goed veur grös en koren. 
(onweer; Berkoop, Wube Lainers van de Kuunderwal) 

E.K. 12.49 

zundag 	maendag 

1 2 
april 	april 

Heerdig en veerdig an 't wark. 
(drok an et wark; Steggerde) 

WW-RE 



Op vri'jerspad 

.As een jongvent et oge op een maegien valen laoten hadde, dan 
gong hij zundagsaovens tegen een ure of achte naor heur huus. As 
hij dr dan inkommen was, dan kon hij vot-op-slag wel zien as et wat 
wodden kon, want as et maegien een stoel veur him klaor zette, dan 
gaf ze daor mit te kennen, dat zij ok wel wol! As et maegien zitten 
bleef, dat zette Moeke meerstal wel een stoel henne en daor kon de 
vrijer dan wel op zitten gaon, mar dan wus hij mitien al hoe laete as 
et was: dan mos ze him niet! Hij bleef dan nog wel even over et weer 
zitten te piaoten en misschien over de koenen, mar tromde zo gauw 
meugelik weer op. Soms had hij dan nog bek tied om op een aander 
adres nog even te perberen om 'een goeie zundagaovend' te kriegen. 
Mar dat sleeg vaeke ok vlak, want as hij in die haven zien aanker 
zakken leut, dan was et vaeke al acht ure west en dan hadde et mae-
gien wel in de gaten, dat disse vrijer eerst al argens aanders longerd 
hadde en dat zij dus zien twiede keuze was. Dat ze dan toch de stoel 
veur him lclaor zette, dat gebeurde vanzels niet zo vaeke ... ! 

(Uut: Wie hunnig hebben wil..., Jannes Nijholt, 1986) 

interpretaosie 

de dichter: 

kiek... 
hoe hemelse traonen 
as zute hunningdroppels 
biggelen 
bij et grune lover daele 
wiels 
de donkere wolken 
heur spraankelende aosem 
blaozen 
en de toeken 
daansen laoten 

de boer: 

kiek... 
et is weer kloteweer 

Jan Oosterhof 



deensdag 	woensdag 

3 
	

4. 
april 
	

april 

Dat staot gien boer in 't veenster. 
(dat hindert gieniene wat, daor het gieniene last van; 

Ni'jberkoop) 

Zunne op 07.03, zunne onder 20.22 

donderdag 	Vn jdag 

5 6 
april 
	

april 

lene een staeke in et viel stikken. 
(Ni jhooltpae) 

-a 



Ni'jhooltpae 

Aj' in 1925 de veurige ieuw van Nflhooltpae naor Berkoop wollen, 
dan was de weg daor een sintelweg mit in de midden een stienen 

straotien van een meter bried. Dat straotien was et zonuumde peer-

depattien. De iekebomen die dr now og staon, stonnen d'r doe ok 
al. Et rietuug mit et peerd dr veur was in die tied et vervoermiddel. 
Aj' in et rietuug zatten, was et een mooi geheur; de peerdehoeven 

klepperden op et straotien. 

Hooitwoolde 

Dit jaor bestaot de schoele van Hooitwoolde 145 jaor. Hij wodde 
destieds opricht deur de karkvoogdij van Hooitwoolde. In die tied 
woonden dr een boel veenwarkers in de greveri'jen van Der Izzerd 
en Hooitwoolde. De kiender mossen lopende, 6f naor Hooltpae 6f 
naor Ni'jlaemer naor schoele en dat was vusen te veer. 

IJbe Duursina 

April 

April is de grösmaond die ok wel Paosmaond nuumd wodt. En...: April-
letje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. En...: Op  april stuurt men 
de gekken waar men wil. Et bin de bekende aprilgrappen om mekeer es 
even te vieter te nemen. 
Vroeger haj' veur de jeugd et paosvuurtogen. Een boerewaegen en een 
hiele koppel jongen en dan mar sjouwen en scheuren mit takken. De 
paoskebulte wodde wel op de eerste aovend opbraand, mar ok wel op de 
twiede Paosaovend. Paosken is aenlik een heidens veuijaorsfeest en 
vaalt tussen 22 meert en 25 april. Et bin van die veurjaorsgebruken die 
et laand, de meens en de dieren vruchberhied geven moeten. Een grote 
rolle mit Paosken speult et paosei. Et ei is ommes et begin van nij leven. 
Op goeie vrijdag hadden de kiender een nettien om de nekke mit paos-
eigies van sukelao. In de oorlog weren et liekewel echte eier die stief 
kookt weren. Op goeie vrijdag moej' gien paos-eier eten; ie moe'n et 
feest niet vieren veur et kommen is! 
April was en is veur de boer een drokke maond, d'r moet van alles 
gebeuren. Daenk mar an et ploegen, slepen, bemesten en zijen. Vroeger 
weren et hier allemaole mingde bedriefies. 0k moeder de vrouw begon 
te rommelen. De bedsteden wodden weer opkaikt en bi'jglieks et bed-
degoed kwam een halve dag in de zunne te liggen. 

Koop Gorte 



Paimzundag 
Pésach (isr.) 
V.M. 05.22 

zaoterdag 	zundag 

7 8 
april 	april 

CM 
Hi'j kikt veertien dae gen in de ere weke op. 
(het een uutgestreken gezicht; Ni'jhooltpae) 

maendag 	deensdag 

9 10 
april 	april 

Jene een veeg uut de panne geven. 
(iene flink de waorhied zeggen; Ni'jberkoop, Noord-

woolde, Peperge, De Blesse) 



Eerde 

De eerde is de dadde planeet vanof de zunne en de vuufde grootste. 
De eerde is de ienige planeet waorvan de Nederlaanse naeme niet 
ofleided is van de Grieks/Romeinse mythologie. De naeme Eerde 
komt uut et Oold-Germaans. 
De eerde lopt om de zunne op een gemiddelde ofstaand van 150 mil-
joen kilemeter (1AB) en dot die omloop in 365 en een kwat dag. De 
diameter is an de evenaar 12.757 kilemeter en de planeet weegt 
5.976e24 kilogram. De eerde dri'jt om de eigen as in 23 uren en 56 
menuten. In et midden zit een slim dichte kern mit een straal van 
zoen 3300 kilemeter die nut vloeibere gestienten en iezèr onder 
hoge drok bestaot. Daor buten zit over een ofstaand van 2900 kile-
meter, meten langs de eerdstraole, tot an haost de oppervlakte toe de 
zonuumde maantel. Op die maantel rust de koste van de eerde. bie 
koste is ongeveer 35 kilemeter dikke. 
De Hebreeuwen hadden veur de eerde een aandere naeme bedocht 
en nuumden Mm Kadur Na Aretz. 

Joop van Lier 

De netuur in april 

Al in meert beginnen driedoornige stiekelbaorsies de paaiplakken op te 
zuken. De stiekelbaorsies kuj' vienen in sloden mit helder waeter, ke-
nalen en vievers. De paaitied ligt tussen april en augustus. As et paaien 
(peren) goed slaegen zal, moe'n de vissies aenlilc waeter hebben mit een 
ofwisselende begruuiing en eupen stokken. 
Elk mannegien zorgt, as et even kan, veur een eigen territorium in bij-
glieks een stok van een sloot. In een koelegien dat hij zels greuven het, 
bouwt et mannegien een nussien van stokkies alg en ere dielen van plaan-
ten. Et nustmateriaol wodt an mekaander plakt mit een stof nut de nieren. 
Daomao boort hij een tunnel deur et nust. In de paaitied het et mannegien 
een rooie keel. Mit uutgebreide rituelen lokt hij een wiefien naor et nust. 
Op weg naor de nusttunnel legt zij de eigies. Ze won vervolgens deur et 
mannegien bevrucht. As daank wodt zij dan votjacht en hij maekt, as hij 
de kaans krigt, een half uurtien laeter een ni'j wiefien et hof. De zorg veur 
et bruud is een taek van et mannegien. Een weke lang zorgt hij veur vas, 
zuurstofriek waeter. Hij hangt in die periode mit wapperende vinnen 
veur et nust. Et peren en et leggen van eigies is in een aquarium goed te 
volgen. Mit een nettien bin driedoomige stiekelbaorsies gemakkelik te 
vangen. Zorg wel veur nustmateriaol en eten (waetervlooien). Geef de 
vissies weer de vri'jhied as et bmud uutkommen is. 

Wiebe Scheenstra 



Wille Donderdag 

woensdag 
	

donderdag 

11 12 
april 
	

april 

lene in de veiling nemen. 
(ienç d'r tussen nemen; Noordwoolde) 

Goeie Vri'jdag 
op 06.47, zunne onder 20.34 

Vn jdag 

13 
april  

zaoterdag 

14 
april 

Wie zien schuld betaelt, verarmt niet. 
(Hooltpae) 



Eierzuken 
Morgens in alle vroegte 
mit de kiepen van stok; 
de dieze hangt over de lanen, 
van de koenen zie ik rogge en kop. 

Staorigan klimt et zunnegien 
boven de geel-rosse einder uut, 
geft kleur an bomen en velden 
en an 't voegelkoor meerstemmig geluud. 

Now stroomt et locht in volle brette 
en spreidt uutbundig gooiden gloed 
over wat dichtbij en in de veerte 
an 't gruuien en an 't bluuien moet. 

Loodrecht vligt een lurkien omhogens 
en jubelt boven rni'j et hoogste lied, 
en kiewiet en gritte wiekelen in bogen 
boven 't laand, mar eigies vien ik niet. 

Een bonte piet staot driftig te poeren 
an de slootkaant tussen et riet, 
een tureluur orgelt zien naeme 
klaankriek boven dit alles uut. 

Dit is mien laand, mien streek, mien leven, 
dit is mien geboortegrond; 
hier is et dat et longeren 
naor rust' en stilte in mij begon. 

L.H. 

De kiewiet (1) 

Van 't jaor in et laeste van feberwaori flodderden de eerste koppels 
kiewieten al omme in de lege lanen van de Lende en de Kuunder. En 
in die troepen zat dr hier en daor al es een mannegien tussen, die zien 
hormoonties al een betien begonnen te warken en die al es perbeerde 
as hij nog wel koppeltien-buitelen kon. Et gong nog wel wat hoolte-
rig en et geluud wat hij d'r bij maekte leek nog alliend mar hiel in de 
veerte wat op et jodelende brulloftslied, waj' veerder in de tied hen-
ren. Mar wat wij' ok, aj' bek begonnen binnen mit een kerweigien, 
dan gaot je dat vot-op-slag ommes nog niet slim vlot of. Dat is bij 
kiewieten vanzels bek zo as bij meensken, stel ik me veur. Mar 
disse meitied kwam dr veur de kiewieten een lillike rak in de wiend, 
want et begon in et begin van meert nog even gemien te vriezen. Dr 
zat wel gien elfstedetocht meer in, mar morgens lag dr toch mar een 
mooi laogien ies op 'e sloden. En daor hebben kiewieten een 
gloeiende hekel an. Mien vader zee vroeger altied: een kiewiet mag 
d'r graeg over as hij nat om de bienen wodt, mar koolde voeten daor 
het hij een hekel an. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Eerste Paosdag 
Pésach (!sr.) 	 Twiede Paosdag 
L.K. 17.31 

zundag 	maendag 

15 16 
april 	april 

Ie moe'n de veren vot niet hangen laoten. 
(ie moe'n niet mitien de moed verliezen; Ni'jberkoop) 

5LIK 

deensdag 

17 
april 

woensdag 

18 
april 

De verbelinge is groter as de koorze van de dadde dag. 
(Steggerde) 



De kiewiet (2) 

Dat zo kwam et, dat de fleurige boel, die in de kiewietewereld hek 
beginnen zol, inienend wegzakte. En et was ok hielendal gien lolle-
gien om es te kieken hoe as et dr bij ston in et laand, want een koolde 
poesterd nut et noordoosten snee je dwas deur alles henne, aj op de 
vlakte kwammen. Mar zoas alle dingen op disse wereld nooit iewig 
duren, zo was dat ok mit de slechte weersomstanigheden et geval. 
En doe de zunne kwam, doe wodde d'r veurgoed een anzet maekt mit 
de instaandholing van de kiewietsoort. De haenties sloofden heur 
geweldig nut om een karnmeraodske te vienen en now weren ze niet 
hoolterig meer! En de stembanen weren now ok goed ofsteld, dat et 
begon ien groot feest te wodden. Wat een wonder dat de hennegies 
hier veur deur de knijen gongen! Best te begriepen dat gien inkelde 
echte kiewietsvrouw tegen zovule uutbundigheden opwassen was. 
Want et mannelik vertoon bastte now in al zien hevighied goed los: 
henneweer trippelen, pronken, koelegies dri'jen, strogies pikken, 
kri]ebieten, over de kop slaon, jodelen... Meensken, wat een wark! 

(lees veerdér op et volgende blattien) 

De kiewiet (3) 

Ja, ie moen niet rekenen, dat et huweliksgelok zomar de kiewiete-
man in de beddestee scheuven wodt! Aj dat allemaole zo es liggen te 
bekieken uut een slootswal of aachter een hekkepaol weg, dan hij' 
zuver et mement van opperste glorie van de kiewieteman mitvulen. 
Dat is et mement as et wieflen niet meer votlopt as hij mit hiel dude-
like bedoelings rechtuut rechtan op heur of stroest. Hij krigt loon 
naor al zien warken as zij heur beflappen lat en een aentien wieder 
op ien van de koelegies zitten gaot, die hij al maekt hadde en as zij 
ok begint te stro gies pikken. 
Wat een weelde om dat allemaole te bekieken en St te maeken. Wat 
een weelde veural, aj' weten dat in et laand dat de kiewieteman 
opzocht het om zien territorium nut te zetten, gien meensken kom-
men meugen om St grote leerzens an en mit grote petten op, dwas 
deur al dit moois henne te paaien. 

(Uut: Wie hunnig hebben wil..., Jannes Nijholt, 1986) 



Zunne op 06.32, zunne onder 20.46 

donderdag 

19 
april 

.,. 
vn jdag 

20 
april 

Heden, heden, now moe'n we de hiele venekaant omme. 
(we moe'n een aende ommerieden, een grote omweg 

n4aeken; Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop) 

zaoterdag 	zundag 

21 22 
april 
	

april 

ok 
Et is om uut je vel te springen. 

(ie zollen je d'r kepot an argeren, ie zollen d'r raozend 
van wodden; Ni'jberkoop) 



Vere 

0k bi] ei woord vere in ei Stel/in gwarfs Woordeboek, diel 4 staon 
weer alderhaande aorige uutdrokkings. Jene daorvan lanen jim al 
op de veurkaante van dit blattien. Lees mar weer mit, of bin jim 
ongedurig en hej'm daoromme een vere in 't gat? 
Van iene die aarm is en waor aj' gien geld van verwaachten kunnen, 
wodt wel zegd le kun van een kikkerd gien veren plokken. Dr wodt 
dan ok wel zegdle kun lijm gien vere van 't gat blaozen. Aj' iene flink 
priezen, dan zej' wel iene een vere in de broek stikken of iene een vere 
op 'e hoed, musse stikken of iene een vere in 't gat stikken. 
lene die pessimistisch is lopt mit de kop in de veren en iene die roem 
behaeld mit wal een aander daon het pronkt mit aandermaans veren. 
Aj' vroeg van bedde kommen, dan koj' vroeg uut de veren, mat bi]' 
van plan om op bedde te gaon, dan gaoj' onder de veren. 

Sietske Bloemh off 

Puzeltien 

In de onderstaonde puzel mo&n de oplossings weer op de strepies 
invuld wodden. Bi] elke oplossing won de letters van et veurige 
woord bruukt en dr komt alle keren een ni'je letter bi]. Sukses! 

- 	letter 
- - 	et Stellingwarver woord veur 'als' 
- - - 	soort 
- - - - 	bepaolde boom 

oold Stellingwarfs woord veur protter 
meniere van praoten 



N.M. 17.26 

maendag 	deensdag 

23 24 
april 	april 

't 
Tot je verdoen hebben. 

(tot je beschikking; verspr.) 

woensdag 
	donderdag 

25 26 
april 
	april. 

M.  
Jammer is verdriet, wie 't niet het, die het et niet. 

(Oosterwoolde) 



Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Stelling en de vrouw; een bundel schieve-schriffies 
(Oene Buit) 

In de jaoren 1980, '81, '82 schreef Oene Buit in de Heerenveense 

Koerier wekeliks een column, deur himzels 'schieve-schriffien' 
nuumd, mit as heufdpersonen Stelling en zien vrouw Femmegien. 
Dit bin twie al wat ooldere meensken die heur vaeke slim verwonde-
ren en verbaozen over de ni'jmoodse technische ontwikkelings en de 
ni'jmoodse daenkbeelden en idenen van disse tied. Heur wieze van 
de boel bekieken en kommentaor d'r op, wat veural geit veur Stelling 
zels, warkt humoristisch mar getuugt vaeke van de spreekwoorde-
like boereliephied en -nochterhied. Disse bundel is een 
verzaemeling van de 52 beste 'schieve-schriffies' van Oene Bult over 
Stelling en de vrouw. 

Buit, 0., Stelling en de vrouw. ISBN 9046660395, 104 bladzieden, 
f14,50, Stellingwarver Schrieversronte, 1984. 

Ik hole van mannen, niet van heur plannen. 

Nooit zien naor wdt meensken binnen, mar naor Me ze binnen. 

Tieren, roepen en kieven is de aord van boze wieven. 

De vrucht stempelt niet alliend et laand, mar ok de boer. 

* * 

Een goeie opbouw vragt een vaaste ondergrond. 

* * 

Gien groter vreugde op de wereld, as dat man en vrouw in vrede 
leven. 

(Optekend deur) Koop Gorte 



Preens Willem-Alexander(1967) 
op 06.17, zunne onder 20.58 

vn jdag 

27 
april 

zaoterdag 

28 
april 

Et oolde moet et ni'je verdienen. 
(de oolde spullen moe'n eerst bruukt wodden tot ze of 

binnen, ieurdaj' ni'je dingen kopen; Steggerde) 

E.K. 19.08 
Keuninginnedag 

Mr. Pieter van Vollenhoven (1939) 

zundag 	maendag 

29 30 
april 
	

april 

Zet de nering naor de tering, 
aanders zink ie en verdrink ie. 

(De Fochtel) 



Levensdraod 

De Schikgodinnen spinnen 
de draoden van 't leven 
veur elke ,neens, 
leggen bochten en kneupen 
daar et heur schikt, 
daenken niet an weenst, 
verlös, of veurdeel en gelok, 
en de draod brekt altied te vroeg 
naar oonze weens. 
Mar ok een starke, dikke draod 
is iens een keer versleten. 
Wanneer, waordeur en hoe? 
't Is goed dat niet te weten! 

L.H. 

Et wark van de stelling 

Ze weren rechter, bestuurder, ambassadeur, gevolmachtigde, netaoris en 
wat al niet. Alhoewel we niet percies weten wat de stelling now percies 
allegere te doen hadde, kuj  uut oolde teksten nog wel een indrok kriegen. 

Zo maeken de etten van Drenthe en de stellingen van Stellingwarf in 
1461 een overienkomst. Ze zullen o.a. meensken nut heur eigen laand 
•perberen te pakken te kriegen die in et aandere laand wat daon hebben 
dat strafber is. We lezen: '... en in et dörp daor de klokke lödt, moet de 
schulte in et laand van Drenthe of de stellings in Stellingwarf mit et 
hiele dörp an et opsporen, elk mit de beste persoon per huus (of: per 
femilie). De etten bin de leden van de etstoel, de hoogste rechts- én 
bestuursinstelling van Drenthe. 0k het de stelling netaoriswark. Uut 
1465 kuj' lezen: "Evert Coepssoen, stelling te Scherpenzeel verklaart 
dat Kathrine Kerstken Lamberts weduwe met Rant Alberts haren mom-
ber (= voogd, verzorger) haar testament heeh gemaakt, waarbij ze 
hoofdzakelijk O.L. Vrouwe memorie in de L. Vrouwekerk te Campen 
tot haar erfgenaam instelt." In 1504 kwam dr een aende an et belang-
rieke plak dat de drie stellings altied inneumen hadden. De grietman 
wodt de baos van de ni'je grieteni'je. We kriegen hier dan een bestuur 
bek as in de rest van Frieslaand. Al meugen de stellings nog ieuwen-
laank, as dörpsrechter, wel beslissen in kleinere aklcefieties. 

(Uw': Stellingwarf in de Middelieuwen, Henk Bloemhoff, 1991) 



Dag van de Arbeid 

deensdag 	woensdag 

1. 	2 
meie 	meie 

Uut en gedurig is de meimaond wispelturig. 
(Berkoop) 

Dodeherdaenking 
Zunne op 06.04, zunne onder 21.10 

donderdag 	vrijdag 

3 . 4 
meie 	meie 

Die haever verdient, krigt ze altied niet. 
(depeerden die de haever verdienen, kniegen die niet al-

tied; Oosterwoolde) 

~ 	 2001 



wat zeden jaw? 	
Pierdn guldfl 

ko 
PrnRcrwG 

ORANJE BOVEN -V 	? 
_even afrekenen? 

t PIERCING 

Donkerbroek 

Donkerbroek hadde vroeger een karke zonder toren, mat die is dr in 
laeterejaoren wel kommen. In 1766 is de toren deur de bliksem trof-
fen en raekte hierdeur zwaor beschaedigd. Op een kaorte nut de 17e 
ieuw staot an de weg naor De Haule zowel an de noord- as de zuud-
kaante een meule. Op de greens van et dörp lag de schaans Breeberg. 
De Russchen staot in die tjed ok antekend mit 'n viertal huzen dr bij. 
Een ieuw laeter staon daor nog twie wonings. 
Et oolde karkhof wodt angeven op een plak bij de Balkweg. Veerder 
wodt daor niks over zegd. Bij overlevering wodt wel es verteld dat 
daor een karke staon het. Mat of dat waor is...! 

Tiedens een tal oorlogshaandelingen in die kontreinen wodde in dit 
dörp een protte vernield. Et opschrift van iene van de klokken, han-
gende in de klokkestoel bij de Hervormde Karke, ludet: "Jhesus 
Maria Johannes wou fudere Gherardus Schuenborch qz. Johannes 
anno Dontjnj MCCCCCXX" (1520???) 
In een oold haandschrift uut 1608 wodt Donkerbroek angeven as 
Broek. Op oolde kaorten kommen onder dit dörp ok nog veur: Lan-
gemeer, Moddemeer, Schraansmeer, Groot en Klein Waskemeer, 't 
Oud leger en Paarlemeer. 

(Uw: Schetsen uit Friesland, J.H. Popping, 1892) 



	

Bevrijdingsdag 
	

Roepingenzundag (rk.) 

Dag van Europa 

zaoterdag 	zundag 

5 6 

	

meie 	meie 

Sterregies veur de ogen krie gen. 
(duzelig wodden; Ni'jberkoop) 

V.M. 15.53 

maendag 

7 
meie 

deensdag 

8 
meie 

Ii 

Hi'j het de kop verkeerd staon. 
(ligt dwas, is niedig; Der Izzerd) 



Meie 

De meimaond is een maond van gruun en bluuien. Daorom wodt 
disse maond ok weles de bluuimaond nuumd. De oolde bomen in de 
appelhof staon prachtig in witte en rose blossem in de bluui. De boer 
hadde et in disse maand ok drok. Van alles nios dr gebeuren, de pin-
ken, laeter de koenen en dan de kalfies in et laand. De stallen en 
hokken wodden grondig buund St de schrobber en een heidebuun-
der. Alles wodde tuit een nappe nat gôoid en ok weer ofspoeld. De 
boerewaegens wodden buund en opni'j varfd tuit grune varve. 
Etverhuzen was in de meimaond een drokte van belang. Een tal boeren 
verhuusde naar een ere stee, en ok arbeiders, boereknechten en meiden 
veraanderdenin die tied wel vanplalc. E4erhuzenen wisselen van boe-
rehuzen en pas seniel was altied op de twaelfde meie. De oolde meie, 
zeden ze vroeger, et was een oold boeregebruuk. De boekholing gaot 
nog bij verscheiden boeren van elf tot twaell' meie volgend jaar. 
In die tied was de gruuntetuun veur iedere huusholing een ding van 
belang. In de tuun wodden o.e. brune bonen, grauwe aten, wottels, 
rooie bietensniedebonen, sniebiet, spinaozie en âtepoelen verbouwd. 

Koop Gorte 

Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Toegift 
(Johan Veenstra) 

Disse dadde roman van Johan Veeustra is een ontroerend en span-
nend verhael, dat him veur een pat ofspeult in de 'T\viede 
Wereldoorlog en veur een pat in de meer recente tied. Et is et mitsle-
pende verhael over et leven van Frank van Andel, over wat hij in die 
laeste oorlog mitmaekt het an angst en liefde, verraod en bedrog, en 
hoe hij nao die oorlog nog altied tuit wraokplannen ommeheistert. 
Et gehiel speult him veur een groot pat of in Twente en het een ver-
rassende ofloop. Et omslag is van Petei Lazarov. Van hatte 
anbeveulen! 

Veenstra, J., Toegift, roman. ISBN 9046660980, 134 bladzieden, 
f19,90, Stellingwarver Schrieversronte, 1999. 



Zo verkolen as ee 
(Ni'jberkoo 

LII&  

woensdag 
	

donderdag 

9 10 
meie 	meie 

Begin van de Jesheiligen 
op 05.52, zunne onder 21.21 

.,. 
vn jdag 

11• 
meie  

zaoterdag 

12 
meie 

Et bezit van de zaek is 't end van 't ver,naek 
(Berkoop) 



De netuur in mele 

As de ekkelboom in blad begint te kommen mag de iekmulder (mei-
kever) verwaacht wodden. De kever mit zien brune dekschilden is 
omdebij twie, drie centimeter laank, en het een bried en dik aachter-
lief dat ophoolt in een punte. De iekmulder dreegt grote bladvormige 
sprieten, waor de reukorganen in zitten. Et is veur een mannegien et 
middel om een wiefien mit op te sporen. Et tal iek.mulders nemt toe. 
Op zaachte aovens in meie kommen de kevers die goed vliegen kun-
nen te veurschien. De vlocht is goonzend. Somstieden botsen ze had 
tegen verlochte veensters of de veunute van een auto. Nao de 
bevruchting boort et wiefien et aachterlief zo diepe meugelik in de 
grond veur et leggen van de eigies. Mit mekeer legt ze zoen zeuventig 
eigies. Naotied vliegen iekmulders nog even omme en gaon dan dood. 
Nao drie weken kroepen de lanen nut de eigies. De ivoorkleurige 
lanen nut een brune kop en drie peer poten an et boststok won 
engerlings nuumd. Engerlings brengen wel drie, vier jaor onder de 
grond deur, veurdat ze in volwassen kevers veraanderen. Een 
volgruuide larve wodt vuuf, zes cm laank en zoe'n zes millimeter 
dikke. Onder de grond eten engerlings wottels en ere ondergroonse 
dielen van plaanten. De lanen kun slim schaedelik wezen veur de 
wottels van plaanten van kultuurgewassen. 

Wiebe Scheenstra 

Griekenlaand 

Laand van goden en godinnen, 
van Odysseus, de liepe held, 
van bargen, bloemen in et veld, 
10w schoonhied wil ik bezingen. 

Laand van blauwe zee en hemelvuur, 
van Ooldhied, heiligdommen, beelden, 
ie bin veur mij de hoogste weelde, 
ie bin de baekermatt' van de kultuur. 

L.H. 



Moederdag 	 Aende van de lesheiligen 

zundag 	maendag 

13 14 
mcie 	meie 

Een slonter kan meer vermotten, 
as een pronker verpronkt. 

(Steggerde) 

L.K. 12.11 

deensdag 	woensdag 

15 16 
mcie 	mcie 

ot 
Et komt te peerd en 't gaot te voete weeromme. 

(een ziekte komt gauw mar et duurt lange veurdat et 
over is; Ni'jberkoop) 



Oolde en tiPje mele (1) 

Van mien kiendertied weet ik dat ze et thuus nooit hadden over 1 meie, 
mar over oolde en ni'je meie. We wussen wel dat oolde meie de twaelf-
de meie was en nije meie de eerste. Veur een boel dingen wodde in 
Frieslaand rekend mit oolde meie. Dat was op et plattelaand bij et 
besteden van et passeniel, de boeklioling en aandere dingen. Vremd 
winnen we wel dat men bek over de Weer in Overiessel daor gien 
weet van had. Daor gul allienig 1 meie. Laeter hek mij ofvraogd hoe 
dat now in mekeer zat en ik heb et opzocht in de boeken. 
Van veur oonze jaortelling of was de Juliaanse kelinder dr. Die is 
nuumd naor keizer Julius Caesar, die disse kelinder invoerd het. Bij 
die kelinder wodde rekend mit et zunnejaor. Et zunnejaor is de bere-
kende lied dat de eerde om de zunne drijt. Doe hadden ze uutrekend 
dat een zunnejaor 365 daegen hadde. Om et recht te Irekkén in hiele 
daegen is doe vaastesteld dat dr iens in de vierjaor een dag bij mos. 
Dit wodde op et aende van feberwaori en zoen jaor was dan een 
schrikkeljaor. De omlooptied van de eerde is, hebben ze laeter nut-
winnen, niet percies 365 daegen en 6 uren. Et is een betien minder: 
11 menuten en 15 tellen. Hierdeur gong de tied op 'e duur aachterlo-
pen. In de loop van de ieuwen wodden dit daegen. In 1582 was dit 
bij oonzejaofteiling al 10 daegen! 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Oolde en tiPje meie 

De Paus in die tied, Gregorius XIII, veraanderde daoromme in dat jaor 
de kelinder deur 10 daegen over te slaon. Dit gebeurde op 4 oktober 
1582. De volgende dag was et doe... 15 oktober. Om veur de toekomst 
die 11 menuten en 15 tellen vot te warken, zoilen de ieuwjaoren die mit 
hiele ciefers niet te dielen weren deur 400 gien schrikkeljaor wezen. Dit 
gul veur dejaoren 1700, 1800 en 1900. Et jaor 2000 is dommiet wel een 
schrikkeljaor. In de zudelike lanen en ok in et zuden van oons laand is 
disse kelinder kot dr op anveerd. De Staoten van Frieslaand deden dat 
pas in 1701. Doe et 1 meie was naor de ni'je tied weren de meensken in 
Frieslaand et daor niet mit iens. Wat was et geval. Datjaor zol 10 daegen 
kotter wezen en 10 daegen koj' zomar niet votgeven. Daoromme huilen 
ze vaaste an et oolde. Hierdeur wodde de eerste meie nije meie en de 
twaelfde meie wodde oolde meie. Van die tied of bestaon de begrippen 
oolde en ni'je meie. 
De begrippen bestaon dus al een lange lied. Nao roem 250 jaor bin ze 
now sund kot an et verdwienen. Et biezundere is dat de begrippen, naor 
mien weten, allienig in de perveensie Frieslaand bekend weren. De 
Gregoriaanse kelinder is in de Westerse wereld algemien. Dit is ok zo 
mit oonzejaortelling die berekend is vanof de geboorte van Christus. Et 
was naor de Christelike jaortelling in 526 dat ze dit berekend hebben. 

(Uut: Van heuren zeggn, zien en weten, Jan H. Lantinga, 1994) 



Zunne op 05.41, zunne onder 21.32 

donderdag 

H 17 
meie  

.,. 
vn jdag 

18 
meie 

El 
Oolde meensken moej' niet verpoten. 

(moe'n zo lange meugelik op heur eigen plak wonen 
blieven; Ni'jhooltpae) 

zaoterdag 	zundag 

19 20 
meie 	meie 

Roem is vergaankelik. 
(veurbigaond, niet duurzem; Nitriene) 



SF Ohkn eten Restouraanf ,J 

"beçmpstbuIte" 

c_ 

krdded 

______• L- 

Oosterwoolde 

In 't uterste Zuud-Oosten 
Van 't Stellingwarver laand, 
Door ligt een kruudrig dörpien, 
Zo schone as de braand. 
Dat is inien Oostenvoolde, 
Mit bos en elzenwal! 
Mit oolde goorns en essen, 
die 'k nooit vergeten zal! 
Waor vien ie schoner dörpien? 
Waor smuuier dialect? 
D'r is in hiel oons Frieslaand 
Gien plak, dat mij zo trekt! 

(Uut: De oolde pook, H.J. Bergveld, 197 1) 



maendag 
	

deensdag 

21 22 
meie 	meie 

De vergeetmenietjes bluuiden nog. 
(zegd as een peer vlogge scheiden gaot; Steggerde) - . 

N.M. 04.46 
	

l-Iemelvaortsdag 
	 Ii 

woensdag 
	

donderdag 

23 24 
meie 	meie 

m 

D'r vergif op innemen kunnen. 

(d'r zeker van wezen kunnen; verspreid) 



As de b(m)uren es praoten kannen 

* * 

In de file is de auto niet mobiel meer 

*** * * 

Et verschil tussen dag en naacht wodt de hieltied minder 

Waor ei' golft, dalt ei' ok 

Eb en vloed bin beide goed 

Oene Buit 

De meule van Else (1) 

De rogge- of zaodmeule van HendrilcBolding ston in oonze schoele-
jaoren en ok nog lange tied d'r nao, zoemers en winters en veural in 
de haast, as de döskmesiene bij de boeren langes west hadde om et 
zaod te dösken, florissaant te dri'jen mit zien lange wieken, al naor 
dr wiend ston bespand mit vierde, halve of volle zeilen. Bij wiend-
stil weer lokte dat vanzels niet, mar bij storm kon dat nog vule 
minder, omdat d'r dan kaans was dat de wieken op 'e loop gongen of 
zoas ze dat nuumden op hol sleugen mit raampzaolige gevolgen. 
Bij geunstig weer wodde dr rogge, tarwe, maïs of aandere soorten 
zand tot mael vermaeld, tussen de twie zwaore meulestiender, de 
onderste, stilliggende, de leger, en de boverste, dri'jende, de loner. 
As tiedens et maelen alles volop in warking .vas  en de mulder een 
vroilk deuntien leup te fluiten kon et zo geheimzinnig huselik, mar 
ok mitien haost angstanjaegend wodden in et binnenste van de 
ineule. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



op 05.32, zunne onder 21.42 

.,. 
vn jdag 

25 
meie  

zaoterdag 

26 
meie 

Geld verzuut et wark. 
(eer! stok noffeliker maeken; Berkoop) 

zundag 	maendag 

27 28 
meie 	meie 

Hij is zo scheel, 

hi'j kikt mit et linkeroge in et rechter vessebusien. 
(Noordwoolde, Buil) 

aun 



De meule van Else (2) 

Dat ronken en knarpen van de meulestiender over mekeer, en et krae-
ken, kreunen, piepen en sidderen deur de gebienten van de meule, et 
leek dan of alles op zien grondvesten te trillen ston. Kwam ie dan 
buten op 'e stelling, dan was et uutkieken geblaozen daj' gien tik kre-
gen van de lange almar rondmijende wieken die vlak over de stelling 
scheerden. Want bij wat een stieve wiend hadden die al gauw een 
gang van zoe'n 50 tot 100 km in et ure. Nao et maelen wodde et rogge-
en tarwemael veur et grootste pat verkocht an de broodbakkers nut de 
omtrek. De overbleven rest wodde meerstal tegen maelderskosten 
terogge levend an de boeren daor et wegkommen was. Die bruukten et 
as voer veur de varkens of aander vee, en now en dan ok wel es veur 
heurzels: deur dr brij van te koken om as middageten te bmken. Deur-
dat de mulder naost de maeldeni'je ok een kleinhaandel hadde in 
aandere maelsoorten en zanden as die in eigen dörp verbouwd weren 
en ok mit deurdat hij zels mit peerd en waegen alles an de boeren nut 
de omicrieten ofleverde, brocht lijm dit deur goed anpakken en niet op 
een ure te kieken wel gien riek, mar toch een redelik goed bestaon op. 

(Uw': Mien heriimerings an Else, Sjoerd Betten, 1996) 

Puzeltien 

Op de onderstaonde strepies en stippen moen de oplossings van de 
vraogen die naost die strepen staon, invuld wodden. Aj dat klaor 
hebben is op de riegel stippen, van boven naor beneden, de naeme 
van een dörpien in West-Stellingwarf ontstaon. Welk dörp is dat? 

	

- - 	- - 	soort gruunte 

	

- . - - 	dörp in Oost-Stellingwarf 

	

- - - - 	schieve 

	

- - . - - 	- 	dier dat vliegen kan 

	

- - -. - - 	- 	dörp in Oost-Stellingwarf 
- 	- - 

 
maond van etjaor 

	

- - . - - 	tegenovergestelde van begin 
kleur 

	

- - . - - 	kledingstok 
slim 

	

- - 	- 	wodt in disse tied van et jaor mijd 



Mii' de schinker en de bakker hek dan bij' nek. 
(Buil) 

gwzxii ut 

E.K. 00.09 

deensdag 	woensdag 

29 30 
meie 	meie 

donderdag 

31 
meie 

Zunne op 05.25, zunne onder 21.50 

vn jdag 

1 
juni 

IAW 

Tekeergaon as o 
(Span ge) 

ttIIIJ •j 



Satellietstad 

Ken ie de satellietstad 
die et hielal in scheuten is, 
mit kantine en mit supermark, 
bioskoop, bakker en een park? 

Daor leeft de astronautemeens 
as een pionier op zien ranch, 
lochtjaoren veer van huus, 
dag-in, dag-uw' op een stippien as een luus: 

in de satellietstad, satellietstad 
as een iesbarge zo koold en glad. 

Dit is een toekomststad 
op staalbeton dat iewig dreegt; 
dit is de toekomststad, 
die allesbehalven waarmte geft. 

Satellietstad, satellietstad, 
as een iesbaçge zo koold en glad. 

Vertaeling van een lied van Nena Kerner 
deur Lodewiek Hooghiemsfra. 

Niet leven en laoten leven, mar leven en helpen leven. 

Niks kan slae gen zonder arbeid. 

Jene is je meester en jim bin allemaole broeders. 
(Uut Gieteren (Giethoorn)) 

Kleinigheden maeken saemen de somme van et leven uut. 

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

een man de haoren verlöst, 
nt et terechte op de tanen van zien vrouw. 

deur) Koop Gorte 



Eerste Pinksterdag 

zaoterdag 	zundag 

2 3 
juni 	 juni 

We krie gen vandaege vesite, 
wantde eksters lopen an de deure toe. 

(Buil) 

FERWWIIIS 

Twiede Pinksterdag 

maendag 
	

deensdag 

4 5 
juni 
	

juni 

Hij praot as een aentien metwost 
waor 't vet uut lopen is. 

(kletst as een kiepe zonder kop; Steggerde) 



Riek 

Op de veurkaante van dit blattien lazzen jim een gezegde mit et woordriek dr in. Et 
zal jim niet verbaozen dat daor nog wel wat meer gezegden en/of riempies mit bin-
non. We beginnen dit keer mit een riempien dat we in de Westhoeke van West-
Stellingwarf optekend hebben: 
Op 'e Lendiek, daor bin ze nek, 
daor eten ze bofferd mit krenten. 
En waoroyn zollen ze dat niet doen, 
want ze leven toch van de renten. 
(of: want et kost man zeuven centen.) 
Et volgende gezegde tekenden we in Donkerbroek op: 
De Friezen leven aarm en starven nek, 
de Limburgers leven nek en starven aarm. 
Flink wat van de aandere uutdrokkings kennen jim misschien ok wel. En wie wet 
kennen jim dr goenend die hier niet bij staon! Jim kun die altied deurgeven an de 
ofdieling Woordeboek van de Stellingwarver Schrieversronte, til, 0516-451108. 
Vraog dan nar even naor Henk of Sietske Bloemhoff. 
Slaapende nek wodden, now, dat wil iederiene wel, mar ie kunje ok nek rekenen en 
aarm tellen; dan verbeel ie je nog al wat, mar ie stellen aenlik niks veur... 
Beter nek te leven as nek te starven, mat ie bin nooit rieker as wanneer af' gezond 
binnen. Een hek man is een nek man, zej' van iene die gien schulden het, en aj' 
argens gelokkig mit binnen, dan bi 7' de keuning te nek. lene die nek is wodt wel een 
nieke bliksem oeen rieke stinkerd nuumd. 
We sluten of mEt et volgende zinnegien: Je moe'n niet zo hadde werken, daar hef' 
niks an, want ie warkenfe niet nek, mar wel briek! Dus, dan weten jim et nar; doe 
vandaege mnrkalmpies an! 

Sietske Bloemhoff 

Juni 

De maond juni is de zommermaond. De boeren mijden et grös dat in 
de bluui ston veer huj. Inkuilen deden ze in clisse lied van etjaor nog 
niet zovule, dat gebeurde vaeke in de naozoemer. Et was doedertie-
den allemaole zendewark en de boeren mossen hierbij hulpe 
hebben. Die hulpe kwam nut Duutslaand, et weren de zonuumde 
hannekemaaiers. De boerinne zorgde dan vaeke veur de kost. Et 
gong meerstal om spekpannekoeken, bofferd (ketelkoeke) mit 
stroop of brune bonen mit spek. 
De boer mos nao et mi'jen echt zoemer hebben, want et mi'jde grös 
was zomar gien huj. Zo mossen de zendezwaeden nut mekere gooid 
wodden, dan dreugde et grös beter. Et mos dan ok elke dag omme-
keerd wodden. Die hannekemaaiers weren soms wel zes tot acht 
weken bij de boeren; dat was ok ofhankelilc van et weer. 

Koop Gorte 



V.M. 03.39 

donderdag 

7 
juni 

Een goeie verstaonder het mar een halfwoord neudig. 
11 	 (Ni'jberkoop) 

op 05.20, zunne onder 21.57 

S, 

vn jdag 	zaoterdag 

8 	9. 
juni 	 juni 

Poesten as een vette gaanze. 
(slim hiemen; Lan gedieke, Buil) 

3 



øneIIig fri de 
feesttente 

-4> '1  0 V-4  Atri *øo,ik 

/ 

rN,L14 
De netuur in juni 

Rooie klaover was vroeger een hiele gewone plaante die in dreug tot 
wat vochtiger gröslaand gruuide. Vandaege-de-dag ziej' de plaante aen-
lik alliend nog mar in baarms langs de weg. Rooie klaover was doe een 
belangrieke, eiwitrieke voederplaante en wodde van de elfde ieuw of as 
voedergewas verbouwd. Rooie klaover bluuit van juni tot oktober. As 
de plaante nog niet bluuit, is de rooie klaover te herkennen an de loch-
tige vlekke op de ellipsvormige blatties. De bestoeving van rooie 
klaover wodt veural verzorgd deur bommels en bijen. Op de bloemen 
kommen ok wel vlinders of, mar die bin niet zwaor genoeg om de 
zweerd- en kielblatties an de kaant en naor beneden te drokken en de 
maeldraoden en stempel naor buten kommen te Iaoten. 
Dit hadde tot gevolg dat, doe de rooie klaover in Australië as laand-
bouwgewas invoerd wodde, dr gien vrucht in kwam. De kultuur 
driegde daor te mislokken. Deur invoer van dé 'bijpassende hommel 
wodde et perbleem van et bestoeven oplost. De klaoverbestoeving is 
een zonuumd klepmechanisme: de kielblatties gaon onder et gewicht 
van et insekt uut mekaander, de maeldraoden en de stempel vegen tegen 
de boek van et dier en de hel slöt weer nao die zien vertrek. Et stoef-
mael wodt op disse wieze van de iene op de aandere klaoverplaante 
overbrocht. Oonze flora zol veur een groot diel uutstarven as d'r gien 
insekten meer weren. 

Wiebe Scheenstra 



Trinitatis (prot.) 

zundag 	maendag 

10 11 
juni 
	

juni 

W 
Die het et verkeerde vessien an. 

(is mit et verkeerde bien uut bedde stapt; verspreid) 

alzixiJul 

deensdag 	woensdag 

12 13 
juni 
	

juni 

Et kan zo mooi niet staon, of et kan weer verslaon. 

(ok al lieken de zaeken d'r geunstig veur te staon, et kan 

zo weer misgaon; Noordwoolde) 

2001 



Stellenardus is de regenheilige. Dr wodt dan wel zegd: 
Mit Sunte Menardus regen, 
hooi ie in zes weken niet tegen. 

Wees opgeruumd 
en zuuk naor et beste 
en iaot de musken mar tsjilpen. 

Draank is de lont in 't kruutvat 
van de jeloersighied. 

Zuuk gien spek 
in honnenusten. 

Wie van kieren verwisseld 
het nog niet as meenske verwisseld. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Mars 

Mars is de vierde planeet vanof de zunne en de zeuvende in grootte. Mars 
(de Grieken numen Mars Ares) is de god van de oorlog. Warschienlik 
kreeg de planeet die naeme vanwege zien rooie kleur. Mars wodt daorom 
ok weide rooie pianeetnuumd. Te kun de planeet deur die kleur ok dude-
lik van de eren onderscheiden air  aovens naor de locht kieken. 
De naeme van de maond meert is ofleided van Mars. De gemiddelde 
ofstaand van Mars tot an de zunne is omdebil 227.940.000 kilemeter, 
de diameter is 6.794 kilemeter. Een marsjaor duurt krek zo lange as 687 
daegen. Een dag op Mars duurt 24 uur en 37 menuten. Mars liekt meer 
op de eerde as Venus. De planeet het gien wolkendek, mar bi'jglieks wel 
een soort van poolkappen. Et kan op Mars zoe'n 25 graoden wodden, 
mar in de naacht is et dr slim koold. 

Et ruumteschip, de Marmer 4 is as eerste op Mars west. Dat was al in 
1965. Laeter bin d'r nog meer west, zoas de Vikingianders in 1976. 0k 
in et oflopenjaor is dr nog een poging west, mar aat ruumteschip is ver-
dwenen. Et is op et mement dat ik dit stokkien schrieve, in meie 2000, 
nog altied niet bekend wat daor mit gebeurd is. 
Mars het twie kleine maonties van mar 15 en 8 kilemeter deursnee. Die 
maonties Meten Pho bos en Deimos en dat betekent zciks as angst en ver-
schrikking. 

Joop van Lier 



L.K. 05.28 	 Zunne op 05.18, zunne onder 22.02 

donderdag 	vrijdag 

14 15 
juni 	 juni 

Niet hielemaole lekker onder 't vessien wezen. 
(niet hielendal een zuver geweten hebben; 

H.J. Bergveld) 

Vaderdag 

zaoterdag 	zundag 

16 17 
juni 	 juni 

Et vel strak om de neuze hebben. 
(gierig wezen; De Hoeve, Ni'jhooltpae, Ni'jtriene) 



Pompelbioeme 

Sni'jwit-blaank en snijwit-blinkende 
drief ie op et donker waetervlak, 
mit je hatvormige blaeden 
glaanzende, gruun en volmaekt. 
Bijkaans onantaastber bij' 
veur 't ni 'jsgierig moggevolk. 

Je gooldgele hattien 
vol mit maeldraodstof 
straolt as een pasgeboren zunne 
en glimkt me verlokkende an. 
Hoe kan 'kje berieken..., bérieken? 

Onbenaoderber hek ie, 
niet an te raeken deur 
een gewone meenskehaand. 
Vanwaor die poere schoonhied, 
boveneerds, haost hemels? 

Bij' te pakken, bij' te plokken? 
Staoj' mit star/ee stringen 
stevig in verbjening mit 
de diepte, de diepste diepte 
van disse donkere poele? 

L.H. 

Puzettien 
In depuzel staan 19 woorden die milde zommer te maeken hebben. Marze zitten dr in verstopt: 
horizontaal, vertikaal of diagonaai, en soms nog aachtersteveuren ok! Sommige letters kommen 
trouwens in twie woorden veur. Et doel is dat jim alle woorden opzuken. As dat lokt, blieven dr 
nog3Olette.s over. DielettersvormenmitmekerevanlinksnaorrechtsdetitelvaneenStellingwaifs 
boek Aj'.de oplossing an oons toesturen kuj' dat boek winnen- Ijut de goeie inzenders won twie 
winners lot. Staatje oplossing naor: Stichting SteltingwarverSch.rieversronte, Witlinge Prinsst-
raote 10,8421 PEBerkoopl Oldeberkoop. De 19 woorden die af opzukenmoeten staon most de 
puzel. Sukses! 

hiete 	VEKAANSI E Z N Z 
koffer 
ligstoel 	W 	OS E KRAP A U  
onweer - 
parresol 	L}II E T E K E N D U M 
sandalen 
speultuun 	ERE E W 	0 Z Uk TM 
straand 
tente 	VU 1 E G T U U G E L E 
vekaansie 	 - 
vliegemepper WIT F EER Nl Z » UR 
vliegtuug 
waarin 	A G E S D Z M N W W E D 
ijsco 
zee 	 A S A N D A L E N E P A 
zommerdag 
zunne 	R T E N T E M R P M S G 
zwembad 
zwempak 	MOCSIJEENTPSE 

WE D NAAR T S A EO 

0 L L D R E F F 0K DR 



maendag 
	

deensdag 

18 19 
juni 
	

juni 

lene te vieter nemen. 
(iene d'r tussen nemen, te pakken nemen; verspreid) 

woensdag 

20 
juni 

Begin van de zoemer 09.38 M.E.Z.T. 
N.M. 13.58 

donderdag 

21 
juni 

Hij het de vetpanne op 'e kop. 
(hoed, veural garibaldi; Buil) 



Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme 
(Jur Schuur) 

In 1999 verscheen d'r een herdrok van de in 1996 verschenen, bie-
zunder uutgebreide en slim interessaante studie van dr. J. Schuur nut 
Assen over de enerverende sociale stried van de veenarbeiders in 
Appelsche en omgeving in de periode van 1880 tot 1925, daor veural 
ok Domela Nieuwenhuis een belangrieke rolle bi] had het. 0k de 
ontwikkeling naor et anarchisme wedt beschreven. 
Et boek is in et Nederlaans uutgeven en bevat een groot tal illestrao-
sies en ofbeeldings van dokementen. Veur de in disse periode 
interesseerden een slim belangwekkend en volledig wark dat nog 
jaorenlaank van weerde blieven zal. 

Schuur, f.,Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal 
socialisme. ISBN 9064660824, 320 bladzieden,f 39,90, Stelling-
warver Schrieversronte. 

Vel 

Et woortien vel het nogal wat betekenissen en daordeur ok nogal wat 
aorige gezegden en zo. De eerste betekenis die et Stellingwarfs 
Woordeboelc, diel 4 geft is de huud van een meenske of dier. Een ere 
betekenis is bijglieks een kring van een vrouw een vel van een vrom-
mes, wat bij' toch een vel, niet! 
Dan hej' ok nog et woord vel veur een vlies op melk, varve of een ere 
vloeibere stof een vel op 'e melk en bi'jglieks een stok pepier om op 
te schrieven een los vellegien pepier. 
Bi] de eerste betekenis staon veerweg de meerste uutdrokkings: 
Van iene die slim maeger is zej' dat et bi] die persoon allemaol vel en 
bonken binnen wiels iene die et vel strak om de neuze ofsnute het, slim 
zunig, gierig is, zoas al op de veurkaante van dit blattiente lezen was. 
lene die dubbel vel veur de kop het hoolt nargens en mit gieniene reke-
ning. Dr wedt dan ok wel zegdHi'j het een pinkien dikke vel of Hij het 
vel veur de kop as een (driejaorige) bolle veur de kni'jen. 
Hij het et malle vel an hij dot slim uutgelaoten, overdreven gek, wiels 
as iene dun van vel is, niet best tegen de koelde kan. Hij zit niet in een 
goed vel dan het hij wat onder de leden, mar uut je vel springen is ok 
niet best, want dan bi]' hatstilcke lelk of ie argeren je kepot... 

Sietske Bloemhoff 



op 05.19, zunne onder 22.04 

vrijdag 	zaoterdag 

22 23 
juni 
	

juni 

Kommen d'r ploemen an 't riet 
Dan is de zoemer in 't verschiet. 

(Berkodp, Wube Lamers van de Kuunderwal) 

5LJI< 

Sint-Jansdag 

zundag 	maendag 

24 25 
juni 
	

juni 

Wie in 't schip zit moet veren. 
(af' ien keer argens an beginnen, dan moef d'r mii' deur-

gaan; Blesdieke) 



De Haule 

De Haule is een slim oold dörpien waor eertieds een karke zonder toren 
ston. Vule buterlaanse valkeniers kwammen hier henne om valken te van-
gen, die ze in oolde tieden bruukten veur de beroemde valkejacht. 
De zominer in 1503 was slim hiete en bar dreuge. Hierdeur ontston een 
grote braand in de bossen tussen Bakkeveen en De Haule, waorbi'j ok een 
boel veldvruchten in rook opgaan binnen. 

An et aende van de 17e en an et begin van 4e 18e ieuw ston hiel wat grond 
en plaetsen op naeme van de fernilie Lyclama. De venen bin daor laeter van 
ofsneden en massaol onderbrocht in de Compagnie. Deur de vervenings 
die dr laeter weren, ontston Haulerwiek (wiek van Haule). 
Op oolde kaorten ziej onder De Haule de plaetse Koudenburg en dan in et 
noorden tot de greens: Swartwaeter, Valkeniershutte, Stienpoele, Galge-
barg en Mattemeer en op de greens Mansmeer. In Ooldheden en 
Geschriften (Van Rijn) vienen we Haula. De karke van dit dörp, dat onder 
Stellingwarf Oostaende legen is, moet de Proost van de St. Jans karke 12 
schilden betaelen'. 
De Haule heurde onder et Dekenschop Jorwert. De tegenwoordige toren-
klokke is geuten in de tied dat J.A. Willinge grietman van Oost-
Stellingwarf was en Th.J. v.d. Ley, K.S. Hofstee en E.M. ten Hoorde kark-
voogden weren op 'e Haule. Dat staot ok op de klokke vermeld. Eerder ston 
dr een Mokke'toel mit twie oolde klokken. 

(Uut: Schetsen uit Friesland, J.H. Popping, 1892) 

Doel 

D' iene zuukt et 
in de centen 

ere die leeft 

fraank en vrij 

D' iene wil 
beslist de krenten 

ere het 

genoeg an brij 

Jan Oosterhof 



deensdag 	woensdag 

26 27 
juni 
	

juni. 

Je et vuur uut de sloffen lopen 
(verspreid) 

E.K. 05.20 

donderdag 

28. 
juni 

Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

., vn jdag 

29 
juni 

De weg naor de hel is plaveid mit goeie veurnemens. 
(Blesdieke) 



Boekweit (1) 

Veur de meensken van disse lied is boekweit een zo goed as onbe-
kend gewas. De tied dat et een protte verbôuwd wodde is nog niet 
iens zo Mei lange leden. Et was in vroeger lieden in pattie streken 
van oons laand een belangrieke teelt; in et biezunder was dat et geval 
in de gemiente Oost-Stellingwarf. In et verslag 'De toestand der pro-
vincie Friesland in 1870' staot dat de boekweitbouw et belangriekste 
middel van bestaon is veur de Oost-Stellingwarver boer. 0k in West-
StelJingwarf was disse teelt omvangriek, veural an de zuudkaante 
van de Lende. 
In 1875 wodde d'r in hiel Frieslaand roem 5000 bunder (ha.) mit 
boekweit verbouwd. Minstens de helte hiervan was in de Stelling-
wanen. Naor et rappot 'Welvaartsproblemen in Ooststellingwerf 
(1950)' wodde d'r in disse gemiente in 1875 alderdeegst 1800 bun-
der mit boekweit verbouwd. Dat was doe 38 percent van de totaole 
oppervlakte bouwlaand in die gemiente. De teroggegaank was doe 
al begonnen. 

(lees veerder op ei' volgende blattien) 

Boekweit (2) 

In 1885 was de oppervlakte boekweit in, nao mekere, Oost- en West-
Steilingwarf 1400 en 500 bunder. Nao 1890 gong de boekweitver-
bouw hadde aachteruut. In 1900 was d'r in hiel Frieslaand nog mar 
500 bunder meer. Wat disse perveensie angaot het Oost-Stelling-
warfet et langste mit disse teelt volhullen. In 1920 en ok in 1930 was 
et nog vier bunder, mar kotte tied laeter hielendal verdwenen. We 
mienen dat et opzien plak is om dit veural in de Stellingwarven iens 
zo beiangrieke gewas te beschrieven. 

naeme 

De naeme boekweit is een saementrekking van twie woorden. Boek 
is een hiel oold woord veur beuk. De vorm van et boekweitzaod is 
etzelde as van de beukeneuties. Weit kan makkelik verkeerd begre-
pen wodden, et is in oold Nederlaans de naeme veur tarwe. 
Weitenmael is tarwemael; et mael van boekweit is gruttemnael. 

(Uut: Van heuren zeggen, zien en weten, Jan H. Lantinga, 1994) 



zaoterdag 	zundag 

30 1 
juni 	 juli 

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

maendag 
	

deensdag 

2 3 
juli 
	

juli 

D'r is gien meenske die zien veurlaand wet. 
(hoe et him veerder vergaon zal, 

wat him overkommen zal; Berkoop) 

!Z111Ui 



Makkinge 

Een poolder, een iesbaene, laenen, wat bos 
en bouwlaand en patties, een wal mit gruun mos 

Een schoele, een karkien, de winkel van Haarm 
Waor vroeger de tram leup, hef' now briede baarm 

De botterfebriek en de brink mit zien pompe 
En oolde Piet Post mit zien stokkende klompe 

Ja machtig dat bin ze, fa haost allegeer 
Mar iene is keuning, van dörp en van heer 

Bedeerd en hiel eernstig, zo dri'f t die mar deur 
Die keuning van Makkinge, altied mar deur! 

lewenlaank keuning van oolden en kiend 
Dat blift die pold meule, in weer en in wiend! 

(Uut: Foddelpenneri'f , Henk Bloemhoif, 1974) 

Sociale; roddel is zo oold as de meenskhied zels. 

Af vrundelik leven willen, moef gieniene tegenspreken. 

Verheug je op et leven 
et is al laeter as daf daenken. 

Beter hadde blaozen 
as de bek verbraand. 

Hij kikt toe as een kikker op een heerspit. 

* * 

'Geef mar gas!' zee de slakke en kreup bij de podde op de rogge. 

(Optekend deur Koop Gorte) 



.,. 
Vn .jdag 

6 
juli 

zaoterdag 

7 
juli 

V.M. 17.03 

• woensdag 
	

donderdag 

.4! 
	5 

juli 
	

juli 

I4 

rkaant nutlacheji. 

Ti'jberkoop) 

rr' ! 

op 05.27, zunne onder 22.01 

Die koenen kun ze wel in de vingerhoed melken. 
(zo weinig melk geven ze; De Hoeve) 



•1 

Juli 

Juli is dan de hujmaond, marjuni was daor aenlik al een veurbode van. 
Et mi'jde grös ston dan al in de bluui en dr zat al zaod in et grös, dus et 
zijde himzels weer op et laand. 0k zatten dr kruden in et huj en dat 
kon heerlik roeken. Veural et geurigejehannesbrood zorgde daor veur. 
As et zoveer was dat et huj was, wodde et mit de harke bij mekaan-
der harkt an dikke zwillen of wiersen. De boer mit de knecht of 
arbeider kwam dan mit et peerd en tieme en ze trokken et huj an 
dikke oppers. Die wodden bijwarkt mit de hujvörke, zé, dat de 
opper rond lag in verbaand mit regen. Zokke hujoppers stonnen 
soms een hiele tied in de lanen, want de volgende dag gongen ze 
weer hujjen. Aj' dan in de lanen bij de Lende of de Kuunder weren, 
zaj' niet aanders as hujoppers en nog es hujoppers. 
As et hujjen haost klaor was, verdwenen staodigies-an ok de hujop-
pers. Ze wodden deur de boer en de arbeider van et laand haeld. Et 
huj wodde zorgvuldig op de boerewaegens laeded. Thuus mos et dr 
weer of, et hujvak in. Mii et hujjen kreej' een protte hujzaod an de 
sokken en dat was veur moeder de vrouw niet aided even aorig. 

Koop Gorte 



zundag 	maendag 

8 9 
juli 	 juli 

ris 
Die zit altied mar op et vinketouw. 

(zit uw' te kieken om wat te krie gen, om d'r beter van te 
•
i wodden; Oosterwoolde) 

!tII() uKA  

deensdag woensdag 

10 
juli 

Ie kun him wel vioelespeulen op 'e ribben. 
(hij is slim maeger; Ni'jhooltpae) 



De netuur in juli 

De tied van et peren van de ringslange begint al in april en duurt tot 
in meie. De eier wo'n in juli legd. Et leggen van de eier hangt of van 
de weersomstanigheden. De eigies zonder kalkschaole vormen een 
snoer. Ze won  et liefst in een dongbulte, een bulte rottend blad, kom-
Post of resten van plaanten legd. Plakken daor eier legd wodden, 
won deur bruui verwaarmd. Et tal uren dat de zunne schient bepaolt 
et uutkommen van de eigies mit. De eigies bin wat kleiner as een 
protterei. Een wiefien legt tussen de tien en dattig eigies. Et tal hangt 
of van de leeftied. Meerstal kommen de eigies ongeveer an et aende 
van augustus, begin september nut. De gruui van een jonge ring-
slange begint aenlik al in et ei in et lichem van de mem. Een ring-
slange die krek geboren is, is omdebi'j vuuftien cm laank. Aj' zoe'n 
slangegien bekieken, kuj' aenlik niet begriepen dat et in zoen klein 
eigien paste. Et eten van een jonge ringslange bestaot veural nut pie-
ren en naektslakkies. Veur laete in de tied geboren ringslangen is et 
anbod van eten vaeke niet genoeg. Zij lossen et eetperbleem op deur 
vot-en7daolik nao de geboorte een winterslaopplak te zuken. In et 
lichem zit genoeg reserve-eten veur de winterperiode. De ringslange 
is nao drie, vier jaor geslachtsriepe. 

Wiebe Scheenstra 

Ei meensdom is krek as grös: 
hoe vaeker aft mi'jen, 
wat vlogger as et opkomt... 

* * 

Wodden as grös: 
op 'e tied naor de kapper, 
op 'e tied een fluttien mest, 
gien woord hoeven zeggen 
en mar gruuien, gruuien as de pest. 

Grôsveld en auto - 
verzorgen we vaeke beter 
as vrouw en kiend. 

Witte zwannen, zwatte zwannen, 
wie gaot d'r mit naor Elfelaand veren? 
Nee, Elfelaand is sleuten, 
de sleutel is lang leden breuken... 

L.H. 



donderdag 

12 
juli 

Zunne op 05.35, zunne onder 21.55 
L.K. 20.45 

S, 

vn jdag 

la 
juli 

De meerste vis zit tussen de kop en de stat. 
('t is ~gal wiedes; De Hoeve, Wolvege) 

>iL 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
juli 
	

juli 

Hi'j lopt mar wat te vinkevan gen en zit op et dak te mus- 
kefluiten en te kri'jemelken. 

(hij voert absoluut niks uut; Buil) 



Een stark staoltien (1) 

Wonderdokters bin dr daenk' al van oolds west. Et woord wonder 
kuj' op twie menieren uutleggen. Een slim bekende wonderdokter 
was vroeger de Staphorster boer. Zien eigen naeme wodde nooit 
bruukt. Die naeme is mij dan ok onbekend. D'r wodde zegd dat hij 
slim knap was. Zien breur was perfester en daor zol hij wel een bulte 
van leerd hebben. De Staphorster boer hadde op een vaaste tied zit-
ting in Stienwiek. Et verhael dat hiemao komt is uut de tied van now 
omtrent 100 jaor weeromme. Mar dat weet ik niet op 10 jaor nao. 

Een Stellingwarver boere-arbeider kreeg in de naozoemer last mit 
een bien. Et was dikke en blauw wodden. De dokters komien niks 
vienen om et te beteren. Ze wussen d'r gien raod mit. Ze kwarmnen 
op't laeste tot gien aandere raod as dat et bien d'r mar of mos. Mar de 
boer bij wie die arbeider in et wark was, wol et eerst nog es bekieken 
laoten deur de Staphorster boer. Et bien dr of kon altieten nog. 

(lees veerder op ei volgende blattien) 

Een stark staoltien (2) 

Op 'e dag dat de Staphorster boer spreekure had in Stienwiek, gongen 
ze tegere mit peerd en waegen daor naor toe. De Staphorster boer vun 
ok dat et bien dr mar slecht uutzag. De oorzaeke dr van miende hij 
wel te weten. Hij zee dat hij dochte dat de man in de zoemer in leeg 
legen hujlaand warkt hadde en dat ze huj mit dragstokken naor een 
boot of een hogere kaante brocht hadden. Bij dit wark zol hij dan op 
blote voeten lopen hebben. Van de stoppels zol de voetzole eupen 
plakkies kregen hebben. Hierdeur was dr onzuverhied in et bien kom-
men. Et was inderdaod waor dat de man zok wark in de zoemer daon 
hadde op blote voeten. Now, de Staphorster boer wus wel een meniere 
om et zieke bien te beteren. D'r mos een (jute) zak om et bien henne en 
in die zak mossen een peer aolen. De zak mos van boven dichte bun-
nen wodden en veerder goed nat blieven veiir de aolen. De aolen 
zollen de onzuverheden dan wel uut et bien zoegen. 
Thuus kommen wodde d'r votinienend wark van maekt. Hoe laank 
de man mit de zak om et bien zeten het is dr niet bij verteld. Mar d'r 
gebeurde wel wat de Staphorster boer zegd hadde. De aolen zorgden 
dr veur dat et opknapte. Et bien wodde hielemaole beter. De man 
kon laeter zien gewone wark weer doen. 

(Uut: Van heuren zeggen, zien en weten, J.H. Lantinga, 1994) 



maendag 
	

deensdag 

16 17 
juli 
	

juli 

Zien haene moet altied viktorie kri'jen. 
(hij moet altied de baos wezen, zien zin deurdrieven, 

wat hij zegt moet gebeuren; Blesdieke) 

Begin van de hoonsdaegen 

woensdag 
	

donderdag 

18 19 
juli, 	juli 

Vrundelike woorden wo'n altied verstaon 
af wonen in 't zuden, westen, oosten of noorden 

vrundelik het altied wonderen daon. 
(Hooltpae) 



Taelgevuulte en taelkennis 
maekt taelkundig. 

Wartael is universeel; 
lichemstael ok. 

Ik kiek vrouwluden 
wel graég naor de ogen. 

Giert oorlog zo slim, 
as d'r blift wel een Adam en Eva over. 

* * 

De dood is onstarvelik. 

Oene Bult 

Puzeitien 

In de onderstaonde puzel moe'n de oplossings weer op de strepies 
invuld wodden. Bij elke oplossing wo'n de letters van et vturige 
woord bruukt en d r  komt alle keren een ni'je letter bij. Veul plezier! 

- 	 letter 

- - 	 lidwoord in et Stellingwarfs 

- - - 	mement 

- - - - 	een peer, twie 

rechtop 

inhooldsmaot (rneerv.) 

voegel 



op 05.43, zunne onder 21.47 
N.M. 21.44 

, 
viijdag 

20 
juli 

zaoterdag 

21 
juli 

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

as dr wat niet goed lokt; Ni'jberkoop) 

zundag 	maendag 

22 23 
juli 
	

juli 

Ik vuul me zo vrij as een voegeltien. 
(Ni'jberkoop) 



Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghieinstra 

Dirk Kerst Koopmans, schilder van de Scheene 

Een onder redaktie van Sietske Bloemhoif, Guus Hellegers en Pieter 
Jonker bi] gelegenhied van de negentigste jaordag in oktober 1996 
uutgeven boek over leven en wark van.de  bekendste Stellingwarver 
tekener, schilder, etser en graficus, Dirk Kerst Koopmans. 
Et tekstdiel over leven en warkwieze is schreven deur Pieter Jonker, 
Guus Hellegers en de keunstener zels. Et grootste, mooiste en 
belangriekste pat van et boek wodt inneumen deur de prachtige teke-
nings, etsen, grafische warken en pentekenings van Dirk Kerst 
Koopmans: een protte netuur en laandschoppen, en hiel vule over et 
leven en warken in et schitterend mooie Scheenegebied. Veur de 
liefhebbers een boek om te hebben en uutgebreid van te genieten! 

Dirk Kerst Koopmans, Schilder van de Scheene. ISBN 
9064660859, 96 bladzieden, f39,50, Stellingwarver Schrievers-
ronte, 1996. 

Anbieding:Et boek dat hierboven beschreven is, is de hiele maond 
juli bi] de Schrieversronte, boekhaandel Zwikstra en Bahnmüller te 
koop veur mar f 35,00. 

De maone 

De maone is de ienige echte sateliet van de eerde. Deur de Romeinen 
wodt de maone Luna nuumd en deur de Grieken Selene en Artemis. 
In ere mythologiën het de maene verschillende aandere naemen. 
Oonze maone dot dr zoe'n 27 daegen over om om de eerde henne te 
kommen. In diezelde tied dri]t hij ok ien keer om de eigen as, zodat 
de zelde kaante de hieltied naor de eerde toekeerd is. De maone is 
een verlaoten wereld van rotsen, bargen en grote vlakten. Sommige 
bargen bin hoger as de Mount Everest. De diameter van de maone is 
3476 kilemèter. De ofstaand van de maone naor de eerde is ongeveer 
380.000 kilemeter en et gewicht is 1/81 disl van dat van de eerde. De 
'antrekkingskracht' is een zesde van die van de eerde. Een gewicht 
van 60 kilo zal op de maone daorom 10 kilo wezen. 

Demaone wodde veuret eerstbezochtin 1959 deuret Russischeruum-
teschip deLuna2 . Vanof2l juli 1969 tot december1972 bin dr ettelike 
laandings op de maone west. In de zommer van 1994 wodde de maone 
detailleerd in kaorte brocht deur et kleine ruumteschip Clementine. De 
maone het gien daampkring, dat hooft in dat de zunnewaarmte niet 
tegenholen wodt. An de dagkaante isp ongeveer 100 graoden Celsius 
en an de naachtkaante 150 graoden Celsius onder nul. 

Joop van Lier 



deensdag 	woensdag 

24 25 
juli 
	

juli 

Zok vri'jdagsweer zok zundagsweer. 
(weer daf' ,op vrijdag hebben, kriej' ok op zundag; 

De Haule) 

donderdag 

26 
juli 

Zunne op 05.53, zunne onder 21.38 
E.K. 12.08 

., vn jdag 

27. 
juli 

Die vroeg opstaot is nooit laete. 
(Noordwoolde) 



haiku's 

Vlinders dwarrelen 
bliede-doelloos-zo mar wat 
doch ik temeensen 

de wereld is dood 
kleuren bin uut heur hanen 
now is zij votgaon 

'n gat in 'e wolken 
is niet slim want de bomen 
wi jen dat wel dicht' 

Willem Jan Teij erna 

Klooster 

Vroeger het dr bij Appelsche in de buurtschop Terwissche een 
klooster west. 
Bij de Friese Akedemie willen ze daor niks van weten, mar ik bin dr 
dichte bij geboren en opgruuid, dus ik vuul dat aanders an. 
Et klooster hiette Lux Mundi; 's Werelds Licht betekent dat. Et ston 

tussen De Weeme en de plaetse Tenvissche. D'r moet daor nog een 
prottepuun en stiender in de grond zitten. 
Bij t zoemeraovend, as d'r wat nevelslierten over et laand hongen, 
heb ik dr nog wel es monniken zien. Grieze pijen hadden ze an. 
Tegenwoordig ziej' ze daor .  nooit meer. 
De grote weg van Drachten naor Emmen lopt dr vlak langes en al dat 
lewaai van die auto's, dag en naacht, het ze veurgoed votjaegd. 

Egbert de Jong 



zaoterdag 	zundag 

28 29 
Juli 
	

juli 

Et is allemaole vel en bonken. 
(die pe-soonIdat dier is slim maeger; Else) 

maendag 
	

deensdag 

30 31 
juli 
	

juli 

Hij preekt veur stoelen en baanken. 
(d'r luustert gieniene naor hun; Noordwoolde) 



Ie hebben de middagkost veur et kauwen. (Ie meugen miteten en 
et kostje niks.) 

Hij het een protte hars an de striekstok (is een boel neudig). 

Et is van belang dat de vrouw en een ni'je koe van een goed stee 

kommen. 

* * 

Die gien odder holen kan het et zwaor. 

***** 

Ie moe'n in et leven ok nemen en geven kunnen, mar ok willen. 

Die een flaetër maekt het, daenkt him daoraachter te verschoelen. 

(Optekend deur) Koop Gorte 

Battus de straotzanger (1) 

Een protte meensken mit mij zullen heur Battus nog veur de geest 
haelen kunnen nut de tied doe dr nog niet zo veule straotremoer was 
en doe de radio's nog mar kwaolik uutvunnen weren. Af deur et dörp 
gongen, heurde ie aanders haost niks as et aambeeld van de smid en 
wat gerattel van een boerewaegen. Ten keer in de maond kwam  dr 
een moeniekespeulder: die zong prachtige lieties, die ik liekewel ok 
al op stokkies en beties nao vergeten bin. Dat spiet mij wel slim, 
want now bek willen ze et oolde weer ophaelen en ik weet zeker dat 
etjongvollc et ok mooi vint. Tene van die zanicies was wel slim mooi. 
Et gong over een spannegien dat et trouwde leven zwaor vul en deur 
de onbedrevenhied en de jonkhied bij mekere weg raekte en toch 
nao wat omzwarvings weer bij mekere kwam, en in de strenge win-
ter weer lekker waarm bij mekeer sleup. En nog veul meer van die 
gevulige stokkies haj', marja, een meenske verget zo gauw. 

Die Battus, dat was een taktvolle man. Hij wus zien husies wel te 
vienen, waor ze van meziek hullen. As dr een starfgeval was bleef 
hij hiel diskreet een peer huzen nut de buurte. Hij leut him bij de 
dörpsharbargies eerst wel even goed veurlichten. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



woensdag 
	

donderdag 

1 2 
augustus 	augustus 

Een vrouwehaand en een peerdetaand 
hebben gien stillestaqnd. 

(Donkerbroek, Ni'jberkoop, Steggerde) 

op 06.04, zunrie onder 21.26 

., 
Vn jdag 

.3 
augustus 

V.M. 07.56 

zaoterdag 

4 
augustus 

Een goeie buurman is beter as een vere vrund 
(Berkoop). 



Battus de straotzanger (2) 

Zoe'n harbargien, dat was alles in zoe'n dörp. As d'r goenend vuven-
twintig jaar trouwd weren, of d'r was ien of aander jubileumpien te 
vieren, dat wodde Battus dat wel geweer, en dan teug hij d'r op los. 
Zo hadde hij een grote kriete om Noordwoolde henne, en ik leuve 
zeker dat hij jens niet fietsen kon, en dat hij alles lopende doen mos. 
Winters zag ie him nooit. Dan kon hij zien instennent ok niet 
bespeulen mit die koolde vingers. Hij speulde ok niet zo mar wat; 
wat hij heuren leut, was beslist de muuite weerd. 
Ja, hij kon prachtig op de moenieke speulen, en hij had een prach-
tige stemme, zo ldaor en helder aj' haost nooit heurden. Eemst of 
bliedschop in zien meziek, et sprak de meensken an. Haost automa-
tisch gong de haand naor de buse. Elkeniene hadde dr wat veur over. 
'k Weet zeker dat as hij et dörp ofspeuld hadde, dat hij meer ver-

diend hadde as een arbeider in de halve weke verdiende. 
't Was op een mooie zoemerdag, doe Battus et dörp weer ofspeulde. 
't Was wat bruuierig, en de locht betrok inienend slim hadde. Een 
dikke bujje kwam opzetten, en et begon te regenen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Battus de straotzanger (3) 

Battus pakte hiel vlogge zien insterment in, en vleug de timnierwinkel in. 
Doe hij amperan onder dak was, stroomde et gewoonweg buten. Daankber 
dat hij onderdak hadde, gong hij even bij de tinimerluden zitten op een 
baankien. De vrouw brocht bek een koppien drinken veur et volk. Doe zag 
ze Battus en haelde gauw nog een bakkien thee mit een maelkoekien d'r bij. 
Aenlik hul ze een hieleboel van Battus zien mooie lieties, en dat wus Battus 
ok wel, want hij kende zien klaanten nut de kiek. 
Et regende piepestaelen, en 't rommelde ok. Mar nao een posien was de 
bujje al weer an 't ofzakken. De thee hadde Battus zo lekker smaekt, en hij 
was zo daankber, dat hij veurstelde om op verzuuk een stokkien te zingen 
veur de vrouw en et timmervolk. De vrouw moch kiezen en keus et stok-
kien van et jonge peertien dat bij mekere weg raekt was, en dat ok weer bij 
mekere kommen was. Battus gaaspte zien moenieke omme en zong nut 
volle bost et prachtige lied. De vrouw wodde d'rhielemaole uutgelaoten 
van, zo mooi vun ze et, en de timmerknechten wardeerden et ok hiel slim. 
Hij bedaankte nog veur de thee en veur et schoelen. De zunne brak weer 
deur, en hij speulde weer huus an huus et dörp deur. D'r bin now hier gien 
straotzangers meer. 't Zol ok in disse tied haost niet meer passen. Mar d'r is 
weer wat votgaon, zoas zo veule van die dingen. 

Uut: Mien wegen bin duustere paeden. Wube Larners van de Kuunderwal, 
1980. 



H.K.H. Preenses Irene (1939) 

zundag 	maendag 

augustus 	augustus 

't Volk komt bi'] de meensken. 
(wodt zegdas iene mar meerstal meerdere personen 

héur bij een gezelschop ansluten; 
Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae) 

deensdag 

7 
augustus  

woensdag 

augustus 

De haene is an 't voetewaarmen. 
zegd van een haene die een /ciepe bespringt; 

Ni'jberkoop) 



Augustus 

Augustus is de oogstmaond veur de bouwboer, mar ok veur de vee-
boer en de tuunbouw. Augustus kan de twiede meimaond wezen, dr 
kan nog een protte gruuien. Te zitten dan in de hoonsdaegen en die 
kun van alles doen. Et is vaeks een natte, bruuierige lied mit een 
hoge temperetuur en dan gruuit dr nog een hoop. Mar et kan ok wel 
es slim dreuge wezen. 
In de Stellingwarven wodde vroeger meerst rogge, haever en soms 
wat tarwe en gaaste verbouwd. De rogge was et eerste riepe en 
wodde mit een sikkel of zende mijd en an bossen bunnen. Aovens 
wodden die bossen an stoeken zet; an beide kaanten kwammen acht 
of tien bossen. De rogge dreugde zo een peer daegen op et veld, mar 
de haever mos langer staon. De oolde boeren zeden wel dat as een 
ldepe mit eier d'r onder die uutbruded had, de haeverpas dreuge was. 
Haost alle zaod wodde an mieten zet. In de haast kwam dan de dös-
mesiene langes en dat was veural veur de jeugd een hiele belevenis. 

Koop Gortei 

Iktiid'r 	bit het gien 
frwnne, \j_frpie,aJ 	- 

fl? Lc...-.o----- 
JJ 

IkmS'ni 	Mor geloof 
ontmoeten' ie 	mi'j now... 

- 	-— —. 

S- 

- ...de Pier von Scheveningen 



Zunne op 06.15, zunne onder 2l.13 

donderdag 

augustus  

vrijdag 

jo 
augustus 

Zo liep as een vos. 
(Haoltpae, Makkinge, Ni'jberkoop, 

Nijtriene, Oosterwoolde) 

L.K. 09.53 

zaoterdag 	zundag 

11 12 
augustus 	augustus 

L% 
en siepelzaod, waor jow niks van angaot. 

(Scharpenzeel) 



De netuur in augustus 

Gien inkelde diergroep het zovule naemen as lievenheersbesies. In 
oonze streek won ze vaeke herenhoenties of kroonties nuumd. Op 
ere plakken wo'n ze Ok wel kapoentje, mariakever, lievevrouwen-
worpje, heiligenkever, mariapaard of gelukszoeker nuumd. De 
eigies bin al in meie ofzet. De lanen hebben genoeg tied om te 
gruuien, heur te verpoppen en as krobbe nut de poppe te kroepen. 
Dat laeste gebeurt ongeveer in augustus. Van die tied of bin dr twie 
generaosies lievenheersbesies; de oolden die al overwinterd hebben 
en de generaosie die bek geboren is. Beide generaosies bin van 
mekaander te onderscheiden. De oolde generaosie is donkerder en 
meerstal dieper van kleur. De jonge generaosie is lochtiger en blie-
ker. De oolde (eerste) generaosie gaot meerstal veur de winter dood. 
De twiede generaosie moet him 'opvetten om overwinteren te kun-
nen. De jonge krobben brengen de winter vaeks in groepen mit 
mekeer deur. Et tal stippen op de dekschilden zegt hielendal niks 
over de leeftied. De meerste krobben won een goed jaor oold. 
De meerste soorten lievenheersbesies, bek as heur lanen, leven van 
bladluzen. De volwassen besies eten heur prooi mit huud en haor op, 
de kleine lanen bieten een gattien in heur prooi en zoegen die leeg. 
Lievenheersbesies bin slim nuttige insekten. 

Wiebe Scheenstra 

alternetieven 

helpen 
willen zi'jjow 
allemaol 
as et moet 
alderdeegst 
an een kwaol 

mit dille, 
braandnettels, 
papaverzaad 
omreden 
onkruud 
niet vergaot 

Jan Oosterhof 



Hij is zo lui as ee 
(verspreid 

maendag 
	

deensdag 

13 14 
augustus 	augustus 

Ei' li'jt hier, zee de Vos, 
en dqe zat hij aachter een bentepolle. 

(Don kerbroek) 

Maria Hemelvaart (r.k.) 

woensdag 
	

donderdag 

15 16 
augustus 	augustus 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Hieronder lezen jim een woordgrappien, een raodseltien en een vraoge nut 
et Stellingwaifs Woordeboek, diel 4. Uut dit diel hebben we ok de meerste 
spreukies en gezegden die as op de veurkaanten van alle blatties van disse 
kelinder stamt. 
Mochten jim ok es een stokkien of verhaeltien hebben dat aorig is veur de 
spreukekelinder, stuur oons dat dan mat es toe! Et mag een gedichien of 
riempien wezen of een kot verhaeltien. Mat et mag ok een stokkien wezen 
dat over je dörp of buurtschop gaot of over wat eers nut de historie van de 
Stellingwarven. 
Jim kun jim bi'jdrege sturen naor de Stichting Stellingwarver Schrievers-

rome, t.a.v. Sietske Bloemhoff, Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE 
Berkoop/Oldeberkoop. 
En dan now et woordgrappien, et raodseltien en de vraoge. 

As vliegen aachter vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen aachternao. 

Tien, tien, dubbele tien, vuvenveertig en vuuftien, hoeveul is dit? 
(Oplossing: iene gulden!) 

Wat eten we Vandaege? 
(Mit as meugelik antwoord: Vraogezaod!) 

Jupiter 

Jupiteris de vuufde planeet vanof dezunne en veeruut de grootste. Jupiterhetmeer 
as twie keer et gewicht van alle aandere planëten mit mekere (318 keerde eerde). 
De planeet is nuurnd naor Jupiter (in et Grieks Zeus), hij was de keuning van de 
Goden, de heerser over Olympos en de patroon van de Romeinse staot. Zeus was 
de zeune van Cronus (Saturnus). Jupiter is, nao de zunne, de maone en Venus, et 
vierde helderste objekt an de locht. De grootste maonen van Jupiter bin lo, 
Europa, Ganymedes en Callisto. Ze wedden in 1610 ontdekt deur Calileo. Dat 
was mitien een belangrieke stap in de richting van de heliocentrische theorie van 
Copernicus over de beweging van de planeten. Calileo wodde vanwegen zien 
uutspreuken staandpunt over de theorie vanCopernicus vervolgd deur de Inqui-
sitie. Hij wodde alderdeegst verplicht zien geleuf over die theorie of te zweren. 

Jupiter het een diameter van mar liefst 142.000 kilemeter. De planeet dri'jt 
aorig hadde in de ronte, dat bliekt wel aj' weten dat die periode mat 9uur en 51 
menuten duurt. Dat is ok de reden waorom de polen wat an de platte kaante bin-
nen. De lengte van pool tot pool is 134.000 kJemeter. Jupiter het een 
gemiddelde ofstaand tot de zunne van 772 miljoen kilemeter en dot d'r twaelf 
jaor over om om de zunne te kommen. An de kaante die rij' zien kunnen is de 
temperetuur slim lege, zoe'n 150 graoden Celsius onder nul. Die kaante bestaot 
nut baenen van wolken die de hieltied in beweging binnen. In die baenen zitten 
vlekken waorvan de bekendste de Grote Rooie Vlekke is. 
Jupiter wodde veur et eerst bezocht deur de Pioneer 10 in 1973. Op dit mement 
dot et kleine ruumteschip Calileo in een baene om Jupiter henne waornemings. 

Joop van Lier 



op 06.26, zunne onder 20.58 

. 1 ., 
vn jaag 

17 
augustus 

Aende van de hoonsdaegen 

zaoterdag 

1.8 
augustus 

Hi'j zegt gien woord of 't riemt mar voort. 
(hij zegt zo ongeveer alles op riem; Scharpenzeel) 

N.M. 04.55 

zundag 	maendag 

19 20 
augustus 	augustus 

Mt 

Vraogen staot vn'], en 't weigeren d'r bi']. 
(Ni'jberkoop) 



Puzeltien 

Op de onderstaonde strepies en stippen moe'n de oplossings van de 
omschrievings die naost die strepen staon, invuld wodden. Al die 
omschrievings en oplossings hebben mit waeter te maeken. Aj' alle 
woorden invuld hebben is dr op de ri&gel stippen, van boven naor 
beneden, een woord ontstaon. Welk woord is dat? 

• sport op et waeter 
- . 	 grote waetervlakte 

- - - . - 	 bouww ark over waeter 
sport in et waeter 

• - 	 niet dreuge 
- - 	 Stellii-igwarver revier 

• Stellingw. veur schaatsen' 
Stellingwarver revier 

. - - 	regenschaarm 
• van de regen in de ... 

- . 	 bevreuren waeter 
- . - - 	waetervoegel 

Et varken 

Lao'we dr mitien max recht veuruutkommen; meensken wo'n nogal 
es mit varkens vergeleken. En vaeks is dat niet in et veurdiel van die 
meensken. Misschien ok wel niet in dat van et varken, max goed... 
Lees mar es de volgende veurbeeldzinnegies nut et Stellingwaifs 
Woordeboek, diel4: 
Hij is zo lui as een varken. 
Hij is zo smerig as een varken. 
Hij zicht d'r uut as een varken. 
Hij stinkt as een varken. 
Hij slapt as een varken. 
Hij is zo dikke as een varken. 
Hij is zo dom as een varken. 
Hij is zo verkeerd as een varken, dan is hij dwas en verkeerd, sagge- 
rijnig. 

En wat zeggen jim hier van? 
Elk zien meug, zee de boer, en doe vrijde hij mit et varken. 
Pier dat luie dier, dat luie varken, die wol niet warken. 



deensdag 	woensdag 

21 22 
augustus 	augustus 

Sommige m,eensken hebben een buit vieven en zessen. 
(»weken een protte drokte; Hooitpae, Oosterwooide) 

51L 

Zunne op 06.38, zunne onder 20.45 

donderdag 	vrijdag 

23 24 
augustus 	augustus 

PkA 

D'r stiekem tussenuut strieken. 
(d'r stiekem vandeur gaon; Steggerde) 



Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Van Langedieke naor Ni'jberkoop 
(Henk Kroese) 

Henk Kroese van Langedieke schreef in opdracht van Odrie, de 
lekaole omroep van Oost-Stellingwarf, veur de maondelikse dörpe-
pergrammes een column. Ze wodden uutzunnen tussen oktober 
1996 en feberwaori 1998. 
In disse débuutbundel Van Langedieke naor Ni'jberkoop nemt de 
schriever de eigenaorigheden van de dattien Oost-Stellingwarver 
dörpen en van de inwoners even flink op et heerspit in een vorm daor 
as hij zien fantesie en humor goed in kwiet kon. Zien meniere van 
schrieven dot wat daenken an die van Johan Veenstra. Et fleurige 
omslag is van de haand van Hillie van der Beek. 

Een anweenst veur liefhebbers van humor die now en dan lichtkaans 
een betien stiekeit mar ok relativeert. 

Kroese, H., Van Langedieke naar Ni'jberkoop. ISBN 9064661006, 
64 bladzieden,f 16,90, Stellingwarver Schrieversronte, 1999. 

Werelddörp 
Amsterdam, 
wereldstad; 
hoezo? 
mit Damrak 
en Kalverstraat' 
hebben de meersten 
h wel had, 
as ze niet naor 
de rasse buurt 
koekeloeren gaan; 

Donkerbroek, 
werelddörp; 
hoezo? 
mit Herenweg 
en Schaopedrift 
hebben de meersten 
et wel had, 
as ze niet 
naar Ontwiek 
te kuieren gaon. 

Oene Buit 



E.K. 21.55 

zaoterdag 

25/  
augustus 

zundag 

26 
augustus 

Fraoties veur de vaak. 
(pradties die niks veurstellen; Hooltpae) 

maendag 
	

dèensdag 

27 .28 
augustus 	augustus 

De duvel schit altied op een grote hoop. 
(rieken kriegen toch altied nog meer extra's; Nijhoolt- 

pae, Peperge, De Blesse, Berkoop) 



De Roomse karke van Steggerde 

De Roomse karke van Steggerde ston vroeger op een eer plak as van-
daege-de-dag. De karke ston doe, veur 1922, op Euverburen, een 
buurtschop hij Steggerde. Euverbureh was in die tied ien van de 
twie dörpskoemen die et dörp Steggerde vormden. De ere dörps-
koeme lag en ligt, ok now nog, wat oosteliker en wodt vaeke 
Steggerdesloot nuumd. Dat sloot slat op de oolde vaort van Steg-
gerde die veur een groot pat dempt is. 

De oolde Roomse karke wodde in 1839 bouwd. Mar ok veur die tied 
wodden dr in Buverburen al Roomse karkdiensten huilen. De karke 
wodde in 1922 of'breuken en dr kwam een veul grotere, ni jen iene 
an de straotweg. An die weg die now de Pepergeweg hiet, kwammen 
doe ok de hieltied meer huzen te staon. De oolde dörpskoeme 'ver-
huusde' as et waore mit de karke een stok naor veuren. 

Sietske Bloe/nhoff 

As et in augustus niet regenen goot, 
de koe maeger aachter de kribben staot. 

Een man zocht een vrouw zonder gebreken, 
mar hij vun d'r niet iene en kreeg niks. 

Waor niet is, het de keuning zien recht verspeuld. 

Waor et geld sprekt, zwiegt de waorhied. 

't Geweld het niet half zovule macht 
as de mildhied. 
Ie berieken d'r veul meer mit 

* * 

Een zundagsjaeger op et pad, 
zien koegels bin te zuke 
en zien kruut is nat. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



woensdag 	donderdag 

29 30 
! augustus 	augustus 

Et gat roest oons vot niet an de stoel vaaste. 
(we bin nogal beweeglik, we bin nogal in aktie; 

Oolde- en Ni'jlaemer) 

. 	 2001 

nne op 06.49, zunne onder 20.29 

vri' jdag 	zaoterdag 

31 1 
augustus september 

Zo vael as mie ge. 
(vael, bliek van kleur; Ni jberkoop, 

Ni'jhooltpae, Steggerde) 

1 EI 



Levenswieshied 

Vraog niet, beste Leukonos, 
- want dat te weten is onmeugelik - 
welk aende mij en welk aende jow 
de almachtige goden toedocht hebben 
en bezondig je niet an ingewikkelde berekenings. 
Hoevule beter is etja niet 
om al wat oons te waachten staot 
geduldig kommen te laoten, 
offupiterjow nog meer winters toedocht het, 
of dat disse al gelt as de laeste, 
disse winter die de wilde Tyrrheense Zee 
breken lat op stienige kusten, 
die deur et schoeren van de golven 
ontelbere inhammen kriegen. 

(Vertaeling uut Horatius (65-8 v. Chr.) deur Lodewiek Hooghiem-
stra) 

Schieten 

Etwoordschietenheteenboelbetekenissen. EtStellingwarfs Woordeboek,diel 
4bestedetdanokmarliefsttwienenhalvebladzjedean etwoord. Aseerstebete-
kenis geft et 'met een snelle beweging, flitsend gaan' De kikker scheut zo et 
waeter in, in de kleren schieten, Die schöt soms ok vremd uut de sloffe. As 
twiede betekenis 'zich plotseling voordoen (van stoffen, pijn, emoties, gewaar-
wordingen)'Et.scheutme in de rogge, Etscheut me nog krek op 'e tied in 't zin. 
Et zol te veer gaan om alle betekenissen hier te neteren. D'r staan d'r mar 
liefst zeuventien van in. Al die zeuventien betekenissen slaon op et woord 
schieten dat uutspreuken wodt mit een 'lange ie'. Mar ok et woord schieten 
daj' mit een 'kotte ie' uutspreken staot vanzels in et woordeboek. Zok soort 
woorden kuj' niet omhenne. Jim snappen netuurlik al lange om welke bete-
kenis et hier gaot, en zo niet, dan maekt de eerste veurbeeldzin dat wel in 
!en keer dudeijk: IIij schit him uut de naod, dan het hij een protte last van 
diarree ... Hieronder zienjim nog een tal aorige uutdrokkings die daor mit te 

aeken hebben, mar die wel wat netter binnen, heurl 
e moe'n je niet op 'e kop schieten laoten, !aot je niet op de kop zitten. Iene in 

de buse schieten betekent daj' an et stroopsmeren binnen. Wat schit mij dat, 
at kan mij dat schelen. 't Regent dat et schit, et regent beheurlik. Daor haj' 
og schieten an, daor mos ie nog een protte muuite veur doen. Hij keek toe as 
ad hij in de snij scheten, hij is koo!d en het daordeur een slechte, grauwe 
eur.Ach, schietje, of schiétin de hoogtebekieketmar, loop naor de pompe! 

Bloemhoff 



V.M. 23.43 

zundag 	maendag 

2 
	

3H 
september 	september 

PT .  

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

deensdag 	woensdag 

4 5 
september 	september 

in 

Et oge vul me d'r op. 
(ik zag et toevallig; Ni'jberkoop) 



De meute van Hooltpae 

Hooltpae ligt midden in de Stellingwarven. 0k now wonen d'r nog 
altied een protte meensken mit alderhaande beroepen, mar et bin vaeks 
aandere beroepen as die van vroeger. Vandaege-de-dag is dr gien smid 
meer, gien krudenier, gien bakker of slaachter, gien schoemaeker, gien 
waegenmaeker en ok gien mulder. Toch kuj' midden in et dörp nog de 
restaanten van een meule zien. Veur de ruïne staot nog altied et meule-
husien, et husien daor de mulder in woonde. 
Hiel vroeger ston dr een meule an de zuudkaante van de Stellingenweg, 
dat is de weg van Wolvege naor Oosterwoolde. Die meule ston dr al in 
1664. In 1770 wodde dr op etzelde plak een ni'je meule bouwd. In 1874 
is die ofbreuken, en zat Hooltpae even zonder meule. Niet lange, want 
in 1878 kwam dr een ni'jen iene an de Heufdweg. Bepaolde onderdiè-
len van de oolde meule bin in de ni'je opni'j bruukt. Jammer genoeg 
braande die prachtige meule in 1915 of, en wodde niet weer opbouwd. 
Op et restaant dr van kwam wel een ni'j dak, en de mulder begon daor 
een nij bedrief in. Hij verkocht dr doe veevoer en keunstmest. 
Hiel wat meensken nut en om Hooltpae henne zollen et prachtig vienen 
as de meule weer opbouwd wodt en et oolde husien restaureerd. Plaet-
selik Belang yan et dörp het ok wel perbeerd om dat veur mekaander te 
kriegen, maran now toe is dat (nog) niet lokt. 

Sietske B loemhoff (mit hulpe en gegevens van Koop Gorte) 

klein ding het zien betekenis. 

fde en wat humor geft et leven kleur en fleur. 

ordwesten wiend is de minste. 

achten maekt haost. 

is beter mit de ruumte omme te gaon as mit de krapte. 

t iederiene staot op rechte stelten. 

tekend deur) Koop Gorte 



Z.K.H. Preens Claus (1926) 
	

Zunne op 07.01, zunne onder 20.13 

6 
september 

., vn jdag 

7 
september 

Een vaele streek. 
(een jemiene, smerige streek; De Fochtel) 

Nationaole Ziekedag 

zaoterdag 	zundag 

8 9 
september 	september 

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

(Steggerde) 



September 

September is de haastmaond en veur boeren en burgers een maond 
mit van alles en nog wat. Dr weren overal naojaorsmarken en daor 
gong een protte volk henne, et heurde dr bij. 
De eerpels mossen rooid wodden en dat was altied een file! waark. 
De oolde boeren zeden altied: 'Dat eerpelrooien moej' ophangen.' 
Dat wol zeggen daj' dr bij blieven mossen. Et rooien deej' vaeke mit 
drie man. Jene uutzetten en St twie man ze opzuken en mitien sor-
teren op dikken, poters en knel. 
In septembér kan et ok hadde wi'jen, zé hadde dat de appel- en pere-
bomen soms leeg schudded wodden. 
De R zit weer in de maond, dat wil zeggen daj' elke dag iene lepel 
levertraon kregen. Op et etiket van de flesse daor et in zat, ston: 
Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel Draaisma's lever-
traan. Et was niet zok lekker goed, mar d'r zatten een protte 
vitemienen in, zeden ze. Aachter in de lepel een betien brune suker 
of een pepermuntien aachter de koezen en zo gong mennig kiend de 
bedstee in.. 

Koop Gorte 

mus is de zesde planeet vanof de zunne rekend en de twiede in 
tte. In de Romeinse mythologie was Saturnus de god van de 
Ibouw. De Griekse god van laandbouw was Cronus, de zeune 
Uranus en Gaia en de heit van Zeus. De naeme zaoterdag is 
ded van Saturnus. 

e planeet Saturnus staot veer vot in de ruumte op zoen 
429.000.000 miljoen kilemeter ofstaand. De planeet dot dr 29,5 jaor 
'er om om dé zunne henne te kommen en et dri'jen om de eigen as 
mrt 10 uur en 14 menuten. De middellijn is 120.536 kilemeter en de 
mperetuur an de oppervlakte is 170 graoden Celsius onder nul. 
iturnus is 70 keer groter as de eerde. Et interessaante van Saturnus 
heur ringenstelsel. Dat stelsel bestaot nut drie grote, platte ringen 
it een deursnee van 270.000 kilembter. Satumus het in elk geval 
n maonen, waorvan Titan de grootste Is St een diameter van 5500 

wodde veur de eerste keer bezocht deur de ruumtesonde 
11. 

van Lier 



L.K. 21.00 

maendag 

10 
september  

deensdag 

•11 
september 

Af van de katte of van de kaeter beter wodden, 
dat is allemaole ien pot nat. 

(et maelit niet uut waordeur et komt; Hooltpae) 

woensdag 
	

donderdag 

12 13 
september 	september 

Ik bin van een scheper maekt 
en die kommen niet an koeke toe. 

(ik heb now ienkeer weinig geld, ik kan weinig geld besteden, en 
ik neem et ok van een aander niet an; Ni'jberkoop) 



De netuur in september 

Begin september genieten wij vaeke van mooi naozornmerweer en de 
dag- en naachtvlinders bin nog aktief. In september vligt bij mooi weer 
Ok nog de atalanta, een dagvlinder. Aj' goed kieken ziej' op verschil-
lende plaanten nog de haost volgruuide roepen van de lindepijistat en 
de roepe van et aovendrood (olifanteroepe), ok een pijistat. Pijistatroe-
pen hebben meerstal een flinke anaaihoorn. Pijlstatvlinders vliegen 
over et algemien in tsvielochten of naachs. De ligusterpijlstatvlinder, de 
grootste naachtvlinder in oons laand mit een spanwiette van negen tot 
twaelf cm vligt tot in juli. De prachtige grune roepe mit schuine lila mit 
witte strepen op de flaanken wodt zo dikke as een vinger en acht tot tien 
cm laank. Ie kun ze vienen op de liguster, seringepolle en de es. Bij 
geveer nemt de roepe een kerakteristieke holing an mit een heugen 
lichem van een sfinx. De roepe van et aovendrood dot wat et fermaot 
angaot niet onder veur de ligusterpijistatroepe. De roepe is eerst gruun 
en wodt laeter bruun mit van veuren wit mit zwatte zonuumde 'schijn-
ogefl'. De roepen bin te vienen op de tuunfuchsia, et haorige 
wilgerosien en op walstro. De roepen gruuien as kool om veurdat et 
koold wodt te verpoppen. Roepen vreten altied vanof de raand van et 
blad, de heufdnarven won in de regel niet opeten. 

Wiebe Scheerstra 

wereld kan verdield wodden in meensken die schrieven en 
ensken die niet schrieven. Meensken die schrieven vertegen-
ordigen de wanhope, en meensken die niet schrieven keuren dit 
en geleuven dat zij een grotere wieshied hebben - en téch, as zij 
hrieven konnen, dan zollen ze etzelde schrieven. Bij aentienbe-
nu is elkeniene lieke wanhopig, mar aj' niet de kaans hebben deur 
wanhope grootte wodden, is et niet de muuite weerd je wanhope 
ieken te laoten... 
dit et wat betekent: je wanhope overwunnen hebben? 

Kierkegaard, Deens wiesgeer, 1813-1855; vertaeld deur 
ek Hooghiemstra) 



op 07.12, zunne onder 19.57 

vrijdag 	zaoterdag 

14 15 
september 	september 

is zoen sokke, ie kun him niks met verstaand krie gen. 
(D'e Fochtel, Oolde- en Ni'jlaemer) 

N.M. 12.7 

zundag 	maendag 

16 17 
september 	september 

Veul beloven- en weinig geven, 
dot de gekken in vreugde leven. 

(Hooltpae) 



Puzel tien 

In de onderstaonde puzel moen de oplossings weer op de strepies 
invuld wodden. Bij elke oplossing wo'n de letters van et veurige 
woord bruukt en dr komt alle keren een ni'je letter bij. Veul plezier 

- 	letter 

- - 	mezieknoot 

- - 	beteuterd 

- - - - 	punt 

beeldverhael 

een maegeren iene 

voegel 

Stelllngwarver boeken 

ur Lodewiek Hooghiernstra 

de bos van Piepmoes 
ietske A. Bloemhoif) 

ie in 1988 et vakHiem/cunde verplicht wodde in et Stellingwarver basis-
Jerwies, begon de mitwarker veur dat vak al gauw es mit de 
twikkeling van et driemaondelikse periodiekien 'tHerenhoentien. Van et 
in of an speulden de verhaelen over de ondernemende moes Piepmoes 

zien grote vijaand Klaos de kaeter daor een grote rolle in. De kiender en 
de leerkrachten weren zo enthousiast over disse verhaelen, dat d'r vaeke 
i een bundeling verzocht wodde. 
1998 kwam in opdracht van de gemientebesturen van Oost- en West-
lIingwarf en onder toezicht van de Intergemientelike Begeleidings-
)ep Hiemkunde uuteindelik disse uutgifte tot staand. In de bundel staon 
verhaelen veur kiender van vier tot negen jaor;om zels te lezen of nut 
urlezen te wodden. Et omslag, de tekenings en de lay-out bin van de 
iriefster zels; aachterin is een beknopt woordelissien te vienen. 

n slim aorig en belangrielc kienderboekien, dak van harte bij oolden mit 
ioelegaonde kiender anrikkemederen kant 

,emhoff, S.A., In de bos van Piepmoes. ISBN 9064660948, 80 bladzie-
'i,f 15,90, Int ergesni entelike BegeleidingsgroepHiernkunde, 1998. 



Preensiesdag 
Nfljaor.(isr.) 5762 

deensdag 

18 
september 

Ni'jjaor (!sr.) 5762 

woensdag 

19 
september 

Vremde ogen dwingen. 
(hebbennogal een dwingend effekt, verspreid) 

Zunne op 07.24, zunne onder 19.40 

donderdag 	vn jdag 

20 21 
september 	september 

t 

In een vremde geur staon. 
(in een kwaoie reuk; Buil) 



Wie zol dat toch wezen? 

Pier was een oolde scheper 
Van bij de tachtig jaor. 
Zien vrouw was effen jonger, 
Mar har ok al gries hoor. 
Ze stonnen nijl heur beiden 
En milde hond 'Kedoes' 
Bezieden 't oolde stulpien 
In 't tunegien nut moes. 
De katte zat te spinnen 
En heurde d'r ok bi'). 
Et was een vredig groepien, 
't Leek krek een schilderij. 
Dat docht grif ok een heerschop, 
Die daor krek langes kwam. 
En stiekem, uut de loop weg, 
Dan ok eenfoto nam. 
Doe hij etpetrettien klaor har, 
Gong hij naor Pier zien huus. 
Piers Gesjen dee hun eupen, 
Want Pier was zéls niet thuus. 
Hij Zee: 'Now moej' es kieken! 
Hej' die wel eerder zien?' 
'Och heden! 3Heb gien brille! 
Is 't slim, a'k jowes hen?' 

Dat kon en Gesien zee doe: 
'k Daenk, dat et zo wel gaat. 
Wel hek aow van mien leven! 
As Pier daor niet op stoot! 
Ja wisse! Da's oons husien! 
En dat is éônze poes! 
Da's Pier! Ik zie 't now duudhik! 
En naost him stoot Kedoes! 
Mar dan dat oolde wiefien! 
Kiek aow dan toch es hier! 
Ikbin toch ok niet vol west! 
Mar wie stoot daor bi') Pier?.-.'  

(Uut: De oolde pook, NL Bergveld, 1971,1977) 



Et begin van de haast 01.04 M.E.Z.T. 

	

zaoterdag 	zundag 

22 23 

	

september 	september 

De vrouwluden hebben 't woord 
en de man! uden de daod. 

(Ni'jhooltpae) 

E.K. 11.31 

maendag 
	

deensdag 

24 25 
september 

Die de vis laekt, kocht ze. 
him negatief over iene uutlat, gaot d'r warschienlik 
r mit in zee; De Hoeve, Ni 'jhooltpae, Ni'jberkoop) 



Vier maonen van Jupiter 

In et stokkien over de planeet Jupiter nuumde ik zien vier grootste maonen of 
satellieten: lo, Europa, Ganymedes en Callisto. to is van die viere de dadde 
grootste en een betien groter as oonze eigen maone. 
Europa is de vierde maone in grootte. De maone is nuumd naor een prinses die 
van Foenicië naor Kreta ontvoerd wodde deur Zeus, die hint vermomd hadde as 
een witte bolle. Zeus verwekte bij Europa de laetere keuning Minos. De maone 
Europa is wat kleiner as oonze maone en de oppervlakte is Mei vlak. Dr bin op 
foto's die deur et ruumteschip Voyager maekt binnen mar drie kraters te zien 
mii een diameter groter as vuuf kilemeter. 
Ganymedes is de grootste van de maonen van Jupiter. De maone wodde nuumd 
naor de zeune van de mythische kew1ing Tros, de stichter van Troje. Ganyme-
des is de grootste maone in oons zunnestelsel. Hij is groter as Mercurius en een 
Wel stok groter as de planeet Pluto. De maone bestaot nut drie verschillende 
laogen en het een diameter van 5262 kilemeter. In de midden zit smulten iezer 
mix daor om henne een 'maantel' van selicatengestiente en een iaoge van ies an 
de oppervlakte. De maone staot 1.070.000 kilemeter van Jupiter of. Ganyme-
des is ontdekt deur Galileo en Marius in 1610, hek as Jupiter reIs. 
Callisto is de twiede maone in grootte. De maone is nuumd naor een nimf die 
bij Zeus slim geliefd was. Hera had daorom een hekel an heur en veraanderde 
heur in een beer. Zeus plaetste heur an de locht in de hoedaonighied van et ster-
rebeeld de Grbe Beer. De maone is wat kleiner as de planeet Mercurius en is 
hielendal bedekt mit kraters. Et oppervlak is Mei oold, bek zo oold as dat bij 
oonze maone en de planeet Mars et geval is. 

Joop van Lier 

wisselen 

opa 
jow doen et zo niet goed 
opa 
kiek mar hoe et moet 
opa 
heur es even, jow glassien 
opa 
heurt niet op et kassien 
opa 
et moet onder 't bedde staan 
opa 
dat heb tkokzo daon 
opa 
de geldmoes komt jow taantien haelen 
opa 
en legt d'r een kwattien weer veur daele 

Jan Oosterhof 



Grote Verzoendag (iSt.) 

woensdag 
	

donderdag 

26 27 
september 	september 

De schipper zien wief is een wipper 
Die zit in 't veuronder, die dikke donder. 

(De Fochtel) 

op 07.35, zunne onder 19.24 

vrijdag 	zaoterdag 

28 29H 
september 	september 

M 
As ei' schip zinkt, gaon de rotten van boord. 

(de rotten verlaoten et zinkende schip; Else) 



Raadselties 

1. 'Ik kwam over et laand 
en ik kwam over et zaand, 
ik kwam een klein hontien integen, 
ik vreug naor zien naeme 
ik heb 'tjow now al drie keer zegd 
en nog zul ie et niet weten?' 

2. 'Ik heb gien haand, mar toch moet ik wiezen. 
Ik heb gien mond, mar toch mag ik nooit zwiegen. 
Ik heb gien voeten, toch moet ik gaon. 
En nooit mag ik es stille blieven staon.' 

3. Wikker de wakker vleug over de akker, 
al weren d'r zeuven laandheren, 
die konnen wikker de wakker 
van de akker niet keren. 

(De drie opi4ssings staon op et volgende blattien) 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Oplossings raodselties: 

1. De naeme van et hontien is Kwam. 
2. Mit dit riempien wodt een klokke bedoeld. 
3. Wikker de wakker is de wiend. 

Op et blattien van 19 en 20 december staon nog twie van zokke raod-
selties. Mar misschien kennen jim dr zels ok nog wel een peer. As 
dat zo is, willen jim die, as et temeensen om Stellingwarver raodsel-
ties gaot, deurgeven an de ofdieling Woordeboek van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop? Et adres is Willinge 
Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop. Et tillefoonnom-
mens 0516-451108. 
0k veur ere wetensweerdigheden over de tael of de streek bin wij 
vanzels altied interesseerd! 



zundag 	maendag 

30 1 
september 	oktober 

Wik 

Een onweersvossien in de haast 
i1s een veurbode van de winter. 

(Steggerde) 

-wzlIlJ. 

V.M. 15.49 

deensdag 	woensdag 

2 3 
oktober 	oktober . 

lene aachter de vieter(s) zitten. 
zorgen dat iene hadder warkt, opschiet; verspreid) 



Omke 

Omke har 't de laeste tied 
Aorig veur de krenten. 
En de neven loerden al 
Op d' oold man zien centen. 
Omke zol zien hiele spul 
Grif an heur vermaeken. 
En doe dokter et neudig vun, 
Bleven zij te waeken. 
Omke sloemerde meerst wat; 
Baesde wat, bi'jtieden. 
En zo 't leek was d' oolde man 
Aorig gauw uut lieden. 
'As 't zo veer is,' zee Jan doe, 
'Moet 't dan eerste klasse?' 
'Man!' zee Berend, opsternaot, 
'Heb ie 't in de plasse?. 
't Is ja schaande van al 't geld! 
Ie bin toch wel wiezer? 
Hael d'r toch gien auto's bij 
Veur die oolde gniezer!' 
Doe sleug Omke d' ogen op 
En zien aosenijzokte. 
Mar hij hiemd': ik lope wel! 
Maek mar niks gien drokte!' 

(Uut: De oolde pook, HJ. Bergveld, 1971,1977) 

Schip 

Op de veurkaante van et veurige blattien gong et over een schipper. 
Mar wat is een schipper zonder schip? Hij zal, trouwens jim en wij 
ok, slim bliede wezen as ei schip mii geld komt. Zoe'n schip is beter 
as een schip mii zoere appels. Dat laeste wodt zegd van een dikke 
regen- of haegelbujje. En aj' in ei zinkende schip zitten, dan is dat ok 
niet alles, want dan zit ie in een situaosie die niet al te best is! Dan 
zoj wel es et schip ingaon kunnen. Ze geft heur op glad schip is 
etzelde as wanneer ie je op glad ies begeven. Waor lig ie mii je schip 
bij' vraogen aj' weten willen waor as iene woont. Et schip ofliolen 
wil zeggen daj' niks loslaoten willen. De wal keert ei schip as et niet 
kan dan is et niet aanders. As goenend et altiçd ruit mekeer iens bin-
nen, dan wodt dr wel zegd Die beide weren aorig mii mekeer in ien 
schip. En as een vrouw hiel dudelik de baos is in huus dan zeggen ze 
wel Dr is daor mar iene kaptein op ei schip. 

Sietske Bloemhoff 



Wereiddieredag 
	

Zunne op 07.47, zunne onder 19.08 

donderdag 	Vn jdag 

4 5 
oktober 	oktober 

Pieter 
mit de vieA 

om de schie 
(Ni'jberkoo, 

zaoterdag 	zundag 

6 
	

7.  
oktober 	oktober 

Die lopt niet in de vetweide. 
(hij/zij is slim maeger; Ni'jtriene) 



Oktober 

Oktober is de wienmaond. Wien wodde wel maekt in oons laand, 
mar dan meerst in et zuden. Et echte wienlaand is aenlik Franhiek. 
Dat is ok et laand van vroeger waor as de wiendroeven weg kwam-
men. 0k maïs, wat hier vroeger niet verbouwd wodde, komt hier dus 
van oorsprong niet weg, ze komt nut waarmere lanen. 
Vroeger hadden veul Saksische boerderijen die mit de veurgevel op 
et zuden stonnen een wiendroevestruke staon die bij de zoemerdag 
de hiele deurrookte veurgevel versierde. Et weren meerst witgrune 
droeven en as ze riepe weren, weren ze best lekker. 
Oktober was veur de boer een drokke maond. D'r mos sloded wod-
den, wat een hiel kerwei was. Alles gebeurde itt de schoppe en de 
zende en de brummeltoeken gongen ze nut een sikkel te liet De sik- 

kelnuumden ze ok wel halve maone. 
D'r mos ok ploegd wodden, want de rogge mos aenlik veur ien 
november zijd wodden; 
Nao et daegelilcse wark kwam aovens de kachel weer even an, want 
et weren alweer lange en kooldere aovens. 

Koop Gorte 

Vier oktober wereiddieredag 

Op vier oktober is etwereiddieredag. Dat is alzo van 1930 of. Etjaor 
daarveur wodde in et Oostenriekse Wenen tiedens een internatio-
naal dierebescharmingskongres vier oktober uutreupen tot 
wereiddieredag. Et doel van die dag is om de meensken te wiezen op 
et hebben van (meer) respekt en eerbied veur dieren. Now zit dat in 
Nederlaand wel aorig goed, vanzels. Alhoewel... ok hier won nog 
wel dieren mishaandeld en won honnen of katten nut de auto zet. 
Waorom clieredag now bek op vier oktober is, het trouwens een 
reden. Hiel vroeger, in de dattiende ieuw, leefde dr in Italië een man 
die Franciscus van Assisi hiette. Hij was de zeune van een rieke koop-
man. Mar Franciscus hul niet van die riekdom en wol in aarmoede 
leven. Hij leefde deur te bedelen, hij hulp zieken en knapte karkies 
op. Laeter gong hij nog meer rondtrekken en begon te preken. Hij 
wees in zien preken altied op et belang van et plaante- en diereleven. 
Hij gong daormit z6 veer, dat de meensken in et laest dochten dat 
Franciscus mli de dieren praoten kon! Totdat hij sturf, op drie of vier 
oktober 1226, bleef hij dat preken doen. Omdat Franciscus dus 
zovule veur de dieren dee, wodt dieredag op zien starfdag huilen. 

(Uüt: Uut de buse, et kraantien veur groep 5 en 6 van et basisonder-
wies in de Stellingwarven, haastedisie 1997) 



maendag 

8 
oktober  

deensdag 

oktober 

't Is altied vet in aandermaans schaolelschottel 
(ei' liekt .altied net asof een aander meer bezit; 

Steggerde) 

L.K. 06.20 

woensdag 
	

donderdag 

10 11 
oktober 	oktober 

Hij kan aanders niet as van brood stront maeken. 
(hij kan aenlik niks; Nijberkoop) 



f ,Sspimie  /. flwsken 	'T" - 

Ja jcd 

\ 
\doÇs{// di 

Wwid 

_ 	
S 

etdan 	t , 	Web •1 

De netuur in oktober 

In de haast verwisselen een boel voegels de bruudgebieden mit de 
overwinteringsgebieden. De reden van de jaorlikse trek is veural et 
anbod van eten. In oonze streek kommen now al de eerste wilde 
gaanzen en zwannen. In West-Stellingwarf bin et meerstal de kok 
gaanzen en in de omgeving van et Fochtelervene de rietgaanzen. Die 
leven et meerst van ressies bietekoppen en krieleerdappelties. 

Uut et hoge noorden kommen hier twie soorten zwannen de winter 
deurbrengen; de wilde zwannen en de kleine wilde zwannen. Beide 
soorten eten dielen van echte waeterplaanten. Onder et zuken naor 
eten staon ze vaeke, krek as eenden dat wel doen, op de kop in et wae-
ter. Beide soorten eten ok grös, mar wilde zwannen bin kieskeuriger. 
De wilde zwannen herken ie in de vlocht an et trompetachtige gelood, 
ze maeken niet et zingende geluud zoas knobbelzwannen. Kleine 
wilde zwannen vliegen vaeke snaettrend en mit minder trompetach-
tige geluden in grotere groepen over. Op de grond herken ie wilde 
zwannen an de lange rechte hals. Bij knobbeizwannen staot de hals 
meerstal beugen op de rompe. De kleine wilde zwannen hebben een 
kotte hals. Let ok even op de snaevel. Op de snaevel van geslachts-. 
riepe wilde zwannen ziejt op de snaevel een grote hoekige gele vlekke 
en op de snaevel van kleine wilde zwannen is die veul kleiner. 

Wiebe Scheenstra 



op 07.59, zunne onder 18.52 
Idmissiedaq voor de kinderen 

vn jdag 

12 
oktober 

zaoterdag 

13 
oktober 

Hij is niet zo mak op 't vessien. 
hi'j duift wèl wat an, is pittig en deurtaastend, is gauw 

ki''aod; Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop) 

zundag 	maendag 

14 15 
oktober 	oktober 

Aided vet in aandermans panne zien. 
altied daenken dat een aander meer het, et beter het; 

Oosterwoolde) 



Dieze 

Now hangt d'r een dichte dieze 
over alles, en alles liekt wit; 
't is krek a'k in een nauwe, grieze 
cel veur tieden opsleuten zit. 

De wolken rusten op eerde, 
maeken roemte loze en dicht', 
ofstaand verlöst zin en weerde 
veur wie d' ogen op veerte richt. 

Druppen glieden langs de ruten 
en vervaegen daordeur et beeld 
van wat d'r binnen en buten 
in wark'likhied of verbeling ofspeult. 

Stief staon struken en bomen, 
gien voegeltien dat now nog zingt; 
gien woord taelt meer naor hope en dromen 
now 't leven 'in stilte verdrinkt. 

L.H. 

Liegen 

Veur et Nederlaanse woord leugenaar kennen we in et Stellingwarfs 
een hiele protte woorden. Lees mar mit leugenbaste in De Hoeve, 
Ni'jberkoop en Nijhooltpae, leugenbeest in Blesdieke, Peperge, De 
Blesse en Scharpenzeel, leugenbuul in Nijhooltpae, leugenpoede in 
Else, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae en Noordwoolde, leugenpuil in Else, 
Langedieke en Ni'jberkoop, leugenzak in Blesdieke, De Fochtel, De 
Haule, De Hoeve, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae en Noordwoolde, lieg-
beest in Donkerbroek, Berkoop en Scharpenzee!, lie gebasse in 
Makkinge, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, Berkoop, Hooltpae, 
Ni'jtriene, Ooldelaemer, Ni'jlaemer, Der Izzerd en Wolvege, lie ge-
buul in De Hoeve, Nfjberkoop, Ni'jhooltpae en Oosterwoolde, 
lie gpoede in Nïjhooltpae en Spange, lie ger(d) in De Fochtel, Ber-
koop, Nijtriene, Oosterwoolde, De Hoeve, tkakkinge en Spange. 
As in dit riegeltienjim dörp niet nuumd wodt, zol dat dan betekenen 
dat jim nooit liegen? Eerlik zeggen, heur, en... niet liegen! 

(Uut: Uut de buse, et kraantien veur groep 5 en 6 van et basisonder-
wies in de Stellingwarven, zommeredisie 1998) 



Wereidvoedseldag 
N.M. 21.23 

deensdag 

16 
oktober 

woensdag 

17 
oktober 

Hij zicht ze vliegen. 
(hij is niet goed wies; verspreid) 

,Lik 

Zunne op 08.11, zunne onder 18.37 

II 

donderdag 

18 
oktober 

S, vn jdag 

19 
oktober 

Die het de stat ok in de bessem. 
(eigenwies lopen, mit dure kleren an; Steggerde) 



,Uranus is de zeuvende planeet vanof de zunne en de dadde grootste 
n diameter. Daormit is de planeet groter as Neptunus, max hij is 

minder zwaor. De planeet wodde nuumd naor de god Uranus, de 
heerser over et heelal en de eerste zeune en ok echtgenoot van Gaia, 
bij wie hij Cronus (Saturnus) verwekte. Uranus is de eerste planeet 
die ontdekt wodde. Dat gebeurde op 13 meert in 1781 deur William 
Herschel. Die nuumde de planeet Georgium Sidus, naor de Ingelse 
keuning George de dadde. Max de planeet wodde ok Uranus nuumd 
en die naerne wodde in 1850 algenilen. 
Uranus kuj' nog bek mit et blote oge zien. De enorme planeet het 
een diameter van 5 1. 118 kilemeter en staot 2870 miljoen kilemeter 
van de zunne of. Hij dot dr 84 jaor over om om de zunnete kommen, 
wiels et dri'jen om de eigen as 10 uur en 50 menuten duurt. De tem-
peretuur is 210 graoden Celsius onder nul. Uranus het minstens dat-
tien mannen, waorvan Oberon ien van de grootsten is. Uranus 
wodde an now toe ien keer bezocht Dat gebeurde deur de Voyager 2 
op 24janneiØaori 1986. 

Joop van Lier 

Puzeltien 

Op de onderstaande strepies en stippen moe'n de oplossiugs van de 
omschrievings die naost die strepen staon, invuld wodden. AjT dat 
klaor hebben is op de riegel stippen, van boven naor beneden, een 
woord ontstaon dat mit disse tied van et jaor te maeken het. Welk 
woord is dat? 

	

- - - . - 	Stellingwarfs veur karnemelk 
- . - - - - 	jaorgetiede - 

- 	veurnaeme van mitwarker kelinder 
- . - - - 	vroeger de koe van een arbeider 

	

- -.. - 	kledingstok 
meubelstok 

- . - - - 	edelmetaal 
slim kwaod 
of 



Wereidmissiedag (rk.) 

zaoterdag 	zundag 

20 21 
oktober 	oktober 

Verhuzen kost (meer as) beddestro. 
(kost geld; De Haule, De Hoeve, Elsè, 

Peperge-De Blesse, Span ge, Lan gedieke) 

maendag 
	

deënsdag 

22 23 
oktober 	oktober 

Hi'j het et malle vel an. 
dot de hieltied overdreven gek, slim uutgelaoten; De 

Haule, Oosterwoolde, Span ge, Scharpenzeel) 



een kloon gruuit et heufdhac'r naor binnen toe. 

wodde heur te koold onder de voeten. 

gt bepaolde meziekje in zekere stemming, 
d'r je stemming die de meziek bepaolt? 

drugs, drugs, Drachten. 

moe gies die trouwen gaon, 
toch mit een 'vrernde kerel' tnit gaon. 

Hoe doen bloemen en bijen ET? 
£ 

Oene Buit 

Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

De Van Harens en Wolvega 
(Fokke Middendorp) 

Fokke Middendorp vertelt in dit boek op boeiende wieze over de 
grietmannen van Stellingwarf-Westaende, en meer in et biezunder 
over de breurs Willem en Onno Zwier van Haren, van wie de eerste 
jaorenlaank siktaoris was van de Hollaanse stadhoolders Willem IV 
en Willem V. 0k vertelt Middendorp de geschiedenis van Huze Lin-
denoord, tot enmit de resteraosie van 1985. 
Hoewel an et boek een protte speurwark en onderzuuk veurofgaon is, 
lest et deur de wieze vanvertellen as een spannende historische roman. 
Roem 100 illestraosies maeken van dit boek e6 uniek dokement. 
Et omslag en de tekenings bin van Alfons Kruse; de tekst is in et 
Nederlaans. Een biel mooie en biezunder goed slaegde bi'jdrege an de 
kennis angaonde de geschiedenis van Wolvege en wiede omgeving! 

Middendorp F., De Van Harens en Wolvega. ISBN 906466059x, 176 
bladzieden,f26,90, Stellingwarver Schrieversronte, 1989. 



Dag der Verenigde Naties 

E.K. 04.58 

woensdag 

24 
oktober 

donderdag 

25 
oktober 

Af nek daenken en aarm tellen 
dan kuj' jé hiel wat verbelen, man ie bin krek niks. 

(dan kuf' wel verwaand wezen; Ni'fberkoop) 

op 08.24, zunné onder 18.22 

vn jdag 	zaoterdag 

26 27 
oktober 	oktober 

Hij is as een voegeltien veur de poes. 
(slim gedwee, slim gewillig; Else) 



gerderkonnenjim al een protte Stellingwarver woorden veur et Nederlaanse leuge 
4aar lezen. Dat stokkien ston in Uur de buse, et kraantien veur groep vufe en zesse 
'ian et basisonderwies in de beide Stellingwarven. Dat kraantien verschient vier 
4er in et jaor en meerstal het et een bepaold thema. In de zommeredisie van 1998 
3wam ettbema liegen aix de odder. 0k et verhael over Pake Peperrnuntien had daor 

Piekt

: maeken. Niet dat hij leug, mar hijverzun dr toch een stevig aende op los. Et 
tiliekt dat hij zien verhaelen veural nut zien pepérmunties zoegt. In elke Uutde buse 
taot een verhaeltien over Pake. Ze won schreven deur Anke }loomsira van Wol-
ege, die behalven kienderverhaelen bi'jglieks ok prachtige gedichten schrift. 

In Uur de buse ston die keer nog meer over et woord liegen, lees mar: 
Hij liegt as de beste (Blesdieke, Der Izzerd) 
Zij liegt as een ratj(Der Izzerd) 
Hij liegt as een kreupel (Berkoop) 
Zij liegt as een varken (Buil) 
F1i'j liegt as een dief(Spange, Scharpenzeel) 
Zij liegt as een kenon (De Fochtel) 
Hij liegt as een ketter (Donkerbroek, Nijtriene); in Donkerbroek zeggen ze daor 
wel aachteran: er rookt hirn uut et hoor! 
We sluten dit stokkien of ruit eenriempien dat oonze woordeboekofdieling opgeven 
wodde nut De Haule, De Hoeve en Langedieke. 0k in ere plakken is et wel bekend, 
mar dan bek weer even eers. Wie die Lezen wil, moet even in et Stellingwarfs 
Woordeboek, diel3 kieken bil et woord liegen. 
Ik zal je wat vertellen/En liegen dat ik kan/Ik zag de bakker vliegen/Mit de ovendd'r 
aachteranTwie kri'jen zatten in et laand te mijenfPwie eksters veur de ploeg/Is de 
leugen now nog niet groot genoeg? 

SietskeBloernhoff 

Nog wat biezunders unt Appelsche (1) 

Aj' now en dan es weer op ei plak kommen waor aj' geboren binnen, 
hej de hieltied weer een betien et gevuul daj' weer thims kommen. 
En as dat plak ok nog in de buurt van Appelsche is, hej et extra trof-
fen. 
Et is daor overal lieke mooi, mar waor ik dit keerjirn ommedaenken 
veur vraog is een stokkien laand dat de hooltën klinke hiet. Et ligt bij 
Aekinge en ei gaot om een oolde brink mit dikke ekkelbomen. 
An de overkaante van de weg het vroeger een huus staon en dat 
hiette al de hoolten klinke. Dr het nog lange lied een waeterputte 
west en de kiender wodden altied waorschouwd dat ze daor niet bij 
kommen mochten. Over de betekenis van de naeme het Gerke Mal-
der schreven in zien boekien over Appelsche. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Aende van de zoemertied 

zundag 	maendag 

28 29 
oktober 	oktober 

Die het een verbeling van de ere wereld. 
zij veiteelt him/heur nogal wat; Ni'jberkoop) 

IIiJiJ 

Hervormingsdag (prot.) 

deensdag 	woensdag 

30 31 
oktober 	oktober 

'roeger zeden ze wel da]' suker in de veensterbaank 
leggen mossen, om de ooievaar te lokken. 

die misschien een poppien brengen kon; Buil, Else) 



wat biezunder's wit Appelsche (2) 

riene wet wel wat een flinke is en die zullen vroeger wel vaeke 
hoolt west hebben, dus dat is gien verklaoring van de naeme. 
is dr iene op et idee kommen dat de naeme aenlik hoolten klinte 
en mos. Want dan is de betekenis vot-en-daolilc dudelik. Mar op 
n meniere los ie et perbleem vanzels wel wat al te makkelik op. 
dit huus begon de weg deur et veld naar de meule. Die ston een 
aende nut de buurt om de meensken van de belasting dwas te zit-
neffens Gerke Mulder. Is die weg daoromnie ofsleuten west mit 
paol die ze klinke nuumden? En konnen de Appelschester boe-
nao ben lange reize daor misschien ok terechte veur een 

de hoge bomen van de brink kuj' zoje fantesie dr es over gaon 

Jong 

Voegeltien 

Hij is as een voege/tien veur de poes wil zeggen dat hij Mei gedwee en 
gewillig is, jirn lazzen et op de veurkaante. Dr bin in elk geval twie uut-
drokkings daar beide dieren nog een keer in veur kommen: 
Hij vligt henneweer as een voegel die de katte bij de eier her wil zeggen dat 
hij slim drok en onrustig is. 
Af voegels voeren, voer ie de katten ok aj' voegels voeren kommen d'r 
altied katten op of. 
Mar dr bin nog meer aorige uutdrokkings waor de voegel in veur komt: 
fluiten mit de voegelties waor a,j' rnit in de bos binnen dan gaoj' niet mit je 
miening tegen aanderen daar aj' ruit ommegaon, in. Aj' voegelties in de vin-
gers hebbe'h, dan tintelen je de vingers deur de koolde. Ze zien alle voegels 
vliegen zej' as ruit naeme de jeugd plezier maekt, wiels ze aenlik sri et wark 
wezen moeten. Hij het de voegels over et net vliegen laoten dan het hij 
ofzien van een verkoop, ok al kon hij dr een pratte veur kriegen. Aj' zo 
bliede as een voegeltien binnen, dan bij' hiel b1ied! 

Al de uutdrokkings kommen weer uut et Stel/in gwarfs Woordeboek, diel 4. 
Meensken die et Stellingwarfs Woordeboek niet hebben, mat et toch wel 
graeg hebben willen die kun et nog kopen. Et bestaat nut vier dielen en die 
dielen kosten mit mekere f240,00. Ie kun et Stel/in gwaifs Woordeboek bij 
de Stellingwarver Schrieversronte kopen (fl11. 0516-451108) of bil de Stel-
lingwarver boekhaandels. 

Sietske Bloeinhoff 



Allerheiligen (r.k.) 
V.M. 06.41 

donderdag 

1 
november 

Allerzielen (r.k.) 
Zunne op 07.37, zunne ander 17.09 

vnjdag 

2 
november 

De bukels (beukenoten) bin voel dit jaor. 
(loos, leeg, wodt zegd van neuten; Donkerbroek) 

_!zI1IJ .E 

.zaoterdag 	zundag 

3H 4 
november november 

Vee dat mit de stat in de hoogte lopt (kiepen, geiten en 

kniènen) levert vaeke schae op. 
(Hooltpae) 



t inien schip 
r ik 

or de maone toe; 
Russen 
Arnerikaonen 
!pen in koor: 
t doe ie hier? 
mekeer 
5ben ze die vraoge 
t steld; 
daddeling 
vestigt et bestoon 
i de hvieling. 

OeneBult 

Neptunus 

Neptunus is de achtste planeet vanof de zunne en de vierde in 
grootte. In de Romeinse mythologie was Neptunus, de Grieken 
nuumden hun Poseidon, de god van de Zee. 
De planeet wodde veur et eerst zien in 1846 deur Galle, precies op et 
plak daor de sterrekundigen Adams en Le Vertier de planeet bere-
kend hadden. Dr was mitien een internationale diskussie over wie 
now as eerste de planeet 'vunnen' had. Uuteindelik kregen ze alledrie 
de ere. 
Neptunus ligt veul veerder vot as Uranus. De baene daor Uranus in 
drijt ligt op een gemiddelde ofstaand van 4504 miljoen kilemeter 
van de zunne. Jen omloop om de zunne duurÇ165 jaor. De diameter 
van Neptunus is zoe'n 49.532 kilemeter. De planeet het in elk geval 
zenven maonen. lene d'rvan het zoe'n excentrische baene, dat de 
ofstaand tussen die maone en Neptunus 1,6 miljoen tot 9,6 miljoen 
kilemeter wezen kan. Triton is veeruut de grootste van de maonen 
van Neptunus. 

Joop van Lier 



maèndag 
	

dèensdag 

5 6 
november 	november 

Hij is zo benauwd as een hond mit een blik an de stat 
(Oosterwoolde) 

veur gewas en arbeid (prot.) 
	

L.K. 13.21 

woensdag 
	

donderdag 

h 8 
november 	november 

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



November is de slaachtmaond. Haost iederiene op et plattelaand had 
Jroeger een varkentien in et hokke. D'r bleven altied wel ressies eten 
4ver, o.e. oold brood, eerpelschellen, appels en nuum mar op. Een 
eer zakkies mael dr  bij en et besien gruuide best en et kostte mar 

jveinig. In november mos dan et varkentien wasken wodden. De 
uuss1aachter kwam langes en zo hadde mennigiene een varken an 

ledder hangen. 
Et grös op et hand was op en et vee mos op de stal, weer een hiel 
vaark. Mar aovens op zoetn Friese stal was et echt gezellig, zo rustig 

intiem. Ie heurden gien wiend of dikke haegelstienen. 
!Overdag was et minder, dan mos ie de bouwlanen op om knollen te 
Pokken veur de koenen. Die knollen weren op et roggelaand zijd. 
.De snijvlokken vleugen je soms om de oren en ie stonnen riegel-
jmaotig te. haneboken. D'r weren meerstentieds ok wat gele 
jknollegies zijd, die weren veur de huusholing. Gele stoverties zeden 
ze vroeger; we atten ze mit wat stroop d'r op. Et was in die lied een 
beheurlike z*aore kost. 

Koop Gorte 
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op 07.49, zunne onder 16.57 

vrijdag 	zaoterdag 

9 10 
november 

't Staot as een vlagge op een modderschute. 
(et liekt nargens op, et liekt belachelik; Wolvege) 

2Lx 

Sunte Matten 

zundag 	maendag 

•i1 12 
november 	november 

Stront, wie het je scheten. 
(wodt zegd van, tegen iene van niet zoen hoge ofkomst 
mar mii' een boel verbelinge; Makkinge, Ni'jberkoop) 



De netuur in november 

De bomen bin kael en overgaon in een toestaand van rust en teren de 
hiele winter op veurraoden die in de zommer anlegd binnen. Elke 
boom het in de winter al knoppies mit kaant en klaore scheuten. 
Naor de inhoold onderscheiden we drie soorten knoppen: blad-, 
bloem- en mingde knoppen. 
Een mooi veurbeeld van een boom mit mingde knoppen (zokke 
knoppen bin dikker as bladknoppen) is de peerdekestanje. Aj' twie 
takkies mit an elk taickien een knoppe an et aende nut een kestanje-
boom snuuien en iene van de takkies in de kaemer op een vaze 
zetten, hij' de ontwikkeling van de knoppe versneld volgen. De ere 
knoppe pel ie of. Van buten naor binnen ziej' eerst twie tegenover 
mekeer staonde hadde schellegies, die hielendal niet op tere blatties 
lieken. Dat bin de knopschubben. Dan kriej' twie of drie peer schub-
ben die om de .hiele knoppe zitten. De schubben bin kleverig, de 
inhooid van een knoppe blift vostvri'j en ze holen vreteri'je tegen. 
Dan kriej' dielen die onder op schubbegies en boven op blatties lieken. 
Et gaot now om inkelde peren gewone blatties. Hielemaol midden in 
de knoppe komt as laeste een kotte kegel mit een tal uutstilcsels te 
veurschien. Et is de toekomstige bluuiwieze (de lceerze). Bij veul ere 
soorten bomen bin de mingde knoppen op dezelde meniere opbouwd. 

Wiebe Scheenstra 

Daans op de vulkaan 

In geitjes krie gen gien verkering, 
dromen bin niet waeterproof, 
gien geiok veur goeie geesten, 
heksen bin niet van asbest. 

Kom dichte bij me staon, 
daans op de vulkaan; 
kom hiel dichte bij me staon, 
daans mit mij op de vulkaan. 

'k Heure hoe buten iene raost, 
haost de laeste aosem uutblaost; 
de laeste daegen bin al teld, 
't is de vulkaan die 't oons vertelt. 

Kom dichte bij me staon, 
daans op de vulkaan; 
kom hiel dichte bij me staon 
en daans mit mij op de vulkaan... 

Vertaeling van een lied van Nena Kerner 
deur Lodewiek Hooghiemstra. 



deensdag 	woensdag 

13 14 
november 	november 

De aar,nste vlooien stikken et felste/op een felsten. 
maegere, spichtige meensken durven et meerstal wel te 
eggen, ok:neensken mienen soms dat ze hiel wat veur- 

stellen; Steggerde) 

5LJI< 

N.M. 07.40 

donderdag 

Zunne op 08.01, zunne onder 16.47 

S, vn jdag 

16 
november 

EM 
lene bij de vodden griepen. 

(vaastepakken; verspreid) 



Sunte-Matten (1) 

Op 11 november is et Sunte-Matten. Et is een feestdag veur de kiender die 
in een optocht, soms affiend of in kleine groepies mit lampionnen langs de 
huzen gaon. Bij ieder huus wodt een Sunte-Mattenlied zongen en daomao 
kriegen de kiender wat lekkers. 
In de meerste plakken gaon de kiender vandaege-de-dag in kleine groepies 
bij de deuren langs. Ze zingen meerstal een kot lietien en holen vervolgens 
een geweldige plestiek poede onder je neuze Daor moet de buit ommes in. 
Et is pattietderen haost niet te geloven aj' an et aende van de aovend zien 
hoe groot de snoepverzaemeling is. D'r bin grif huusholings die wel tot an 
de zommer toe genoeg slikkeri'je hebben. 

Et gong vroeger in een hoop plakken wel eers. Ik weet nog wel dawwe in Nij-
berkoop mit alle schoelekiender, de meester en dejuffer en nog een tal oolden 
deur ethiele dörp gongen. Tene ploeg 'de& de Grindweg; de ere de Boverweg. 
Veurop leup een kiend mit een busse. Naoet zingen van et Sunte-Mattenlied 
wodde daor deur alle bewoners wat in daon. De opbrengst was veur de 
schoele; niks gien shl&eri'je was dr bij! Argens bij Appendiek kwammen 
we mekeer integen. Beide ploegen hadden dan al wel een kilemeter of drie, 
vier in de bienen. En dan mossen we nog weeromme naor schoele. Daor kre- 
gen we lekkefe sukelaomelk ruit wat dr bij en we kregen nog een 	 t 
filmveurstellinj. De lampions maekten we zels en de mooisten kregen een 
priesien. Et was een prachtfeest enie vergeten zoks nooit weer! 

(lees veerder op es volgende blattien) 

Sunte-Matten (2) 

Et Sunte-Mattenlied dat we in Ni'jberkoop zongen was in et Stellingwarfs en 
knap lang. Aorig langer as dat wij vandaege-de-dag heuren. Lees mar: 

Sunte, Sunte-Matten, de kalver dregen statten 
De koenen dregen horens, de karken dregen torens 
De torens dregen klokken, maegies dregen rokken 
Jongen dregen broeken, oolde vrouwen schorreldoeken 
Hier woont 'n Hek man, die vule geven kan 
Vule zal-ie geven, lange zal-ie leven 
Job zal him lonen, mit honderdduzend kronen 
Mit honderdduzend lochies an, daor komt Sunte-Matten an 
Sint Mattinus bisschop, roem van alle lanen 
Dat wij hier mit lochies lopen, is veur oons gien schaande 
Rood, rood reugeltien, Sint-Matten op een vleugeltien 
Rood, rood rokkien, Sint-Matten op een stokkien. 

In etstellingwasfs Woordeboek, diel4, staon nog een tal variaanten van et lied nut 
ere Stellingwarver dôrpen, zoas Else, Noordwoolde, Berkoop, De Haule, Spange 
en Oolde- en NiUlaemer.  Kennenjijn (patten van) dit lied nog? Of wetenjim bie-
zunderheden over et Sunte-Mattenfeest in jirn dörp? Wij heuren die graeg! 
Stellingwarver Schrieversronte 
ofdieling Woordeboek/Hiemkunde 	 t 
Willinge Prinsstraote 10 
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop 
till. 05 16-451108 

Sietske Bloemhoff 



MIó 

vieve is op 'e loop. 

oordwoolde) 

zundag 

17 18 
november 	november 

't Slat as een tange op een varken. 
(et slatzwarkelik nargens op; Oosterwoolde) 

maendag 
	

deensdag 

19 20 
november 	november 



Pluto 

Pluto is veerweg de kleinste planeet van oons zunnestelsel en staot 
daorbij ok et veerste van de zunne of. In de Romeinse mythologie 
was Pluto de god van de onderwereld. In et Grieks wodt die god 
Hades nuumd. De planeet kreeg uuteindelik de naeme (nao verschil-
lende ere suggesties) omdat hij o.e. zo veer van de zunne staot en et 
dr daorom de hieltied duuster is. 
Pluto wodde bij toeval ontdekt, omdat d'r wat ofwiekings weren in de 
baenen van Uranus en Neptunus. De locht wodde om die reden zorg-
vuldig bekeken en ofzocht en zo wodde nao hiel laank zuken Pluto 
vunnen. Pluto is ok de ienige planeet die, an now toe, nog niet bezocht 
is. Alderdeegst mit een Hubble Space Telescoop kuj' amper de ken-
marken van de oppervlakte bekieken. Wel wodde in 1978, ok al weer 
bij toeval, een maone ontdekt. Die maone wodt Charon nuumd. 
Pluto staot op een gemiddelde ofstaand van 59.913.520.000 kileme-
ter van de zunne. De diameter is 2274 kilemeter en hij dri'jt 
warschienlilc,jn zoe'n zes daegen en negen uren om de eigen as. Om 
om de zunne henne te kommen, het Plute 248 jaor neudig. 

Joop van Lier 

Over Stellingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Gezichten aachter matglas 
(Benny Holtrop) 

Disse eerste roman in et Stellingwarfs van Benny Holtrop is mitien een vol-
treffer! Hij vertelt in de ik-vorm et verhael van de lerer Age Heechterp, die 
jaorenlaank nao de laeste oorlog nog ommeheistert mit et NSB-verleden 
van zien heit en daor de naodielige gevolgen en negatieve gedaachten en 
gevulens van ok in de relaosie mit zien femilie en zien vrouw Marije, haost 
nog daegeliks ondervint. 

Et is een biezunder waarin en sfeervol schreven boek, mit een protte hiel 
goed plaetste en tuit te vulen flash-backs en details. tene van de beste, zo 
niet de alderbeste, mi now toe bij de Schrieversronte verschenen romans! 
Goeie wien behoeft gien kraans, zoj'  haost zeggen, s d'r destieds bij et ver-
schienen van dit boek misschien niet wat te min ornmedaenken was an 
disse uutgifte! Daoroinme: biezunder en van hatte anbeveulen! 

Holtrop B., Gezichten aachter matglas. Roman. ISBN 9064660883, 160 
bladzieden, f23,50, Stellingwarver Schrieversronte, 1996. 

Anbieding. Tot en mit vuuf december is dit boek veur mar f 19,50 te koop 
bij de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en bij boekhaandel 
Zwikstra in Wolvegë en Bahnmüller in Oosterwoolde. 



donderdag 

21 22 
november 	november 

As 't gat zeg van flut 
Bin alle knollen vut. 

(Blesdieke) 

inc op 08.13, zunne onder 16.38 
E.K. 00.21 

vrijdag 

23 
november  

zaoterdag 

24 
november 

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



karrière maeken 

af de trein 
niet missen willen 
moeten fow tegenwoordig 
hadde rezen 

ik vien 't best 
mar mag es ok 
misschien wel 
een stoptrein wezen? 

Jan Oosterhof 

Puzeltien 

In de onderstaonde puzel moe'n de oplossings weer op de strepies 
invuld wodden. Bij elke oplossing won de letters van et veurige 
woord bruukt en dr komt alle keren een nije letter bij. Sukses! 

- 	 letter 

- - 	 klein kiend 

- - - 	 plak in de Noordoostpoolder 

- - - - 	geur, locht 

grillen 

rollen (bijglieks van kiilckers) 

SteUingwarfs veur blozen 



zundag 	maendag 

25 26 
november 	november 

Et is d'r gien vetpot. 
/ (ze hebben et niet bried, 

et bedrief lopt niet goed; verspreid) 

deensdag 	woensdag 

27 28 
november 	november 

Een pette vol gruuinties (et eerste grune grös) is beter 
as een körfvol vergruuid. 

(van grös dat te lange gruuid het, verkeerd gruuid is; 
Ni'jberkoop) 



De botterfebriek van Munnikeburen 

Munnikeburen ligt in de Westhoeke van West-Stellingwarf en het 
roem 400 inwoners. Vroeger was et dörp groter, want doe heurde et 
tegenwoordige Langelille nog bij Munnikeburen. De Langelille, 
zoas we et in et Steuingwarfs zeggen, het pas op ien jannewaori 
1964 de dörpsstaotus kregen. 
Kiek as een protte ere Stellingwarver dörpen had Munnikeburen 
vroeger een botterfebriek. Die febriek wodde goed honderd jaor 
leden bouwd. In 1896 om percies te wezen. De febriek zo! tot 1970 
bestaon blieven, doe wodde hij sleuten. 
De ere dörpen daor in 1896 een botterfebriek ston of kommen zo!, 
weren in West-Stellingwarf: Noordwoolde, Steggerde (twieje), 
Wolvege (twieje), Hoo!tpae (twieje), Buil en Spange. In Oost-Stel-
lingwarf weren dat: Oosterwoolde, Berkoop, De Fochtel, 
Haulerwiek, Else, Makkinge en Appelsche. Dr is now van al die 
febrieken mar !ene over en dat is die van Oosterwoolde. En et is mar 
slim de vraoge hoe et daor milt komt... Alle ere febrieken bin otbreu-
ken of hebben en ere bestemming. 
Zo zit dr in de oolde botterfebriek van Munnikeburen vandaege-de-
dag een mesthaandel. 

(Uw: Uut de buse, ei' kraantien veur greep 5 en 6 van et basisonder-
wies in de Stellingwarven, haastedisie 1998) 

Pallas Athene 

Godinne, mooie godin 
mitje wilskrachtige kin, 
je donkere, grune ogen, 
je strenge winkbrauwbogen, 
je rechte neuze, je strakke mond, 
je wangen, zo bol en rond, 
mitje helm, je schild en je speer 
siriedend veur Athenes glorie en eer, 
godinne, starke godin, 
vien ie goed dak jow bemin? 

L.H. 



Zunne op 08.24, zunne onder 16.32 
V.M.21.49 

.,. 
donderdag 	vrijdag 

29 30. 
november november 

vis 
Laot 'm toch in zien eigen vet geerbranen. 

(1aot him toch basten; Steggerde) 

Eerste Adventszundag 

zaoterdag 	zundag 

.1 	2 
december december 

't Is mooi af nog wat in 't vet hebben. 
(af nog wat kriegen moeten van een aan4er; 

Ni'fberkoop) 



Oold vertellegien van de eigenwieze doeve en de slimme krije 

De krije is een keunstige nustebouwer. Een mooie diepe koele d'r in 
en mAt hem en schaopewohle beklieded. En dan die vuuf helder-
blauwe eier in de haegelwitte wolle. Een pracht om te zien. 
De doeve wol ok graeg zoe'n nust hebben, mar was aenlik te eigen-
wies om de krije te vraogen om him even te helpen. Mar op een keer 
dee hij et toch. De slimme krije docht, mar now wil ik daor wel wat 
an verdienen! De doeve zat d'r goed bij en de krije vreug om een koe 
veur de muuite as beloning. De doeve stemde daor mit in en doe zol 
et mar wezen. 
Vlietig begon de krije te bbuwen en al gauw had hij zoen plassien 
ldaor. De doeve keek d'r naor en eigenwies as hij was zee hij: 'Now 
heb ik et wel zien, now kan ik mij veerder wel redden.' De krije 
docht, dat eigenwieze petret, en gong vot en nam de koe ruit. 
De doeve het et nust nooit veur mekaander kregen en et is mar zoe'n 
plassien bleven. Nog zit hij te roepen: 'Mien koe, mien koe.' De 
krije het dr pog altied wille van dat die doeve zo eigenwies was en 
hoolt et dove oor dr veur. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Dan hebben wij nog niks te klaegen 

Jan Saanders Klaos zat lessendaegs 
Bij Ties van Geert wat op te smeden 
'Ie hebben now,' zo zwetste Jan, 
'Gien winters meer as vroeger tieden! 
Wat is mi'] now zoe'n druppien snij! 
Dan mag 't mij nog wel aanders heugen! 
Et was van ien- op twienentachtig, 
Doe lag die snij, da's ongeleugen, 
Bi'] Pake an de daoke toe! 
Et kachellit was vaaste vreuren! 
En nargens kon ie onder 't ies 
Een spraankien waeter meer bespeuren! 
Doe laggen in de Werne-bos 
De haezen in de eksternusten! 
En op een keer zat dokter Sluus 
Op 't klokkehuus wat uut te rusten!' 

(Uut: De oolde pook, H.J. Bergveld, 197], 1977) 



maendag 	deensdag 

3 4 
december december 

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

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

Sunderklaosaovend 

woensdag donderdag 

5 6 
december december 

Slaachten het zien uutvalen, krek as vrouwluden. 
(Berkoop) 



Vuuf december 

Vuuf december! 't Peertien staat 
Op et dak te springen. 
Piet, die naar de schostien gaat, 
Heurt de kiender zingen. 
Sunderklaos die luustert ok 
Naar de kleine stemmen. 
En hij glimlacht van gelok! 
- Wat moe'n die now hebben? 
Prenteboeken, deusies kleur, 
Waegens mit een peerd d'r veur? 

'Sunderklaas, och goeie man, 
Zuj'oons niet vergeten? 
Breng oons toch wat, as et kan. 
Taai om op te eten; 
En veur Jan een deusien kleur; 
En veur Piet een waegen; 
En veur Annie halen, heur! 
Klaas wil zo graeg zaegen! 
Huj veur 't peertien ligt al klaar! 
Kiek mar, in die klompe daar!' 

Sunderklaas het alles heurd, 
En hij lacht tevreden. 
Piet zorgt, dat et gauw gebeurt! 
Die klimt naar beneden. 
Kleurties, kralen legt hij daar, 
0 zo still' en vlagge, 
Netties veur de kiender klaar 
En dan rap terogge! 
't Peertien snoft et huj; hap-hap! 
Veerder gaat et! Trippel-trap! 

(Jouk, in 't Hei- nhoentien, et kraantien veur de groepen 1 tim 4 van et basisonder-
wies in de Stellingwarven, haastedisie 1993) 

De netuur in december 

As et buten echt koold wodt, trekt de hermelijn de winterjasse an. 
Veul dieren vervangen tegen de winter et oolde haor deur nij. Meer-
stal is de kleur van de vacht in oons zeeldimaot bek zo as die van de 
zommervacht. De hermelijn vormt daorop een uutzundering, deur in 
een koolde periode de brune jasse te verruilen tegen een dikkere witte 
winterjasse. De punte van de stat blift et hiele jaor zwat. Et verhaoren 
gaot aorig hadde. k een maond tied is de hiele pels wit. De Neder-
laanse hermelijn leeft ongeveer op de greens van de kleurwisseling. In 
een zaachte winter kun ze hielendal bruun blieven of niet hielendal 
verkleuren. Dr bestaot een dudelik verbaand tussen de wintertemp-
eretuur en de kleurwisseling. Dr wodde lange tied docht dat de wille 
pels een camouflagefunktie had. Dat gaot dus niet op. De witte vacht 
het wel een funktie om et uutstraolen van de warmte tegen te gaon. In 
slim koolde gebieden wodt alderdeegst een wezeling wit. Labbereto-
riumproeven toonden an, dat et verhaoren ok beïnvloed wodden kan 
deur et tal uren locht op een dag. De hermelijn vuult as et waore an 
wanneer et verhaoren beginnen moet. Et is een hormonaal perces. 

Wiebe Scheenstra 



op 08.33, zunne onder 16.28 
L.K. 20.52 

vrijdag 
.jr 

december 

zaoterdag 

8 
december 

Et kan vriezen, et kan dujf en. 

(et kan deurgaon of niet, goed gaon of niet; 

Ni'jberkoop, Makkinge) 

Dag van de rechten van de meenske 

zundag 	maendag 

9 10 
december 
	

december 

De wiend gaot uw', we krie gen dreug weer. 
(d.i. as de zunne mitgaot mii' de wiend (naor ei' noor-

den); Ni'jJ'zooltpae, Steggerde, Der Izzerd) 



Apollo 

Deurlocht'ge Hooghied, kaante Jongkerel, 
Heerser van hielal, hemel en wereld, 
kreerse Knaop mit keunstige krullekop, 
straolende Zeune van de Zunnegod, 
Meester van de negen Muzen, 
Bescharmer van tempels en huzen, 
Anblaozer van keunst en kultuur 
en van de kleuren in de netuur, 
Veurbeeld van vrundschop, liefde en deugd, 
Toonbeeld van Jonkhied en iewige Jeugd, 
meuge etfow vanaf de hoge Parnassos believen 
dat ik nog lang Jong van hatte blieve! 

L.H. 

1 

Winterpuzeltien 
In de deurstreeppuzel van dit keer zitten 17 'winterse' woorden verstopt die allegere mit 
de decembennaond te maekenhebben. Die woorden zienjim naost de puzel stamt. Som-
migen staon dr gewoon horizontaal is, =deren zitten d'r juust aachtersteveuren in. Dr 
bin dr ok die as vertikaal of diagonaal verstopt zitten. Haost alle letters won veur die 17 
woorden bmukt, behalven 14 niet. Asjim alle woorden vormen hebben (let op: sommige 
letters won in twie woorden bruukt!) blieven die veertien dus over. Van links naorrechts 
vormen die mit mekere een weens in et Stellingwarfs! Asjimde oplossing anoons (Stel-
lingwarver Schrieversronte, Willinge Prins straote 10,8421 P8 Berkoop/Oldeberkoop) 
toesturen, maekenjim kaans op een mooi Stellingwarfs boek! 

balle 	D E C E M B E R G E 
boom 
boot 	NELOAS E}(WK 
december 
kastlied 	AZKLOTMEI 0 
kastman 	 - 
kedogien 	MRLI NAODTA 
keer-ze 
klokke 	T E G I DLOOKL 
koold 
maond 	S EWNUJ B G B E 
schimmel 
stal 	AKLOKKEJ A  
sukelao 
snot enpiet 	K K A S TL IE DIS 
winter 
Wit 	TEl I'NETNUS 

0SCHJ MMELR 



deensdag 	woensdag 

11• 12. 
december 
	

december 

Ml 
De laampe gaot mij uut. 

(ik begriep et haost niet meer; Steggerde) 

Zunne op 08.41, zunne onder 16.27 
N.M. 21.47 

donderdag 	vn jdag 

13 14 
december 
	

december 

Een peerd en een vrouw moej' nooit uutlienen: de iene 
krieg ie maeger en de aander dikke weeromme. 

(Else) 



Over Stetlingwarver boeken 

deur Lodewiek Hooghiemstra 

Sociale strijd in Appelscha; Lezingen gehouden op 8 november 1991 over 
anarchisme en socialisme rond 1890 

Een bundeling van de lezings die op 'e äovend van 8 november 1991 in 
Appelsche huilen wodden over 't anarchisme en socialisme in disse streek 
om 1890 henne. M et woord kwammen doe dr. Jur Schuur over Enige 
hoofdlijnen uit de oudste geschiedenis van het socialisme in Appelsche, 
Johan Frieswijk over De staking van de vrouwen in Appelscha in 1890 en 
Tineke Steenmeijer-Wielenga over Door den nood van den tijd geschre-
ven. Het hongerproces van Appelscha in 1893. Butendat as laeste nog een 
Verslag van de rede van den heer Domela Nieuwenhuis ten huize van K. 
Zwart, te Appelscha op zaterdag 30 maart 1889. 
Et boekien wodt kompleteerd mit een korte begrippenlist. Deurdat dr in 
1992 bij de Schrieversronte nogal wat boeken haost toegelieke uutkwam-
men, het dit interessaante en weerdevolle warkien doedestieds eins vusen 
te min ominedaenken kregen. Daoromme anbeveulen! De tekst is in et 
Nederlaans. 

Sociale strijd in Appelscha; Lezingen gehouden op 8 november 1991 over 
anarchisme eA socialisme rond 1890. ISBN 9064660670, 72 bladzieden, 
f13,50, StellingwarverSchrieversronte, 1992. 

haiku's 

'12 gaanze vligt veurbi'j 

iene keer heur ik zien 'gak' 

voegel zonder v 

steerns kraeken an een 

stief bevreuren hemelnaacht 
tot an 't morgenlocht 

deur kaele bomen 

wijt wiend et laandschop leger 

koolder dan et was 

Willem Jan Teijema 



zaoterdag 	zundag 

15 .16 
december 
	

december 

Die is zo vlogge as een aol. 
(wodt zegd as iene slim vlogge is; Ni'jberkoop) 

maendag 
	

deensdag 

17 18 
december 
	

december 

Et komt mooi uut, zee de boer, 
et huj is op en> de koe is dood. 

(Berkoop) 



Raodselties 

1. D'r zit een mannegien op 't dak, 
hij rookt een piepe, mar gien tebak. 
Hoog' is zien uutgang 
zwat is zien mond, 
soms vierkaant, 
mar ok wel rond. 

2. Gruun kom ik an, uut vere lanen, 
vervoerd van ofgelegen stranen, 
om mij hier deur meenskehanen 
te laoten wentelen en zwat te laoten branen. 

(De oplossings staon op et volgende blattien) 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Oplossing raodselties: 

1. Et mannegien op et dak is de schostien. 
2. De koffiebone komt uut vere lanen. 

In Steggerde neteerden we veur et Stellingwarft Woordeboeket vol-
gende kienderriempien op de vingers: 

Doempien het een kugien kocht 
Kotman het 'm naor huus toe brocht 
Laankman het 'm steulen 
Kleine Jiedelommedeintien het de wossies maekt 
Klein scheimpien het ze allemaole opeten 



woensdag 	donderdag 

19 20.H 
december december 

Asjim mij nutlachen, moej'm me d'r ok weer in lachen. 
(Hooltpae) 

nne op 08.46, zunne onder 16.29 	 E.K. 21.56 
egin van de winter 20.21 M.E.T. 

S, vn jdag 	zaoterdag 

21.22 
december december 

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

Scharpenzeel) 



Jii en om de bi'jestal 

Et volgende stokkien is een diel wit et verhael hen om de bi'jestal zoas dat te 
lezen is in et boekEt hunnigt goed (1988). In et verhael staan een tal gewoonten 
en gebruken van de iinker uur ooldere deden. Et ver/wel is van Wube Lamers 
van de Kuunde,wal. 

...Jn de Kastnaacht zol gien starveling et waogen om in de bi'jestal te kommen, 
want dan huilende billen  okKastfeest, en zongen dan in de körven in die heilige 
naacht. Et was geveerlik om daor dan te kommen, en wie dat al daon hadde, die 
hadde niet lange meer te leven... 

...Et bijgeloof speulde een grote roile. Zo wodde bij starfgeval of trouweri'je in 
de femilie et anzeggen nog lange daon, ok bij eens in de Stellingwarven. Dat is 
nog niet zo lange vet. Et gong ongevéer zo. Lao'we annemen dat dr lene trou-
wen zol, zeg mar de dochter van de bi'jker. Dat mossen de billen weten, dat 
heurde zo, want de bijen weren hiel nauw betrokken bij zok soorte van dingen 
in de femilie. Aovens as de billen  allegere thuus weren van de bloempies, gong 
de bijker naor de stal en leup aachter de körven daele. Hij tikte drie keer op 
elke körf en zee dan: 'Bill dissen de kondschop van de trouwdag van mien doch-
ter!' Zo wodden alle körven anzegd, en dat konnen d'r soms wel danig tot 
vuuftig wezen, en soms nog wel meer. Tekens van rouw wodden neffens mij 
niet anbrocht; ik weet ok niet dat de körven bij rouw even verzet wodden, wat 
argens eers in Frieslaand wel veurkwam. In Roomse streken, heic wel es heurd, 
wodden d'r een peer druppen willwaeter op de körven sprinkeld. Aj' de billen 
gien kondschop doen dan zullen ze niet veur je warken. Ie moe'n mit de billen 
praoten! 

in
uien een echtç11, »jen 

boom et mooist 

t' 
Jow niet? 	Ce heden 	AUI 

(.4 	 AU1I Woorosvin'.e 	bcoronime 

LV 



• zundag 	maendag 

23 24 
december 
	

december 

El 
't Gezicht gleed 'in uut. 

(hilf glimlachte fienegies; Ni'jtriene) 

Eerste Kastdag 
	

Twiede Kastdag 

deensdag 	woensdag 

25 26 
december 
	

december 

Wat een ujje! 
(een onneuzel vrommes; Berkoop) 



proost 

pilsien? 
wientien? 
krudenbitter? 
of misschien 
een recht-op-en-dael'? 

ja 
doe mar 
dat iaeste 
ik hooi wet 
van kiaore tael 

Jan Oosterhof 

Janus 

Et duurt niet zo lange meer, dan is et al weer jannewaori. In et stok-
kien over dØ naemen van de daegen van de weke nuumde ik ok twie 
maonden. & vertelde dat de maond meert naor de planeet Mars 
nuumd is en jannewaori naor de god Janus. Iene van de maonen van 
Satuhius wodde naor diezelde god nuumd. 
Titan i, veir zo veer bekend, de grootste maone van de planeet en 
Janus iene van de kleinsten. De naeme Titan komt nut de Griekse 
mythologie; de Titanen weren een femilie van reuzen, en kiender 
van Uranus en Gala. De Titanen overheersten de hemel, mar wodden 
overwunnen deur de femilie van Zeus. Titan staot 1.221.830 kileme 
ter van Saturnus of en het een diameter van ongeveer 5500 
kilemeter. 
Janus wodde bek as jannewaori nuumd naor een god die de hieltied 
ofbeeld wodt mit twie gezichten die in tegenovergestelde richting 
kieken. De diameter van Janus is mar 178 kilemeter. De vorm is wat 
ovaalachtig mit hier en daor wat kraters op de oppervlakte. Et maon-
tien staot zèe'n 151.000 kilemeter van Saturnus of. 

Joop van Lier 



Zunne op 08.48, zunne onder 16.34 

donderdag 

27 
december  

.,. 
vn jdag 

28 
december 

S 
Ei' is me zoen volkien, zee de duvel, 

doe hadde hij een krof e vol kikkerds, doe as hij ze d'r in 
hadde, floepten ze d'r net zo hadde weer uw'. 

(Scharpenzeel) 

V.M. 11.4± 

zaoterdag 	zundâg 

29 30 
december 
	

december 

Af niet vule verdienen, hef niet vule te verteren. 
(Steggerde) 



December 

December is de wintermaond en een feestmaond. Veural veur de 
kiender, mar ok veur oons, is et een echte oolderwetse maond. De 
Sunderklaos komt langes op vuuf december, mar ok eerder was hij 
al in de weer, veural bij de plaetselike bakkers. Die hadden et dr mar 
drok ruit in de bakkerije; taoipoppen, peperneuten, spekelaos en gao 
mar deur. Et was aenlik de hujjeri'je van de bakkers. 
Een weke veur de Sunderklaos hadden de bakkers venters bij de streek 
omheurtaoienspekelaosandemantebrengen.Datwerenvaekeooldere 
vrouwluden die mit de taoimaande, mit de kroje of mit een jok over de 
schoolderhuus-an-huusgongen.Sunderklaosaovendkoj'bi'jdemeerste 
bakkers sjoelen, schieten en balgooien; een prachtig vollcsvermaek. 
Drie weken laeter haj de twie kastdaegen en soms wel es drieje. Een 
mooie witte kast mit een centimeter of tiene snij kwam vroeger ok 
nog al es veur. Tegenwoordig is dat een zeidzemhied. In elke karke 
ston een grote kastboom mit echte keerzen dr in. Ei kastfeest was 
veur iederiene een belevenis. De zundagschoelekiender - haost ieder 
kiend gong naor de zundagschoele toe - kregen een kedogien, slik-
kerije en siikelaomellc. Een weke laeter was etjaor dan omme. 

Koop Gorte 

De daegen van de weke 

De indeling van de weke in zeuven daegen is ofleided van de astronomische 
kennis in de ooldhied: Naost de vaaste steems kenden ze doe zeuven hemel-
lichems: de zunne, de maone, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. 
De Griekse keizer Alexander de Grote verwarkte de zeuven daegen in de 
kelinder. De eerste dag, de zundag, beschouwde hij as een rustdag. Dat 
wodde laeter deur de Romeinen verspreided tot in West-Europa. D'r wodden 
wel een peet wiezegings deurvoerd; in de Germaanse taelen verwiezen som-
mige daegen naor Germaanse goden. Jim zien hieronder een overzicht: 

Hemellichem Laden 	Germaans Stellingw 

Zunne Solis zundag 
Maone Lunae maendag 
Mars Martis Tin deensdag 
Mercurius Mercurii Woden woensdag 
Jupiter Jovis Thor donderdag 
Venus Veneris Frigg vrijdag 
Saturnus Saturni zaoterdag 

De maonden 

Twie maonden verwiezen in et Stellingwarfs naor hemellichems; 
jannewaori is nuumd naor de god Janus, waor ok een maontien van Satur-
nus naor nuumd i. Meert is nuflmd naor de planeet Mars. 

Joop van Lier 



Ooldejaorsaovend 

maendag 

31 
december 

Ni'jjaorsdag 
Dag van de Vrede 

Invoering van de euro 

deensdag 

kl 
j annewaori 

El 
Veul heil en. zegen in 't ni'jjaor 
Wi'j' niet geven dan laot 't mar 

1 Dan weens ik je zeker en gewis 
Een bochel op je verdommenis 

(Makkinge) 

5lL 001 12002t< 

Veul heil en zegen in 't ni'je jaor! 

Wij, en dat bin de saemenstellers van disse kelinder Jan Oosterhof, 
Joop Oosterhof en Sietske Bloemhoif, weensken jim vanzels alle 
goeds veur et jaor 2002! Wij hopen dat jim van de kelinder van dit 
jaor geneuten hebben en dat de ni'je al veer an de mure hangt. 
Mochten jim nog meer veur (et behoold van) et Steffingwarfs en de 
Stellingwarver Schrieversronte doen willen en jim bin nog gien lid, 
dan kuj'm etni'jejaor goed inzetten. Bel of schriefnaor oons kantoor 
en wor lid! Jim kriegen clan zes keer in et jaôr oons tiedschrilt De 
Ovend toestuurd én jim meugen vier boeken ommenocht bij oonze 
uutgeverfje uutzuken. Doen! 



Een goeie raod! 

Een goeie raod veur de Stellingwarvers die bijkotten naor de 
ni'jjaorsreceptie gaon van de Stellingwarver Schrieversronte. 
De nije gevulige inhoold van zoen nQjjaorsbi'jienkomst krigt écht 
inhoold, liekt mij, aj' mekere oprecht en spontaan een gelokkig 
ni'jjaor weensken. Naost et genieten van een glassien en een mooi 
ofwisselend pergramme - anbeuden deur de Stellingwarver Schrie-
versronte - waacht dan veural niet of as hij of zij wel bij jow 
kommen zal omje de haand te schudden. 
Gewoon zéls doen! 

Henk de Vries 

De Stobbepoele 

De Stobbepoele op et noordaende van Else was in oonze schoelejaoren 
nog een hiele grote plasse waeter die ondaanks dat et slim ondiepe was, 
winters en zorumers vol waeter ston, mat die laeter deur et indieken van 
verschillende stokken vule kleiner wodden is. Op disse doedestieds nog 
grote vlakte woddenjaorliks in de winter bij goed vriezend weer de had-
riederi'jen op scheuvels holen die deur et bestuur van de iesklub De 
Oefening uutschreven weren. Tiedens die riederi'jen wodde in de iestente 
sukelaodemellc en koeke verkocht deur Meine en Metsje Körf. Now, dat 	 -: 

was bij felle oostenwiend, as et ok overdag stevig weui wel neudig want 
et kon dan soms op die kaele vlakte zonder beschutting gloepende koold 
wezen. As nao ofloop van de hadriederije et jongvolk nog gien zin hadde 
om al op huus an te gaon mat liever tot schiemerdonker deurrieden bleef, 
kon et geheimzinnig, ja haost angstanjaegend op 'e vlakte wodden, as de 
scheuren en basten veerder trokken deur et ies mithaost goelende geluden 
en et wegstarven in de veerte. Aovens nao een riederi'je wodde in ien van 
de kefé's de priesuutrieking holen. Nao ofloop kon dr een peer uurties 
daanst wodden. Dat gong meerstentieds op 'e meziek van een vioelespeul-
der of ok wel op piano-meziek. Vaeke wodde disse daansmeziek speuld 
deurSjoerd Cats of op eenmoenieke deur oolde Beunvan de Oosterstreek. 
Wie daansen wol, mos an de muzilcaant veur elke daans in ieder geval een 
dubbeltien betaelen, of in iene keer veur de hiele aovend een gulden. 

(Uw: Mien herinnerings an Else, SjoerdBetten, 1996) 


