


Nijaorsdag 
Dag van de vrede 

Invoering van de euro 

deensdag 

1 
j annewaori 

woensdag 

2 
j annewaori 

De zegen, zee Jan Freriks, 

mit ni)jaor een bossien wottels mit laank lof. 
(Oosterwoolde) 

donderdag 

3 
j annewaori 

vrijdag 

4 
jannewaori 

Wie de dochter hebben wil, moet eerst de mem winnen! 
(Berkoop; Wube Lamers van de Kuunderwal) 



Zegend ni'jjaor! 

Wij weenskenjim vanzels in 't eerste plak een hiel goeden gezond 
2002 toe. Onder et genot van een paantien euheboilen of appelflap-
pen en een glassien boerejonges of boeremaegies kim jim op de 
eerste blatties van de ni'je Stellingwarver Spreukekelinder lezen wat 
we veur et kommende jaor bil mekaander gadderd hebben. 
Op de veurkaante van alle blatties vienenjim, was altied, prachtige 
Stellingwarver uutdroklcings en gezegden. Al die uutdrokkings en 
gezegden kommen nut et Stellingwarfs Woordeboelç die! 4. Dat diel 
verscheen et oflopenjaor en was et d'r now naoruutzicht, verschient 
et beste diel dit jaor. 
De rooie draod in de stokkies op de aachterkaanten van de blatties 
van disse kelinder bin de dörpen van de beide Stellingwarven. Over 
haost ieder dörp of de omgeving d'r van vaalt wel wat te lezen. De 
iene keer kan dat over de geschiedenis van zoe'n dörp gaon, de ere 
keer is et een gedicht of] uust nog weer wat eers. 
Op et schild zien jim een oolde foto van een oold stokkien Wolvege 
dat al lange niet meer bestaot. In de volksmond wodde dat stokkien 
De drie husies nuumd. De husies stonnen op et plak daor now de 
~flat slaot. Meer daorover lezen jim laeter op een eer blattien 
van disse kelinder. 

(lees veerder op et volgende bIo ttien) 

Vaaste mitwarkers 
Vanzels kun jim ok dit keer weer van wark van oonze vaaste mitwarkers 
genieten. Zo het netuurkenner Wiebe Scheenstravan Oosterwoolde prach-
tige infermetieve stokkies schreven over een tal netuurgebieden in de 
Stellingwarveu. 0k Jan Oosterhofjr. van Steggerder tekende weer twaelf 
schitterende stripverhaclen over die aorige piere en zien maot de slakke. 
Daornaost schreef bi'], twaelf biezundere gedichten. Koop Gorte van 
Hooltpae schreef 24 verhaelties over et oolde boereleven in de Stellingwar-
ven. Hij vertelt daorin zonder al te nostalgisch te wedden, over wat veur 
warkzemheden d'r mit naeme in vroeger tieden op de boerkeri'je gebeuren 
mossen. Joop van Lier van Zaandhuzen vertelt dit keer op een dudelike, 
lezensweerdige wieze over steerns, over kometen en zonuunide 'novae. 
Daornaost schreef hij een vuuftal infermetieve stokkies over de woonge-
bieden om bim hemie. Egbert de Jong van Burgurn, mar vroeger van 
Appelsche, schreef mooie en humoristische stokkies over Appelsche en 
omstreken. IJbe Duursma van Der Izzerd beschrift interessaante oolde ge-
bruken en gebruuksveurwarpen en Wube Lamers van de Kuunderwal het et 
over mit naeine volkskundige zaeken. 
Mar we hebben dit keer ok een nile  mitwarker, en dat is Hendrik Betten 
van Else, bekend o.e. van de lekaole radio. Hij vertelt over (de omgeving 
van) zien dörp en over de buurtschop Tronde. As laeste vaaste onderdiel 
vienen jim in de kelinder een twaelftal puzelties die in et Stellingwarfs 
oplost wedden moeten. Mit twieje daorvan kuj', aj' de oplossing goed heb-
ben en die opsturen, alderdeegst een mooi priesien winnen. 
Wil hopen dat jim ok dit jaor weer een bulte plezier hebben zullen van de 
Stellingwarver Spreukekelinder! 
Jan Oosterhofsr., Joop Oosterhof SietskeBloernhoff 



zunne onder 16.43 

zaoterdag 

5 
jannewaori 

L.K. 04.55 
Drielçeuningen (r.k.) 

Epifanie (prot.) 

zundag 

ei 
jannewaori 

't K&n beter van de zak as van de baand. 
('t kan beter betaeld wodden deur iene die welgesteld is; 

Buil, Noordwoolde en Oost-Stellingwarj) 

maendag 

7 
jannewaori 

deensdag 

jannewaori 

Wie et dichtste biy et vuur zit, waarmt him et beste. 
(Langedieke, Nijberkoop, Nijhooltpae) 



Wanneer was oons dörp d'r al? 

Jim zien hieronder alle Stellingwarver dörpen staan mU daornaost etjaonal 
waorin etdörp veur et eerst nuumd wodde en dan veurdeaorighied hoedJe naetne 
in datjaortal schreven wodde. In de 19e en 20e leuwlcwa,nmen d'rnognegen d4r-
pen big. Die nuinen we vanzels ok init etjaor van et officieel dötp wadden. 

West-Stellingwarf: Blesdieke - 1384 - Bleesdike; Buil - 1320 -Boylo; De 
Blesse - 1951; De Hoeve - 1938; De Langeijlie -1963; De Oosterstreek- 1988; 
Der Izzerd - 1320 - Ydzerde; Hooltpae - 1204 - Holenpathe; Hooitwoolde - 
1320 - Oldehoitwolt; Murmikeburen - 1320 - Monckebure; Noordwoolde - 
1408 -Noortwolde (vermoedelik); Ni'jhooltpae - 1399- Niehoitpad.e (vermoe-
delik); Ni'jhooltwoolde - 1320- Niehoitwolt, Nijlaemer - 1320-,Nieulameitn 
Ni5triene - 1320 - Nieuwestrinde; Ooldelaenier - 1320 - Oldenlameren; Ool-
detriene - 1320 - Oidentrinde; Peperge - bron uut 14e ieuw - Peperghoe; 
Scharpenzeel - 1245- Scarpensele; Siiekenborg - 1987, mar in 1398 al nuumd 
as Slikenborch; Spange - 1320- Spanghe; Steggerde - bron uut 14e ieuw - Ste-
ggherde (vermoedelik); Sunnege - bron uut 14e ieuw - Sonneghoe, in 1320 
Oostrinde; Vinkege - bron uut 14e ieuw - Vinckeghoe; Woivege - 1320 - 
Wluegho; Zaandhuzen- 1988. 
Oost-Steffingwarf: Appelsche - 1247 - Appels; Berkoop - 1228 -Brokope; De 
Fochtei - 1408- (vennoedelik) Fochtioe; De Hauie - 1313 of 1343 - Haula; 
Donkerbroek - 1408 - Dunc- of Dombroeck; Else - 1408- Eisloe; }1aulerwiek - 
1880; Langclieke -154211543 - Langedyck(e), plm. 1500 Laigedick; Mak-
kinge - 1463 - Mackinghe; Ni'jberkoop - 1320 - Ostbrockop; Oosterwooide - 
1218- Ostwalt; R.aevenswoold - 1952; Waskemeer - 1953. 
(Gegevens uut: Steilingwarf in de middelieuwen, HenkEloemhoif, 1991, Int er-
geintentelike Begeleidingsgroep Hiernkunde in Oost- en West-Stellingwarf 
ISBN 9064660581) 

Jannewaorj (1) 

Lute en Margien woonden opeen boerderi'jgien een aentien van de weg of 
en ze hadden nog gienkiender. Etpraotien gong dat ze ok gien kienderkrie-
gen zollen. Ze hadden een hiele beste knecht, dat was Klaos. Mit mekere 
hadden ze et ooldejaor uutzeten en et ni'je jaor bedronken tuit branewien 
nut rezienen d'r deur. 
Injannewaori kan et goed vriezen. De maone kan dan helder deur de kaele 
bomen schienen en de steerns fonkelen an et hielal. D'r mos now meer bra- 
nige in de kachel, o.e. ieken stobbegies, oolde stekpaolen, turf en eierkolen. 
Antersiet was heur doe te duur. Lute en Klaos rooiden bij de winterdag een 
oolde boswal uut, stobberooien nuumden ze dat doe. Ze hadden dr wel es 
stobben bij die as een taofelpote zo groot weren. Om die te kluven was een 
heidens kerwei, mar as et goed weur gong dat beter, dan sprongen ze omdat 
d'r ies in zat. 
Margien gong elke weke de kachelpupen raegen, want die kennen omme-
nek ankoeken tuit roet en dan kon dr gauw schostienbraand ontstaon. 
In de plaetselike kraanten stonnen in die tied hooltpercelen te koop. Dat 
weren vaeke bossen van de karke of van een pattekelier. D'r stonnen ok wel 
es boswallen in. rnegehnaotig wedde bil de winterdag bos hakt en dan 
duurde et ongeveer veertien jaor veurdat et weer kapt wedden kon. Je kre- 
gen dan weer een dichte bos waor as de renen heur verschoelen konnen en 
de voegels heur eier uutbruden. 

(lees veerder op et volgende blatt(en) 



woensdag 
	

donderdag 

Vt 10 
jannewaori 
	

jannewaori 

a 
Hooi je mar stille, d'r WO 'n meer zakken dichtebunnen 

die niet vol binnen. 
(as een kiend graeg meer eten Wil; Nijberkoop) 

Zunne op 08.44, zunne onder 16.52 

un jdag 	zaoterdag 

11 12 
jannewaori jannewaori 

Ei 
Waore Woorden klinken zelden mooi. 

(Berkoop; Wube Lam ers van de Kuunderwal) 



Jannewaori (2) 

Hooitpercelen woddenvaeke bi'j opbod verkocht inde plaetselike kefé's en 
et gong d'r soms aorig roeg omweg. 0k Lute en zien knecht Klaos kochten 
vaeke een are of wat bos, want ze weren paolen neudig veur de stekkeri'je 
van et laand. 
D'r weren in die tied ok echte boskers die bij de winterdag de kost d'r mit 
verdienden. Draodpaolen veur de boer, bonestokken veur de tuun en tak-
ken vent de bakkers die daor de ovend mit stookten. De bakkers wussen 
bliksemse goed wie de beste taldcebossen maekte, zo mossen d'r bi'jglieks 
ok dikke knuppels in zitten. Et bessemries gong naor de bessembiender die 
d'r riezebessems van maekte. Die bessems bruukten de boeren vroeger om 
de koegang en de stront van de stallen te vegen. Ok bij de gemiente was 
zoe'n riezebessem welkom, krek as bij de plaetselike iesbaenen om de 
baene te vegen as d'r snij op lag. 
De bosker schelde ok de ieken paolen of. De baste gong naor de leer-
looierijen. Dit gebeurde allegere nog tot in de Twiede Wereldoorlog. De 
bosker ston in een koele en sleug dan mit een knuppel op de ieken paolen, 
zô, dat de baste d'r of gong. Omdat hij in een koele ston kreeg hij et niet in 
de rogge. 
Et was vanzels altied gien weer om in de bos te warken. D'r mos gien snij 
liggen en et mos ok niet regenen en dan kon et soms lange duren veurdaj' 
wat doen kofinen. Vaeks gongen ze dan mar mit de Friese stabij te molle-
vangen of naachs op de muddejacht De meensken hadden doe nog wel es 
ongemak in et kiepehokke, want daor huusde ok wel es een mudde. 

Koop Gorte 

Et Fochteler Vene (1) 

Et Fochteler Vene is een groot aniensleuten netuurgebied in et Fries-
Drentse greensgebied. In 1938 het de veriening Natuurmonumenten 
veur f.30.000 de eerste 150 ha ankocht van de ver-
veningsmaotschoppi'je De Compagnons. Vandaege-de-dag is et 
netuurterrein omtrent 2700 ha groot deur ankoop van kultuurgronden 
langs et vene en deur ankoop van de 240 ha grote Compagnonsbossen 
onder Raevenswoold. Et bosgebied is nao et ofgreven van et vene 
inplaant mit naald- en loofhoolt. De Compagnonsbossen wo'n deursne-
den deur oolde veenwieken om de turf ofvo eren te kunnen en vent de 
ofwaetering. De meerste turf wodde steuken in de twiede helte van de 
negentiende ieuw. In etbosgebiedbin eenboel voegelsoortente vienen. 
Van de uutkiektoren of bij Raevenswoold hej' een prachtig uutzicht 
over et ofwisselende netuurgebied mit flink veul poelen. D'r wodt 
hadde warkt mi de kwaliteit deur et verhogen van et grondwaeterpeil. Et 
vene wodt ofdamd nut hoolten damwaanden. Twie van de doelen bin et 
vaasteholen van voedselaarm regenwaeter en deur onderdompeling de 
woekerende bentepollen zien kwiet te raeken. Van de uutldektoren of 
bin de uutgestrekte bentevelden nog zichtber. Natuurmonumenten 
hoopt op een betere gruui van veenmossen, waordeur de ontwikkeling 
van een levend hoogvene verstarkt wodt. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



N.M. 14.29 

zundag 	maendag 

1314 
jannewaori jannewaori 

Hij het zien hiele ziel en zalighied d'r in legd. 
(het alles daon wat hij geven kon; 

Nijberkoop, Hooltpae,) 

deensdag 	woensdag 

15 16 
jannewaori jannewaori 

El 
Dat hoef' now niet mit de waarme bek 

veerder te vertellen. 
(dat hoef' niet mitien an lederiene te vertellen; 

Nijberkoop) 



Et Fochteler Veue (2) 

In de wintennaondenbin in de omgeving van et netuurgebiedveul rietgaan-
zen te zien. Ze bin vaeke in gezelschop van kolgaanzen en soms een tal 
braandgaanzen. Rietgaanzen zuken op bouwlaand naor restaanten bieten 
en eerdappelties. De grote poele langs de Fochtelerveneweg is een rustplak 
veur entesoorten. Tussen wilde enten drieven dr op de poele de krikente 
(wintertaling), kuifènte, taofèlente en soms de pij Istat enbargente. Boven et 
vene schommelt vaeke de blauwe kiekendief en wie gelok het zicht de klap-
ekster, de (roegpoot)schofferd (buizerd) of de havik 
Dr bruden ok biezundere waetervoegels, zoas de doodaars en de geoorde 
fuut. Aandere zommergaasten bin: de schele vinke (geelgors), de rood-
bosttapuit, et posseleinhoen en piepersoorten. Langs de veenweg brudet 
de blauwbost. Let es op de zang. 
In et gebied leven amfibieën en reptielen (de ringsiange, adder en gladde 
slange). Op et ankochte kultuurlaand dat op een tal plakken dichtegruuit 
mit pitrusken kan in de bruudtied de kwattel en soms de kwattelkeuning 
heurdwodden. 
Let zommers ok es op de plaantesoorten langs et fietspad richting 
Veenhuzen. 
Wie gelok het ontdekt op de bouwlanen in de omgeving van de Fochteler 
Vene de kraenvoegel. 
In et Fochteler Vene is een peer jaor leden etveenhooibesien ontdekt. De 
dagvlinder is in Nederland zeidzem. In et Fochtelervene komt de grootste 
populaosie veur. 
Alle in disse kelinder beschreven netuurgebieden bin in alle jaorgetieden 
geschikt om van te genieten. 

Wiebe Scheenstra 

Kick es w&k 
kocht 

hebbe 'jy Man, Wat 
protte 

Ja, dat vien 	
Dat zal wat 

ikzelsok 	
koSten 

k. 
Alles veur do 

t  5 b7 	 is in euro's, 



Begin van de Bidweke 
veur de ienhied 

donderdag 	vn jdag 

1718 
jannewaoni jannewaoni 

0e, wat kikt hij toch grauw toe, 
hij het een kleur as een zaoterdagsaovendshemd. 

(Steggerde) 

H.K.H. PreensesMargsiet (1943) 
unne op 08.37, zunne onder 17.04 

zaoterdag 

19 
jannewaoni 

zundag 

20 
jannewaoni 

Hij zit waarm in de keuperlappen. 
(het flink wat geld; De Fochtel) 

as 



De drie husies 

Op de veurkaante van disse kelinder zien jim een oolde foto van De 
drie husies in Wolvege. De drie husies onder iene kappe stonnen 
tegenover de Ni'je Anleg an de weflkaante van de Stienwiekerweg 
op et terrein waor now de Lenna flat staot. 
De husies bin warschienlik omdebi'j 1900 bouwd. Ze weren destieds 
in bezit van de femilie Scheltinga (bniur en zuster) die de wonings in 
1917 weer verkochten an 11. Doop en J. Baylé. In 1922 kocht E.J. 
Hoekstra de noorderlike (rechts op de foto) 'kaemer'. Et hiele paand 
wodde in 1929 ankocht deur J. Jonkers die hier tot 1948 woonde. Et 
meerst zudelike paand bleef liekewel verhuurd. In 1960 wodden de 
husies ofbreuken om plak te maeken veur de ni5bouw van servi-
ceflat Lenna. 
Zoa'k vertelde stonnen de husies tegenover de Ni9e Anleg. Bij et 
waandelpad ligt een viever die altied 'de koeme' nuumd wodde en 
nog wel wodt. De kiender van de meensken die dr in de buurt woon-
den, dus ok die van de drie husies, leerden d'r indertied et zwemmen 
en et schaeiserieden. 

Jan Oosterhofsr. 

Les in poletiek 

Socialisme: 	Ie hebben twie koenen en ie geven d'r iene van anje 
buurman. 

Kommunisme: Ie hebben twie koenen, de overhied nemt je alle 
twie of en gefije wat melk. 

Fascisme: 

	

	Ie hebben twie koenen, de overhied nemt je alle 
twie of en verkooptje wat melk. 

Nazisme: 

	

	Ie hebben twie koenen, de overhied nemt je alle 
twie of en schiet je dood. 

Burokratie: 

	

	Ie hebben twie koenen, de overhied schiet iene 
dood, melkt deere en gooitde melk voL 

Kapitalisme: Ie hebben twie koenen, ie verkopen de iene en de 
ere daordoej' debollebVj. 

Ybe Duursma 



E.K. 18.47 

maendag 

21 
jannewaori 

deensdag 

22 
jannewaori 

Volle maone, volle zee. 
(as de wiend naor et westen drijt; Berkoop) 

woensdag 

23 
jannewaori 

donderdag 

24 
jannewaori 

Een waand veur de broek kriegen. 
(een pak rammel, op 'e huud kriegen; Steggerde) 



Wat over steerus 

Een steen is aenlik een vere straolingsbron, zé veer van oons vot, 
dat et locht d'r van d'r hiel lange over dot om oonze ogen te berieken. 
Veur de zunne, dat is de steern die et dichtste bij oons staot, duurt dat 
om-de-bij 8,4 menuten. Mat de zunne staot ok 'mar' 150.000.000 
kilemeter van oons of... 
Moej' je et volgende mat es indaenlcen: zol de zunne bijg1ieks mid-
dags om twaelf ure ontploffen, dan zien wij dat pas 8,4 menuten 
laeter gebeuren! 
De steen die nao de zunne et dichtste bij staot, dot d'r al liefst 4,3 
jaor over. We zeggen dan dat de ofstaand tussen oons en die steen 
roem vier lochtjaoren is. De veerste steerns in oons melkwegstelsel 
staon duzenden lochtjaoren van oons of. Dit hoolt allegere in dat aj' 
veer in de ruumte kieken, ok veer in et verleden zien. Daor is niet an 
te ontkominen. We weten now niet wat d'r gebeurde op een steen, 
naodat een zonuumde foton (dat is, nakkelik zegd, een pakkettien 
mit energie) Mm mit een vaort van 299.7 92,5 kilemeter per sekonde 
van die steen onderwegens gong om oonze ogen te berieken. 

Joop van Liet 

gezicht 

jow 
bin niet 
verantwoordelik 
veur et heufd 
daf' kregen 
hebben 

mat wel 
veur et gezicht 
daf' trekken 

Jan Oosterhofjr. 



Zunne op 08.29, zunne onder 17.16 

vri'jdag 

25 
jannewaori 

zaoterdag 

26 
jannewaori 

` Kring om de maone zal gaon, 
kring om de zunne goelen zeemaanskiender omme. 

(min weer; Langedieke) 

s 

Septuagesima 

zundag 

27 
jannewaori 

V.M. 23.50 

maendag 

jannewaori 

RM 

Wat lekker smaekt is soms muuilik te verteren. 
(Berkoop; Wube Lamers van de Kuunderwal) 



Oosterwoolde 

Oosterwoolde is een sEin oold dörp, dat misschien in et begin van de dat-
tiende ieuw al beston. D'r wodt butendat vermoed dat een tal van de 
buurtschoppen om Oosterwoolde henne nog oolder binnen. Zo zol et 
best wezen kunnen, dat bijglieks Jardinge, Schrappinge, De Weper, 
Klaozinge, Buttinge en Boehorst al in de achtste of negende ieuw 
bewoond weren. 
In elk geval beston Oosterwoolde in 1328, want doe was et iene van de 
twaelf dôrpen die heur van Drenthe ofscheidden en heur ansleuten bij 
de 'Vriezen van Stellingwerf. Et is dus van oorsprong een Drents dörp 
en dat is ok now nog wel te zien an bi'jglieks de Oosterbrink. 
De oolde kern van Oosterwoolde is Et Oost, dat vroeger beston nut o.e. 
acht boerderijen. Die boerderijen stonnen naost mekeer an de Solt- of 
Soolweg. De weg zol een diel west hebben van een oolde haandeisweg 
van Stienwiek naor et oosten en naor Dokkum. 
Om de oolde kern van Oosterwoolde henne liggen, of laggen, een flink 
tal buurtschoppen. Behalven Jardinge, Schrappinge, De Weper, Klao-
zinge, Buttinge en Boekhorst bin dat: Hoge- en Lege Duurswoold, 
Praninge, Nanninge, Steginge, Ten Hoor, Rikkinge, De Poel, Medhu-
zen, Sikkinge of Klein Klaozinge, De Hidde- of Heidekaampe, 
Venekoten en de Knolle. 

Meer over de geschiedenis van et dörp Oosterwoolde is te lezen in et boek 
Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen, dr TH. 
Oosterwijk Stellingwarver Schrieversronte, 1986, ISBN90 6466 044 1. 

Winters puzeltien 

Jim zien hieronder een puzeltien staon. Dat puzeltien moet vanzels 
in et Stellingwarfs invuld wodden! 
Op de stippen en strepies moe'n jim de oplossings van de 
omschrievings die d'r naost staon, invullen. Et tal stippen en strepies 
geft et tal letters van et woord an daor et omme gaot. As jim alle 
woorden invuld hebben, is op de riegel strepen, van boven naor 
onder, 6k een woord ontstaon. Welk woord is dat? 

gat ineties 
-. 	de kleur van snij 

...... 	aander woord veur schatsen 
- 	as et glad is kuj' dit strujjen 
- . 	as et vröst wodt waeter dit 
- .....dot et as et onder nul is 
- 	nietwaarm, mat ..... 
- .....winters gerecht 
- . . . . 	ziekte, heurende bij disse tied 



deensdag 

29 
j annewaori 

woensdag 

30 
jannewaori 

Hiy Is zo lui as een luus op een zeer heufd. 
(Oolde- en Nijlaemer) 

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 

donderdag 

31 
jannewaori 

-' vn jdag 

1 
feberwaoni 

Et wodt mit de waarme haand overbrocht. 
(et wodt drekt deurverteld; Spange) 



Peperge 

Peperge hadde vroeger een stesjon. De jeugd van tegenwoordig kan him 
vermoedelik haost niet veurstellen dat de treinen doedestieds in Peperge 
stopten. Et weren veural de rotanfebrikaanten en de rietmeubelindestrie 
van Noordwoolde die daor veur zorgden. Et was op heur uutdrokkelik ver-
zuuk dat et stesjon in 1870 eupend wodde. 
Vanuut Peperge woddentienduzenden stoelen mit de trein naor ere plakken 
vervoerd. In meie 1938 wodde et stesjon sleuren veur et vervoer van perso-
nen, mar niet veur goederen. Injannewaori 1941 was et alliend nog eupen 
veur goederenvervoer. Et stesjon van Peperge wodde in 1970 hielendal 
sleuten. 

De toren van de karke van Peperge beheurt ongetwiefeld tot de meerst mar-
kaante uut disse kontreinen. Hoge torent hij nut boven de bomen rondom et 
karkhof, zo waekend over de overledenen die daor in de loop der tieden 
begreven binnen. 
Ofgaonde op etjaortal dat an de iezeren muurankers smeded is, zol de toren 
in 1517 bouwd wezen, uteraord mit de daorbi'j staonde karke. De karke is 
in 1808 deur braand verwoest, waornao et now nog bestaonde gebouw 
bouwd is. In 1810 wodde de karke inwijded deur de predikaant Petrus Kou-
mans Brouwer. In 1932 het et inwendige van dit karkegebouw een 
volledige opknapbeurt ondergaon. 
De dominerende toren is in et vierkaant optrokken van Friese stiender tot 
een hoogte van drie verdiepings. Daorboven troont nog een sierlik acht-
kaantig klokkehuus ruit een slaanke spits. 

Joop Oosterhof bron: Veriening Historie West-Stellingwarf 

Feberwaori (1) 

As et feberwaori is kaf et echt al weten dat et aovens langer lochtig 
is. Vroeger wodde d'r wel zegd: 'As de daegen beginnen te lengen, 
beginnen de naachten te strengen.' Aj' van die strenge winters had-
den, had iederiene d'r last van. Et weur doe soms wel vier weken 
aachter mekere mit overdag soms nog wel es tien graoden vost en 
naachs, mit een straffe oostenwiend, tegen de twintig graoden. 
0k de boeren hadden et d'r muuilik ruit. De eerpels en bieten die 
inkuild weren mos een gronddek bij op, mit daor overhenne roege 
dong. Bij de kuilbulten was et gronddek soms bevreuren tot all de 
kuil toe. Aj' et gronddek d'r mit een oolde biele en een sleie ofkluufd 
hadden, dan mos ie de kuil ok weer goed ofdekken mit bi'jglieks 
oolde koedekken en daor bevreuren kuil overhenne. De pompen die 
butendeure stonnen mos ie et waeter uutlopèn laoten. Ie lichtten dan 
mit een lange, dunne iezerstaeve et hatkleppien op en dan was et 
waeter zo nut de pompe. 
Ok de melkboer, de melkventer wodde ok wel zegd, hadde et muui-
lik. De melk en de soepenbrij zatten soms bevreuren in de bussen en 
ok et litermaotien was ankoekt deur de vost. Mar ie kregen wel de 
maote, daor zorgde hij wel veur. Et peerd of de kedde die hij veur de 
waegen hadde, had een wintermusse om de oren. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Maria Lichtmis (r.k.) 
Zunne op 08.18, zunne onder 17.29 

zaoterdag 

2 
feberwaori 

zundag 

3 
feberwaori 

9h 
Et bezit van de zaek is 't end van 't vennaek. 

(wat hebben willen geft vaeks meer plezier 
as et bezit d'r van; Berkoop) 

L.K. 14.33 

maendag 
	

deensdag 

4 5 
feberwaori 
	

feberwaori 

9h 
Af de koolde koorts kriegen, 

kztf' niet in de waarmte kommen, dan zwiet ie vaeke. 
(Berkoop) 

sI4- 



Feberwaori (2) 

De boeren mossen d'r vanzets ok veur zorgen dat de aovendmelk van 
de koenennietbevreurin debussen, wantdanwas etbi'j demelkfebriek 
hommeles. Bij de winterdag wodde de melk ien keer daegs ophaeld. 
0k snijdunen kun een opstaekel wezen, veural op plakken daor as 
bos staot. De snPjdunen kun daor soms haost bek zo hoge wezen as 
de bos zels! Ie mossen dan mit mekere snij scheppen, want bijglieks 
de bus, de melkrieder en de schoelekiender mossen d'r langes. 0k de 
meensken van Plaetselik Belang hulpen dan mit. 
Veural de melkrieder hadde in zo&n tied een lot. Et peerd, of de peer-
den, mos(sen) op scharp staon of d'r mossen proppen onder de 
hoefiezers. 'Scharp', et woord zegt et al, was nogal gauw ofsieten. 
'Iesnaegels' zeden ze d'r ok wel tegen en die hadde et peerd alliend 
onder de iezers as d'r ies op de weg lag. Proppen bin vierkaant en 
gaon langer mit. Die hadde et peerd onder as d'r snij op de diek lag. 
As et peerd ni'j beslag hebben mos, vreug de smid an de melkrieder 
as et zonimer- of winterbeslag wezen mos. Winterbeslag was duur-
der want de iezers weren bewarkeliker. 
De melkrieder hadde winters altied iesnaegels en proppen bij him 
mit een haemer en een knieptange in een bakkien op de 
mellcwaegen. 

Koop Gorte 

Koepelbos en Stuttebos (1) 

Berkoop staot bekend om zien bosrieke omgeving. Jac.P. Thijsse, de 
bekende Hollaanse netuurliefhebber, maekte om-de-bij 1918 een 
fietstocht deur Frieslaand en bezocht ok Berkoop. In et Verkade 
album Friesland schrift hij: 'De kerk konden wij eerst niet vinden, 
die ligt letterlijk verborgen onder reusachtige lindebomen.' Van een 
heuveltien of hadden ze een prachtig uutzicht op et an bomen zo 
rieke dörp en op de bossen van et Lendedal. 
Deur de Koepelbos kuj' een kuier maeken. Meer as honderd jaor 
leden wodde de bos de Lendebos nuumd. De Koepelbos is zoe'n 70 
ha groot en maekte diel nut van een laandgoed. Dat is nog altied te 
zien an de grote vievers mit daor ommetoe oolde beuken. Die bin in 
1846 in opdracht van de femilie Prins anplaant. Et bosgebied is now 
in et bezit van Staatsbosbeheer (SBB). 
De zwatte specht slat graeg grote, langwarpige nustholten in beu-
ken. In et gebied komt veerder de grote bonte specht as bruudvoegel 
veur. Beide bosgebieden bin diels inplaant mit naaldhoolt en mingd 
loofiiooltbos, dat in vroeger tieden riegehnaotig kapt wodde veur 
boeregeriefhoolt. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



woensdag 
	

donderdag 

6 7 
feberwaori 
	

feberwaori 

rhl 
Kiender is een zegen des Heren, 

mar ze holen je de noppen van de kleren. 
(Steggerde) 

Zunne op 08.06, zunne onder 17.42 

S, vn jdag 

8 
feberwaori 

zaoterdag 

9 
feberwaori 

Kraekende waegens lopen et langst 
(Donkerbroek, De Haule, Scharpenzeel, Wolvege) 



Koepelbos en Stuttebos (2) 

In fijnsparren brudet vaeke et goolclhaentien, de zwatte meze en et statmesien. 

Inwatoolderloof- ennaaldbos kuj' etwinterkeuninkien, de vinke, 

In beide terreinen levende das, de Vos ende haeze en et prachtige reewild is dr 
algemien. Wie mit kennissen of femilie graeg in de kunde kommen wil mit de 
wilde fauna moet tiedens de kuier zo stille meugelik wezen. 
In disse maand komt buten een vostperiode een tal soorten nog in de bos 
veur. Let in de winter op prenten (sporen) van dieren en heur 'vesitekaor-
ties' (stront). 
De Stuttebos mit een oppervlakte van zoen 50 ha was in 1850 al veur een 
diel anlegd op de hoger gelegen vroegere bouwlanen en heidevelden 
(buundervelden) van de noordelike zaandrogge langs de bovenloop van de 
Lende. Disse bos wedt ok wel de Stuttingebos of de Stutten nuumd. Veur 
beide bosgebieden is et nut kultuurhistorisch en ekologisch oogpunt ween-
selik dat een diel van et vroegere hakhooltbos onderhullen blift zoas 
vroeger. An de zunnekaante (zuudkaante) van de Stuttebos, is een pat van 
de oolde Lendemeander weer ophaeld. Deur verhoging van et waeterpeil 
ontwikkelt Mm daor een aorige plaantegruui. 0k kwaeken d'r omtrent meie 
weer (poele)kikkerds. Dielen van et gebied bin vanwegens et kwetsbere 
plaanteleven niet veur et pebliek eupen. 
Aj' mit een groepien o.l.v. een boswaachter een exkursie maeken willen, 
kuj' et volgende nommer bellen: 0516-451575. 

VViebe Schee,zstra 

Natte sni'j 

De eerste kwalsters natte snij 
Bin in de wieke modderbrij 
Van pad en menning daeledaeld. 
Ze plakten an et keukenglas, 
Et glas, dat an de wiendkaant was 
En bin in 't aac/iterhuus verdweeld. 
Ze jachten over 't vlakke laand 
De Westhoek deur. Een wille raand 
Lag in de lijte van wat riet. 
Lag even, mar dan smölt ze vot, 
Want natte snij die duurt mar kot. 
- De West/zoek in zien onderidied. 
Ze jachten over Nijberkoop 
En dan in iene lange loop 
Et oosten in, naor Donkerbroek, 
Waorjonkvee in de lanen lopt, 
Mismoedig mit een roege kop. 
- De dag die is een sleuten boek. 
Oneindig is de modderbrij 
Oneindig daelt de natte snij 
In jacht van bujfen  over 't laand. 
Ligt even, nier dan smölt ze vot, 
Want natte snij die duurt mar kot. 
- De stille dreiging van een haand. 
Jeuk 

(Out: Een haandvolspeulgoed, Jeuk, Stellingwarver Schrieversronte, 1972) 



Rosenmontag 

zundag 	maendag 

10 11 
feberwaori 
	

feberwaori 

Een spînn' in de morgen gefi kommer en zorgen, 
mar een middagspinn' brengt zegening. 

(De Hoeve) 

Vastenaovond 
N.M. 08.41 

deensdag 

12 
feberwaori 

Aswoensdag (r.k.) 

woensdag 

13 
feberwaori 

De weg naor welslaegen is vaeke hobbelig. 
(Berkoop; Wube Lamers van de Kuunderwal) 



Schoonvader is d'r 
echt niet bij, hen? 	e, 	Jaw bedoelen 

2P Hi'J snapt dat 
Ja. krek 	1hW r" ze  ok niet 

gaat jeecht vri'j- 	 Hi'J wet van de 
wit, daenk ie? 	 preens gien kWaadl 

v 

w 

Oolde potten 

Bij oonze verzaemeling oold ark staon o.e. oolde potten die nut 
begin 1800 ofkomstig binnen van oonze veuroolden wit de Stelling-
warven. Die potten hebben zoe'n betien hiel Stellingwarf van Oost 
naor west, deurkruusd. Dat kwam zo: 
Mien overgrootvader was destieds boer in Berkoop, Ni'jberkoop, 
Ni'jhooltpae en Blesdieke. 
In ien van de potten wodde vroeger de melk in opvongen bij et 
schaopemelken, een eer pottien was veur botter en een aander kwam 
reuzel (varkenvet) in. We hebben dr een stok ofvufe en veur oons is 
et een weerdevol bezit, ok omdat ze al zo pold binnen. 'Keunst en 
kitsch' mos mar es een oordiel over de weerde geven, mar ze bin van-
zels niet te koop! 

Ybe Duursma 



Valentijnsdag 

donderdag 

14 
feberwaori 

S, vn jdag 

15 
febenwaoni 

Waor ik zoen zundig woord om zegge. 
(raozend wodden, d'r omme vluken kunnen; 

Nijberkoop) 

Zunne op 07.53, zunne onder 17.55 

zaotendag 	zundag 

16 17 
feberwaoni 
	

febenwaoni 

Dat staot as vuufde rad an de. waegen. 
(dat mag d'r dan wel bij passen, 

mar et is hielendal overbodig; Nijhooltpae) 



De karken van Appelsche 

lewenlaank stonde karke van Appelsche bi'j Terwissche, mit daorbi'j etkark-
hofenlaetereenklokkestoel. Krapan honderdjaorleden is de oolde Romaanse 
karke ofbreuken en hebbenze d'reennij gebouw daele zet. Marsundkotwodt 
etveurwat aanders bruukt. De meensken moe'n nownaorde karke an de vaort. 
An de BosLaene het indertied een doopsgezinde karke staon, mar die is d'r 
al lange niet meet De geriffermeerden bin een peer keer verhuusd. Eerst 
van de Smidslaene naor de vaort en doe naor de Van Emstweg. 
De Hervormde karke an de vaort is now et ooldste karkegebouw. Et is van 
1869. An de veurkaante zitten twie deuren. Niet alliend zatten de manluden 
en de vrouwluden in de karke appat van mekaander, ze hadden ok heur 
eigen deure. De linker was veur de vrouwluden en de rechter veur de man-
luden. Wat liekewel warkelik arg was, was dat de meensken mit geld ok 
heur eigen plak hadden. Die zatten op baanken die ze huren kennen en et 
aarme volk zat argens aanders bij mekeer. 
Veerder is nog bekend dat et orgel geven is deur een veenbaos die et mit 
goolden tienties betaeld het. Op et orgel kwam een bod mit zien naeme d'r 
op. Laeteris etbod d'rweer ofhaeld, want et geld had de man verdiend over 
de roggen van de aarrne veenarbeiders henne. 
Onder de toren was een duuster hokke daor et kwaoie volk opsleuten wed-
den kon. Mar dat is allemaole al weer lange leden. Ie kun now gerust naor 
disse karke toe. 

Egbert de Jong 

Wat over steerns 

Een Steen is een soort kemreaktor, waor we de warking wel van kennen, 
mar die we nog niet zo goed onder de kni'je hebben. Now bin de reakties die 
heur in een steen ofspeulen aanders as die waor de kerncentrales van van-
daege-de-dag heur energie nut haelen. 
Alle kennis die we now van steerns hebben, hebben we te daanken an et 
uutzuken van et locht van de steerns. Daorvan bin slim nauwkeurige 
metings van de helderhied in zoveul meugelik kleuren maekt. Zokke infer-
maosie blift, ok al moe'n de 'lochtpakketties' soms tienduzenden of 
alderdeegst miljoenenjaoren deur et lochtledige reizen. 
Ie moe'nje et locht veurstellen as een golf die mit een hiele grote vaort him 
verplaetst in een vakuüm mit haost 300.000 kilemeter in een sekonde lied. 
Zoas bij elk golfverschiensel, daenlc bijglieks an et geluud, hiet et tal golf-
ies dat een bepaold punt per sekonde veurbQj gaot de frequeensie. Bij 
geluud is die ofstaand 360 meter per sekonde. Kick mar es naor een boer die 
mit een sleie op een paol in et laand staot te slaon. As dat op een ofstaand 
van zoe'n 400 meter vanje of is, ziej' dat de boer de sleie al weer omhogens 
het veur een ni'je klap, eerdaj' et geluud van de veurige heuren! 
Bij locht gaot et liekewel veul vlogger. Stel dat dr iene mit een grote zak-
lanteern 300.000 kilemeter vanje of staot en hij knipt die an, dan ziej' dat al 
nao een sekonde, zo hadde legt et locht die ofstaand of. Zoks wedt een 
'lochtsekonde' nuumd. 

Joop van Lier 



H.K.H. Preenses Christina (1947) 

maendag 
	

deensdag 

18 19 
feberwaori 
	

feberwaori 

Van heuren (en) zeggen lieg ie op een meersten. 
(Else, Langedieke, Oolde- en Ni jlaemer, Makkinge) 

2002 

E.K. 13.02 

woensdag 
	

donderdag 

20 21 
feberwaori 
	

feberwaori 

Kiepen die in et zaand wadderen, 
schudderen zaand tussen de veren tegen luzen. 

(Buil) 

Is 



Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moe'n weer woorden invuld wodden. 
Naost de stippen staot de omsebrieving. In elk volgend woord kom-
men de letters van et veurige woord veur en d'r komt een nijen iene 
bij. 

• klinker 
• . 	 persoonlik veurnaemwoord 
• • . 	grote waetervlakte 
• . . . 	overwinning 

bepaold ark van een timmerman 
van gaes 
meervo old van glas 

Beroepsjargon 

De archeoloog, zo heerlik bruun, 
ropt: 'Mien karrière ligt in puun 

De piloot zegt: 'Wat een mop, 
ik kom juust hieltied hogerop!' 

De kardioloog mient: 'Heremientied, 
neffens mij klopt hier wat niet.' 

Jan Oosterhofjr. 
II 



Zunne op 07.39, zunne onder 18.08 

S,. vn jdag 

22 
feberwaori 

zaoterdag 

23 
feberwaori 

Zee-die-wat of gang jow 't gat 
(stiekem een wientien laoten; Nijberiwop) 

zundag 	maendag 

24 25 
feberwaori 
	

feberwaori 

Et wark lapt me over de haand. 
(ik heb tevule wark; De Miente) 



Hooltpae 

Mien dörp Hooltpae is al slimme oold. De naeme kwam veur et eerst 
veur in een oorkonde van 1204, mar doe hiette et nog Holenpathe. 
Wie over et ontstaon en de ligging d'r van meer weten wil, moet mar 
es et boek Oldehoitpade lezen, dat schreven is deur Geert Lantinga. 
Vroeger was Hooltpae een echt boeredörp mit een karke in de mid- 
den. We hadden doe daorom een zonuumde karkebuurt en ok een 
meulebuurt. Daor ston in die tied een zaodmeule. 
Et dörp telde vroeger zoe'n vierhonderd meensken, mar doe weren de 
gezinnen veul groter as vandaege-de-dag. D'r was van alles in Hoolt-
pae, mar ie weren ok op mekeer anwezen. Dr was een timmerman, 
een waegenmaeker, een smid, een krudenier, d'r weren bakkers, d'r 
was een schoemaeker, een slaachter, een fietsemaeker, een kapper, 
een bessennnaeker en een dominee. Ie hadden kefé's, een zuvelfe- 
briek (eerder alderdeegst twieje), een lappieswinkel, een meule, een 
postkantoor en d'r reed een bus. lederiene had d'r een bestaon. Soms 
was d'r wel es wat aarmoede, mar deurgaons was iederiene tevreden. 
Moej' vandaege-de-dag es kieken, et is now hiel aanders. Mar hebben 
wij d'r zels as dörpsbewoners niet, onbewust misschien, an mitwarkt? 

Koop Gorte 

De waeterleiding 

Vlak veur de Twiede Wereldoorlog gongen d'r in Hooltpae 
geruchten en et praotien dat d'r een pompstesjon kommen zol in 
oons dörp. lederiene was daor bliede mit en vreug him of as et een 
hoge toren wodden zol en waor zol hij kommen te staon? Dat was 
allemaole eerst nog ondudelik. 
In eerste instaan sie was et et doel dat hij op et laand van mien vader, 
Piet Gorte, kommen zol, tegenover de boerderi'je. Dat zol et beste 
plak wezen, want daor zat een hiele dikke keiliemlaoge. Jan Kamp, 
in die tied een belangriekpersoon in Hooltpae, vun et zunde dat daor 
zo mar een best stok laand mit verknoeid wodde. Om die reden 
kwam d'r een aandere oplossing. Et plak wodde et heideveld van de 
Hervormde Gemiente, tegenover de Oosterse Vikkeri'je, waor now 
de ingang van et körfbalveld is. 
In 1939 wodde et ni'je pompstesjon eupend deur de kommissaoris 
van de keuninginne in Frieslaand. D'r was doe nog mar iene bron, 
die zoe'n tachtig cm diepe was. Zo d'r zegdwodde, kwam dat waeter 
van de Hondsrug nut Drenthe. Et woonhuus bil et stesjon wodde 
bewoond deur de heer Stuver, die doe direkteur was. 
Deur de jaoren henne is et waeterleidingsbedrief geweldig uutbrei-
ded. De kappeciteit is vandaege-de-dag 5.560.000 kubieke meter in 
etjaor (ien kubieke meter is duzend liter). 
Koop Gorte 



donderdag 

28 
feberwaori 

S,. vn pdag 

1 
meert 

V.M. 10.17 

deensdag 	woensdag 

26 27 
feberwaori 
	

feberwaori 

Hiy zeurt zo, ie kriegen d'r gatten van in de kousen. 
(Noordwoolde) 

Wereidgebedsdag 

Ik lusse wel wat waeter uut flessen. 
(starke draank; Niberkoop) 



Butenlaander 

ik bin verhuusd naor de Raandstad 
pro tte beton, asfalt en meensken 
drokke meensken 
in een haostige, jachtige wereld 

aen lik heur ik hier niet 
waor 'kwel heur staat in mien paspoort 
geboorteplak: Oost-Stellingwarf 

Willem Jan Teijema 

(Uut: Interieurarchitekt. Antekens van een andaon gemoed, Willem 
Jan Teijema, Stellingwarver Schrieversronte, 1994, ISBN 90 6466 
0719) 

De Brantpoele 

De Brantpoele ligt hek ten zuden van de lekenweg en even ten westen van 
de Noordwooldiger vaort bij Iekenverlaot. D'r is niet ruit zekerhied te zeg-
gen wat et woord 'Brant' now percies betekent. Uut et hypotheekboek 160 
van 1786 tot 1795 dot blieken dat d'r een akkoord sleuten is tussen mr. 
Meyndert Rost, een koopman uut Amsterdam, en Sierck Liemenborg uut 
Vinkege, om een pompe (koker) of'sijl' an te leggen an de zuimekaante van 
et 'Hoefse verlaat', deur de wal van de Schipsloot (de Noordwooldiger 
vaort). Et doel daorvan was om daor deurhenne et teveul an waeter te lozen 
in de Brantpoele. De heer Rost mos wel de Schipslootwal, waor de pompe 
lag, en de sloot d'r naor toe onderholen. De zaeke wodde beklonken onder 
et genot van een vertering veur zien kiender veur vuuftien Carolus gulden. 
De akte wedde opmaekt op 23 juli 1691 inNoordwoolde. 
Hendrik Menger, trouwd nut Klaasje Huisman het indertied in 1919 een 
klein boerderi'jgien bij de Brantpoele bouwd. Ze hebben dr liekewel mar 
tot 1923 woond. Heur dochter Anna, geboren in 1907, wus mij te vertellen 
dat dr ok een tjasker bij de poele ston. Ze mos die as jong maegien wel es 
mit de kop in de wiend zeilen, zodat de meule et waeteruut de poele maelen 
kon. As d'r een hadde, stormachtige wiend sten, mos ze d'r weer gauw 
henne, mar dan om hint uut de wiend te zeilen, eers kon hij kepot dri'jen. 
Et boerderijgien staot dr vandaege-de-dag nog. De Brantpoele is d'r niet 
meer, et is now een stok laand dat nog wel slim lege ligt. 

Joop van Lier 



r1i!I 

zal n 
Steggerde, 

1W 

Zunne op 0724, zunne onder 1820 

zaoterdag 	zundag 

23 
meert 	meert 

maendag 
	

deensdag 

4 5 
meert 
	

meert 

1W 

Hij is niet bange veur 't wark, 
hij durft d'r wel bij zitten te gaon. 

(het niet vule nocht an warken; De Hoeve) 



Meert (1) 

De meertmaond komt om de hoeke kieken. 'Meert kieken alle gek-
ken verkeerd,' zeden ze vroeger en misschien now ok nog wel. Et 
hoolt in daj' dan iene veur de gek holen. 
Veur de boer en de wonder is et weer een drokice tied. Et laandwark 
komt d'r an. De dong moet over et laand en de jarrekelders moe'n 
leeg. Et laand moet sleept wodden, want de oolde strontflatten en 
mollebulten moe'n verdeeld wodden over et laand. De keunstmest 
moet d'r over en gao mar deur. 
Margien kreeg de kriebels ok te pakken en begon al wat te rommelen 
in de lappebakken. Vroeger wodde d'r niet veul votgooid, wat vot 
gong weren dan de echte vodden. De hiele lappebak wodde naoke-
ken en in de meertzunne op een peer oolde laekens werigd, zodat 
alles weer fris eenjaor veerder kon. 
0k Lute en zien knecht Klaos kregen et drokker in de koestal, want 
de koenen begonnen mit oficalven. De bouwlanen mossen ploegd 
wodden, want et zol niet zo lange meer duren dat de eerpels en de 
haever d'r in konnen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Meert (2) 

'Meert moet zeuven zonimerse daegen brengen,' zeden ze eertieds, 
dan kreej' een mooie zoemer. Aj' op zoe'n mooie zoemerse dag mor- 
gens bi'jtieds van bedde kwammen, dan koj' de eerste kiewieten 
heuren, ze buitelden over de lanen. 0k de scholekster, de gritte, de 
tureluur en de wilp leuten heur geluud heuren. 
Klaos gong nut de peerden henne te weideslepen, mar hij was ok 
een echte eierzuker. Op een middag kwam Klaos thuus en hij reup: 
'Margien, kom hier es henne, ik heb wat veurjow.' 
Lute had et geraos ok heurd en kwam d'r ok bij. Klaos was nooit zo 
uutbundig, dus d'r zol wel wat wezen. En ja heur, hij had een Me-
wietsei vunnen; er was ok nog et eerste van de gemiente. 
'Ie gaon now vot-en-daolik naor de burgemeester,' zeden Lute en 
Margien toegelieke. 
Klaos keek heur vremd an, en zee: 'Dat doe ik niet, et is vannen op 
jim laand, dus jim gaon tegere nar henne.' 
Ze hebben et eigien uuteindelik mar kookt en Klaos het et lekker 
opeten op een snegien roggenbrood. 
'Et smaekt me nog lekkerder as een gebakkien,' zee Klaos, 'en dat 
tientien dat ik dan kregen had van de burgervader is veur jow, Mar-
gien,' en hij pakte de pottemenee. 

Koop Gorte 



LX 02.24 

woensdag 
	

donderdag 

6 . 7 
meert 
	

meert 

Geld is de ziel van de negosie 
en de zenuw van de oorlog. 

(Hooltpae) 

Intemafionaole Vrouwludedag 
	

Zunne op 07.08, zunne onder 18.33 

vn jdag 	zaoterdag 

8 9 
meert 
	

meert 

Hij kan wel uut een waegenspoor zoepen, 
zo maeger is hij. 

(Nijhooltpae) 



De Kaele Dunen (1) 

De Kaele Dunen en de Mondenpoele maeken beide diel nut van et 
landschopspark Het Drents-Friese wold. 
Et gebied rond de Kaele Dunen is in de Stellingwarven et ienige 
stoefzaand van betekenis en et grootste van Noord-Nederlaand. De 
Kaele Dunen bin een peer jaor leden nao et kappen van percelen 
naaldhoolt (mit naeme dennen) mit een peer honderd ha vergroot. 
Mar bij weinig ere netuurgebieden wodt een zo grote ofwisseling an 
verscheidenhied van plaantesoorten antroffen. 
Stoefzanen wodden vroeger in de omgeving van Appelsche as een 
plaoge beschouwd. Van boeren in o.e. Aekinge, an de noordkaante 
van et ooldste bosgedielte, steuven vroeger de bouwlanen onder. 
Onder de vruchtbere laoge ligt een stoeflaoge mit daoronder weer 
een vruchtb ere laoge. 
Op2l juli 1899 wodde Staatsbosbeheer(SBB) oprichtmit o.e. astaeke 
de stoefranen te bebossen. Boeren hadden van de zestiende ieuw of de 
hieltied meer plaggen neudig. Plaggestikken veur de potstallen en et 
stikken van braandplaggen veur de kachel, een vertrapte bojem deur de 
heideschaopen en ontbossing weren de oorzaeken van et ontstaon van 
stoefzanen. Hadde westelike en zudelike wiend deden de rest. 

(lees veerderop et volgende blattien) 

De Kaele Dunen (2) 

Op dielen van de Kaele Dunen gruuit struuk- en kri'jeheide en in de 
lege, vochtige dielen ziej' de dopheide. Hier en daor is nog de zeld-
zeme wolfsklauw te vienen en let ok es op de verschillende 
mossoorten, zoas et rendiermos en et grime en rooie bekermos. 
In de Greenspoele kwaeken de kikkerds weer. 
In et veuijaor en de haast maeken verscheiden trekvoegels beheurlik 
gebruuk van de grote zaandvlakte. Aj' daor een keertien kuieren, 
kujje nauweliks veurstellen dat Nederlaand iene van de dichtstbe-
volkte lanen van de wereld is. 
Et enorme gebied is in et vroege veurjaor een stiltegebied. In de 
zommennaonden wodt et liekewel bezocht deur een hieleboel 
rekreaanteii 
Vroeger zorgden de schaopen d'r veur dat de zonuumde pio-
niersplaanten dr gien kaans kregen heur te ontwikkelen, vandaege-
de-dag wodt die taeke overneumen deur meensken. Ie kun et hiele 
jaor deur in et gebied terechte. 

Wiebe Scheenstra 



zundag 	maendag 

10 . 11 
meert 	meert 

Ziefi de bijzunne links, komt d'r nat weer, 
zie]' de bizunne rechts, komt d'r dreug weer. 

(Spange) 

deensdag 

12 
meert 

Biddag veur et gewas 
ende arbeid (prot.) 

woensdag 

13 
meert 

Kritiek het nog nooit eigen prestaosies verbeterd. 
(Berkoop; Wube Lamers van de Kuunderwal) 



IN verieningsieven van Else 

In vroeger jaoren speulde et verieningsieven en de dörpsgebeurte-
nissen heur of in et dörpskefé. Et kefé was et dörpshuus van now. 
In Else weren d'r wel vier van zokke dörpshuzen. len kefé ston op de 
Drie Gemienten en hiette ok zo, twiëje stonnen in et centrum van et 
dörp (de kefé's van Oenema en Russehen) en et vierde ston op et 
Noord. Dat laeste was van Jan Cats. 

In 1973 gruuit in Else een veur Frieslaand hielendal nije verholing 
van dörpskefé-dörpshuus. Et dörpskefé wodt deur braand verwoest. 
De keféhoolder zicht et niet meer zitten en vertrekt. Een dörpsge-
nootwil wel keféhoolder wodden, mar döst en kan niet naostwoning 
en kefé ok een zael financieren. 
Uut et overleg ruit et gemientebestuur van Oost-Stellingwarf en 
Plaetselik Belang komt een overienkomst tot staand waorin niet 
alliend geld op de taofel komt, mar ok dat de keféhoolder him ver-
plicht om de zaelruumte gedurende vuventwintig jaor beschikber te 
holen veur et dörps- en verieningsieven. 
De oolde situaosie van dörpskefé mit funktie dörpshuus blift zo 
bestaon. En de oplossing van Else kreeg laeter naovolging in Hau-
lerwiek en Buil. 

HendrikBetten 

Wat hef daør? 

8 	tL'J. 'Een gewicht 

WcOrYeUr? 
	

WO -tegen 
kiepen 

Mor hier bilt 

;icj-  wel dat 
et helpti 



N.M. 03.04 Islamitisch nEjjaor 

donderdag 

14 
meert 

e,e vn jdag 

15 
meert 

Ieder naor zienes. 
(elk naor zien vermogen; De Hoeve) 

>I!Pk 

Zunne op 06.52, zunne onder 18.45 

zaoterdag 

16 
mont 

zundag 

17 
meert 

Et klinkt je as lij waeter in de oren. 
(as meziek; Oosterwoolde) 



Turf 

Hooitwoolde was vroeger bekend om de beste turf die daor maekt 
wodde. De zonuumde Hooitwoolder akkerturf hadde een goeie 
klaank bij de meensken die ze stookten. 
In de middelieuwen kwam et turfmaeken in de mode. Zo bin d'r doe 
in Hooitwoolde en ok op 'e Rizzerd hiele lappen uutveend. D'r ble-
ven petgatten en haegen over. Haegen weren stroken grond waor de 
turf op dreugen kon. De petgatten bin laeter weer anmaekt, et gebied 
wodde gröslaand dat belangriek was veur de boeren om te bruken. 
Now lag dit anmaekte laand aorig leger as dat et gebied veur de ver-
vening lag. Om die reden is in 1850 de veenpoolder van Der Izzerd 
en Hooltwoolde opricht. Omdat de poolder zo lege lag, mos d'r 
bemaeling kommen. Zo kwammen dr een stokmennig meulen; 
viere weren eigendom van de poolder en de eren weren van 
pattekelieren. 

Ybe Duurrnsa 

De Haule 

De Haule is een biezunder dörp en dat is et. Al was et mar omdat et dörp in 
1986 de eerste rotonde van Stellingwarf Oostaende kreeg. Max ok de bouw 
van et 150-ste dörpshuus in Nederlaand win in 1963 plak op 'e Haule. Dat 
laeste heugt me nog goed. Marga Klompé eupende dörpshuus De Mande. 
As elijaorige moch ik iene van de hoolten letters (die mitmekaander de 
woorden 'De Mande' vormden) anbieden an ien of aandere hoge ome. In 
1990 wodde dr veur fl44.000,00 an et dörpshuus verspiekerd. Een jaor 
Iaeter mos de karke op et dörp een opknapbeurt hebben. As lid van de res-
tauraosiekemmjssie h&k van &chtebij mitmaeken kund wat as daor 
allegere bij kieken komt. Et kostte nog meer as et dörpshuus, mar de karke 
staot op et heden (meie 2001) al weer hielendal in de steigers en dr wodt 
now wel een hiele protte an verklapbust. Mar De Haule zonder karke zol 
gien gezicht wezen. 
In 1328 was De Haule al een appat karkdörp, mar wanneer as de eerste karke 
sticht is, is niet bekend. De karke die as dr now staot is van 1854. Et aorige 
is dat d'r een Saksisch peerd op 'e toren staot en niet een haene, bek hek as 
inMakkinge. Vroeger stond'reenklokkestoelmittwie klokken bij de karke. 

De ooldere inwoners hadden et niet over Haule offie Haule mar over De Hou-
wel. 'We wonen op 'e Houwel.' Vanoolds een boeredörp, daor as in 1994 et 
boek Oud-Haule infoto's metfragmenten uit haar geschiedenisoverversche-
nen is, wiels Oosterwiek in zien Notities uit de Geschiedenis van de 
Ooststellingwerfse dorpen roem ommedaenken gafan De Haule/De Houwel. 

Pieter Jonker 



H. Jozef (r.k.) 

11 

maendag 
	

deensdag 

18 19 
meert 
	

meert 

Ie moe'n mar ziezo rekenen, 
et wodt je van gien meenske andaon. 

(aj' es argens tegenslag hebben; H.J. Bergveld) 

Begin van et veuijaor 20.16 M.E.T. 

woensdag 
	

donderdag 

20 21 
meert 
	

meert 

Bange wezen daj'je an koold waeter branen. 
(gauw benauwd wezen; Makkinge) 



Wat over steerns 

Omdat steerns tientallen en duzenden lochtjaoren van oons vot-
staon, willen we ok graeg weten hoeveul kilemeter zoe'n lochtjaor 
is. We weten dat iene lochtsekonde 300.000 kilemeter is. Een locht-
menuut is dan 60 sekonden keer 300.000 is 18.000.000 1cm, een 
lochture 60 menuten keer 18.000.000 is 1.080.000.000 km, een 
lochtdag 24 uur keer 1.080.000.060 is 25.920.000.000 km, een 
lochtjaor is dan 365,25 daegen keer 25.920.000.000 is 
9.467.280.000.000 kilemeter. De ofstaand die et locht dus in eenjaor 
tied oflegt is omtrent 9,5 biljoen kilemeter! 
Zollenwij now mit de snelhied van et locht vliegen kunnen, we zollen 
bi5glieks mit een ruumteschip naor Proxima gaon, dat is de steern die 
nao de zunne et dichtste bij oons staot (in et stenebeeld Centaurus), 
dan bin we nogal even onderwegens. We zollen 4,3 jaor in et ruumte-
schip zitten om d'r te kommen. Nao een lekker bakkien koffie mit wat 
d'r bij moe'n we weer hek zo lange vliegen om thuus te kommen. We 
bin dan mit mekeer acht jaor en zes maonden onderwegens west en 
hebben 8,6 keer 9,5 biljoen is 81,7 biljoen kilemeter reisd! 

Joop van Lier 

Priespuzeltien 

Mit et onderstaonde puzeltien kuj' een mooi Stellingwarfs boek win-
nen. Ie moe'n de oplossing dan wel veur de eerste meie opsturen an de 
Stellingwarver Schrieversronte. Et adres is: Willinge Prinsstraote 10, 
8422 PE Berkoop/Oldeberkoop. 
Op de slippen en strepies moe'n de oplossings van de omschrievings die 
dr naost staon, invuidwodden. Aj' dat allegere goed daon hebben, komt 
dr op de riegel strepies, van boven naor beneden, de naeme van een 
Stellingwarfs plak te staon. En, ai' die naeme goed hebben en ie sturen 
die op, wie wet is dan die mooie pries veurjow! Sukses! 

-. .. . 	vroeger heufdplak van Stellingwarf 
-. . . . 	struke die nowbluuit 

......... 	plak andezunnekaante  van  tdeLende 
- . . 	zoveul zoemerse daegen zol meert hebben moeten 
- . . 	in dit plak ston een iezeren klokkestoel 
- .....etNederlaansewoordveur de 'tietehoze' 
- .....plak in de Westhoeke van West-Stellingwarf 
- . . . 	voegel die et veuijaor ankondigt 
- .....dit dörp Mefte hiel vroeger 'Holenpaffie' 
- .....ien van de eerste bloemen in et veuijaor 
-. . 	döip waor vlakbij de Lende ontspringt 
- . . . . 	zo&n meert is goold weerd 



Pl 

E.K. 03.28 	 Zunne op 06.36, zunne onder 18.57 

., vn jdag 	zaoterdag 

22 23 
meert 	meert 

As et schip zinkt, gaon de rotten van boord. 
(Else) 

Paimzundag 	 Maria Boodschap (r.k.) 

zundag 	maendag 

24 25 
meert 	meert 

De zunne zat d'r zo waeterig, hij gleensterde mar wat. 
(zwak, niet stark; Oolde- en Nijlaemer) 



De oolde Driewegsluus (1) 

Om de geschiedenis van de Driewegsluus een betien begriepen te 
kunnen, moe'n we wel even een aentien weeromme in de tied. We 
moe'n oons dan even veurstellen dat de Lende vroeger as eupen revier 
bij De Kuunder in de Zuderzee uutstroomde. An weerskaanten lag 
doe een diek bij de Lende langes. Mar mit hadde wiend nut et westen 
of noordwesten wodde et waeter in de Lende wel es zo hoge opj acht, 
dat de Lendiek et niet holen kon. En dan vleug alle laand bij de Lende 
langes, veural hogerop, d'r geregeld onder. Et gebeurde wel, dat de 
boeren de iene dag et huj' op de ondergronden in opperties zet hadden 
en dat ze eredaegs die opperties mooi over et laand veren zaggen. 
In 1825, doe mit een bulderende storm de zeediek an de oostkaante 
van De Kuunder op een stok of drie plakken deurbrak, broesde de 
Zuderzee naor binnen en doe ston alle Lendelaand an Ni5hooltpae 
toe onder et zeewaeter. Dat was een min geval vanzels, mit die zoolt-
boel. Niet alliend veur et hand, raar ok veur de turfgreveri5e, want 
de veneslusies weren tegen zok geweld ok niet bestaand. En doe, et 
kalfwas ja verdronken, begon men zachiesan een betien te peuteren 
an de minne waeterstaotkundige toestaand in disse kontreinen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

De oolde Driewegsluus (2) 

Mar pas in 1912 legde de perveensie Frieslaand bui de menister van Wae-
terstaot een plan op 'e taofel, om in iene klap de motterije mit de Lende uut 
de wereld te helpen. 
Eindelik kwam de zaeke dan rond. In 1922 wedden de Lende en de Heb-
nlavaort zo anpakt, dat et waeter fesoenlik ofvoerd wedden kon zonder dat 
de schipvaort in de knoei kwam. In 1929 het et hiele geval zien beslag kre-
gen en kwam de Driewegsluus ldaor. 
Dat hier zoe'n biezinder soort sluus as een driewegsluus bouwd wedde, 
was neudig omdat op dit plak drie gebieden tegen mekeer an kwammen mit 
elk een aander waeterpeil. Et peil van de Bovenlende lag op 15 cm beneden 
NAP, de Benedenlende in Overiessel op 80 cm beneden NAP en de Heb-
mavaort lag op et peil van de Frieze boezem; 40 cm beneden NAR 
De Bovenlende sten dus et hoogste en daorom wedde een peer honderd 
meter an de oostkaante van de Driewegsluus e,en ofstroomkenaal greven 
van de Bovenlende naor de I-Ielomavaort. Op et plak daor dat stroomkenaal 
deur de Lendiek sneed, wedde nog een keersluus bouwd. Dat was weer mit 
et oge op et geveer, dat nog wel es van de Kuunderkaante kommen kon. 
Vlak aachter de keersluus in de Lendiek kwam een schoeve die optrokken 
wodden kon as et waeter in de Bovenlende te hoge kwam. Zo kon de wae-
terofvoerpercies regeld wedden. En zo was d'r dan, honderdjaor naodat de 
eerste stoot geven was, een aende kommen an et gedoe mit de waeterboel in 
et Lendelaand. 

Een saemenvatting van een stok van J. W N4jholtuutetarchiefvan de Vetje-
ning Historie West-Stellingwarf deur Joop Oosterhof 



deensdag 	woensdag 

26 27 
meert 	meert 

Zit, zee de smid 
en plakte zien gat op 't kachellit. 

(N?jberkoop) 

Pésach (!sr.) 
Witte Donderdag 	 Goeie Vrijdag 

V.M. 19.25 	 Pésach (isr.) 

donderdag 	vn jdag 

28 29 
meert 	meert 

Et waeter lopt oons om de tanen, 
zoe'n zin hebben we d'r tin. 
(waetertanen; Nijberkoop) 

oma 



schoppen 

af' een aander 
schoppen willen 
hef' mar (en bien 
om op te staon 

Jan Oosterhofjr. 

Rikkenakkers 

In Else lag an de zuudkaante van et dörp de Rikkenakkers. Lange het 
die naeme ok op de boerderije van de femilie Bos staon. Rikken 
wodt as naeme van een stok bouwlaand antroffen in et grondschat-
tingsregister van et Kerspel Vledder, zoas dat sund 1630 bilholen 
wodde. 
Omdat de veldnaemen in de loop der ieuwen soms stark vervremd 
binnen, is et niet altied meugelik de juuste betekenis te aachterhae-
len. In dit geval kim et bouwlanen west wezen die op de mand van de 
es, tegen de heide of netuurlik gröslaand an laggen, zoas in Else. 
Zokke stokken bouw wodden deur et plaetsen van rekken of rikken 
bescharmd tegen et ofvreten. Zokke reldceM  weren over et algemien 
een soort rasterwark van latten. Nao de oogst wodden ze dan weer 
weghaeld om stoppelbeweiding meugelik te maeken. 
De rekken of rikken wodden ok bruukt om bijglieks een schaops-
kudde op een bepaold perceel overnaachten te laoten mit et oge op 
de bemesting. 

HendrikBetten 



Zunne op 06.20, zunne onder 19.09 

zaoterdag 

30 
meert 

Eerste Paosdag 
Begin van de zoemertied 

zundag 

31, 
meert 

Wat .een zwaore zucht van een licht hatte. 
(diepe zuchten, wiels d'r niks an de haand is; 

Oosterwoolde) 

Twiede Paosdag 

maendag 
	

deensdag 

1 
	

2 
april 
	

april 

Kaekelen kan iederiene; mar eier leggen? 
(Berkoop; Wube Latners van de Kuunderwal) 



Tronde 

Wie d'r nog nooit west het, wet niet waor Tronde ligt, mat wie dr 
wegkomt, het netuurhk een biening mit dit buurtschoppien dat tus-
sen Else en Makkinge ligt. En juust disse buurtschop is ien van de 
ooldste woonplakken van Friesiaand en het een boel. De zonuumde 
Trondiger hoge bouwlanen bin krek as De Mande hier Mei belang-
nek west. Niet alhend ontspringt hier de Lende, et revientien dat 
naor et oolde vissersdörp Sliekenborg stroomt. D'r is meer. 
Bi'jgheks et prachtige netuurgebied de Stobbepoele, dat as d'r ies 
Egt okwel 'Idem Alma Ata'nuumdwodt. Daor staotoklangs et fiets-
pad een paoitjasker - een waetermeultien - en d'r is een 
ooievaarsnust. 
Veerder kuj' daor de uutvalsbaosis van de bekende ooidejaorsploeg 
Vesuviug vienen. Jim weten wel, die groep die nog al es laandelike 
bekendhied kreeg deur heur ontvremdingsstunten. 
Et kan haost niet anders as Tronde moet wel (in) et ronde betekend 
hebben. 

Hendrik Betten 

April (1) 

'Aprilletje zoet geft nog wel es een wille hoed' en ok nog beheurhk 
strenge naachtvosten en die laoten heur sporen wei nao. Veural de 
appel-, pere-, en proemebomen, de beiepoilen en ok de eerpels die al 
in de riegel staon, kun hier ommeraek schae van hebben. Mat et is de 
netuur die zoks bepaolt. 
0k in et boereleven konnen d'r vroeger veraanderings ontstaon, 
want de Oolde Meie (twaeif meie) kwam dichterbij. Haost alle 
adverteensies die in de kraanten stonnen van april hadden betrek-
king op veraandering. D'r stonnen dan boerderijen te koop ofte huur 
of et gong om et huren van bijg1ieks hujlaand. Verscheiden boerege-
zinnen gongen in die tied verhuzen van kleine naor grotere 
boereplaetsen of omgekeerd. De verkoop van boerebedrieven 
gebeurde vroeger haost aitied in begin me ie. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Pésach (isr.) 

woensdag 

3 
april 

L.K. 17.29 
Pésach (isr.) 

donderdag 

4, 
april 

Ze zoepen je nek en vreten je aarm. 
(een keféhoolder verdient meer an starke draank 

as an eten; Berkoop) 

Zunne op 07.03, zunne onder 20.21 

e, vn jdag 	zaoterdag 

5 6 
april 	april 

S!' 
Waeter in de kelder hebben. 

(trouwen moeten, deurdat d'r een poppien kommen 
gaot; Blesdieke, Wolvege) 



April (2) 

Vroeger wodden d'r in disse tied in et boereleven ok de meerste 
huweliken voltrokken. Kiek now nog mar es in de kraante bij de 

femilie-adverteensies van me ie! 
In de adverteensies wodden ok 'flinke boerenarbeiders, goed kun-
nende melken' vraogd, of 'flinke boerenmeid, best kunnende 

melken' of 'flinke boerenarbeider, goede handmelker en goed met 
paarden kunnende omgaan'. D'r wodde vanzels ok over praot: 'Hej' 
wel heurd, die gaot naor die boer en die het him daor besteded.' 
Lute en Margien hadden an heur knecht Klaos vraogd as hij him 
weer veur een jaor besteden wol. Klaos keek heur an en vreug: 
'Doe ik mien plicht dan niet, Lute?' 
Netuurlik wel,' was Lute zien antwoord, 'mar aj' aanders willen, 

kuwwe jow niet tegenholen!' 
Klaos was oplocht, hij heurde ja ok een betien bil de inventaoris! 

Koop Gorte 

De Schaopcdobbe (1) 

Vlakbij Else ligt et netuurgebied de Schaopedobbe. Et maekte vroeger diel 
nut van et aniensleuten Elserveld: een groot, woest heideveld tot an de 
Fries-Drentse greens. In de eertieds uutsteuven dobbe midden in et gebied 
wodden de schaopen wasken veurdat ze scheerd wodden. Et omtrent 85 ha 
grote terrein is biezunder ofwisse!en& Ie zien dr dreuge en minder dreuge 
heidevelties, vroegere hujlaanties, loof- en naaidbossies en verspreid over 
et gebied een tal vliegdennen. Aj' et gebied ingaon van de Kloosterweg of 
ontdek ie daor nog een echte zaandverstoeving. 
Op de heide mit inkelde vennen, et eupen stoefzaand en de verspreid 
staonde bomen brudet nog de boomleeuwerik, de boompieper en de tapuit. 
In de loof- en naaldhooltbos is de kaans op een havik, een grote bonte 
specht, de kraegde roodstat, et kuif- en statmesien of de appelvinke niet 
daenkbeeldig. In de winterperiode komt d'r soms een grote klapekster. In et 
voedselrieke waeter gruuit weer de drievende \vaeterweegbree. Vroeger 
weren in et netuurgebied et vaikruud en de moeraswolfsklauw algemien, 
nar vandaege-de-dag bin die beide zeidzem. Op de heide vaalt behalven de 
struukheide de gewone dopheide op. Dopheide graait op vochtige plakken. 
Op zokke plakken bluuit hier en daor in de naozomnier de klokheide (Idok-
jesgentiaan) en de zunnedauw. Op een peer plakken langs de kuierroute 
bluuit in de naozommer ok de wilde tijm. Op et terrein valen de grote plak-
ken op mit et waanne gmun van de kri'jeheide. 0k ontbreken de 
bremsoorten (de gewone brem, stiekel- en kroepbrem) d'r niet. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



zundag 	1 maendag 

78 
april 	april 

1 nl 
Ie kun beter mit een zoeperd te doen hebben 

as mit een vreterd. 
(Nihooltpae, Berkoop) 

deensdag woensdag 

10 
april april 

Jelle waeter. 
(benoeming veur de koekoek; Makkinge) 

As bi et veurjaor de koekoek ropt is dat tegen regen. 
(dan gaot et gauw regenen; Scharpenzeel) 



De Scliaopedobbe (2) 

De levendbaorende evertaske (hagedis) en de adder weten heur d'r aorig te 
redden. Amfibiesoorten as de brune kikkerd, de poelekikkerd, de heidekik-
kerd en de kleine waetersallemaander kriegen d'r in de opschoonde vennen 
en de poele weer een kaans. 
Op de stoefdunegies gmuien bente en heidesparre (heidespurrie). Veerder 
ziej' dr rendier- en bekennos. 
In de wat stillere wintertied kuj' d'r ok es zuken gaon naor prenten (sporen) 
van dieren, zoas die van de vos, de ree, de haeze en de knien. 
In et gebied bin tegen de twintig soorten dagvlinders teld, o.e. et gruuntien, 
de kommavlinder en et heideblauwgien. Om september henne bin de libel-
lesoorten in aktie. 
Et Schaopedobbegebied is in de tied van et bruden sleuten veur et pebliek. 
In 1994 is een stok vroegere laandbouwgrond ontgrond. Et reliëf is d'r weer 
opni'j maekt en et ontwikkelingsgebied slöt mooi an op et netuurgebied. 
In et ontwikkelingsgebied bin een peer poelties anlegd, waor om meie 
herrie veural de poelekikkerd te heuren en te zien is. Let in dat gebied es op 
de zonuumde pionierspiaanten. Et gebied ligt an weerskaanten van de Hae- 
rdiek in Langedieke naor de Peperstraote. Aj' daor op de fiets langes 
kommen, kuj' nog even deur rieden naor de Stobbepoele bij Tronde. 0k die 
vroeger deur et uutstoeven ontstaone poele is opschoond. Ie zien d'r in de 
bos om de poele henne alderhaande zangvoegels en vaeke de schofferd 
(buizerd). Langs et waeter ziej' een protte riet en ere oever- en 
waeterplaanten. 

Wiebe Scheenstra 

Tja, dat kriel'- 
Slakke dat 
een kuur, 

af aflsl@kk.fl 
willerd - 



N.M. 21.21 

donderdag 

11 
april 

S, vn jdag 

12 
april 

Et zoolt in de soepenbri/ kan hiy wel verdienen. 
(niet in staot om wat te verdienen, 

in soep enbri doej' gien zoolt; Oosterwoolde) 

Zunne op 06.48, zunne onder 20.33 

zaoterdag 	zundag 

13 14 
april 	april 

919 
Hij kan de zunne bij een aander 
niet in et waeter schienen zien. 

(is gauw jeloers as et bij een aander goed gaot; 
Oosterwoolde, Wolvege) 



Appelsche in de oorlogstied 

Et ienigste wat op 't ogenblik in Appelsche nog an de oorlog 1940-1945 
herinnert is et monement an de Broggelaene. Mar ok dit dörp het zien pat 
kregen in die lied. 
Et begon op zaoterdag 11 meie 1940 doe et de hiele dag anreden het mit 
Duutse auto's naor Stienwiek toe. 
Van jannewaori 1942 of mossen joden warken an een schijnvliegveld tus-
sen Appelsche en Else. In oktober van tatzelde jaor bin die joden naor 
Westerbork brocht en wat dr daornao mit heur gebeurd is, is bekend 
genoeg. Laeter hebben andere arbeiders, al dan niet vrijwillig, an dat 
vliegveld warkt, mar et is nooit klaor kommen. Veurjaor 1944 hebben de 
Duutsers de boel stopzet. 
Waor now et jeugdinternaot Aekinge is, het een kaamp west veur de 
arbeidsdienst. As soldaoten mesjeerden de jongen de weg langes mit heur 
schoppen as een geweer over 't schoolder. 
Over de bevrijding van Appelsche is best een protte te vertellen. De laan-
ding van de Fraanse parresjutisten was begin april 1945 op de maoden. 
Dr was de bezetting van de brogge waor as de ondergroonse ok an mitdaon 
het. Et was krek de slag bil Arnhem in et klein, mar mit een beter risseltaot. 
Willem van der Veer het daor een mooi boek over schreven dat 'De Gide-
onsbende' hiet. 
Et was een minne lied die now gelokldg al weer veer aachter oons ligt. 

Egbert de Jong 

Pappe 

Wat speulgoedtreinen 
en vrouwebosten 
mit mekeer verbient 
is dit: 

ze bin bedoeld 
veur de kleine jonge, 
mar kiek es: 
pappe speult d'r mit! 

Jan Oosterhofjr. 



maendag 
	deensdag 

15 16 
april 
	april 

Gien zorgen veur de dag van morgen. 
(Nijberkoop) 

woensdag 
	donderdag 

17 18 
april 
	april 

Et waeter stiet mij boven de leerzens. 
(ik moet slim neudig pissen; De Haule) 



Peers of roegebol 

Een stok of wat jaoren leden kwam de vergiftige plaante peers een 
boel veur in de Rizziger poolder. De meersten van jim zullen die 
plaante niet kennen, mar as eigener of gebruker van de grond waor 
as de plaante gmuide, haj' d'rwel degelik nut te maeken. 
De Nederlaanse naeme is heermoes, in et Fries Het de plaante rage-
bol en in et Stellingwarfspeers, robol of roegebol. 
Peers was en is veur herkouwers aorig vergiftig. Et vee kan d'r min 
over, ze raeken d'r van an de loop (diarree) en geven minder melk. 
Huj mit peers d'r in is weerdeloos. Et kan nog wel voerd wodden an 
peerden, want die hebben d'r gien hinder van. 
Dat d'r in de poolder een boel peers veurkwam, kwam deur de hoge 
waeterstaand. Mit de komst en de uutvoering van de ruilverkaveling 

:1 Midden Tjonger, die veur diepe ontwaetering zorgde, is de peers 
now vot. 

Ybe Duursma 

Wat over steerns 

Et oorsprong van de naemen van de steerns moe'n toedocht wodden 
an Arabië; die van de sterrebeelden bin van Griekse en Romeinse 
oorsprong. 
Van ooldsher bin de zeeluden, veur et bepaolen van et plak en de 
koers, anwezen op de waomemings van steems. Butendat was de 
opkomst en et ondergaon van bepaolde steerns veur heur et teken 
van een jaorliks weerommekomnaende stormperiode of juust een 
geunstige lied veur et veren. 
De ooldst bekende en schriftelik vaastiegde naemen van kleine 
groepen van steerns bin vannen op kleitebletten in Mesopotanië. 
Daorop koj' naemen, in spiekerschrift, tegen as Steern keuning, 
Grote storinvoegel, Hond van de zunnegod en gao mar deur. 
De vaaste, heldere steerns vormden alliend mar de aachtergrond van 
et decor van de zunne, de maone en de planeten. Kiek mar es naor et 
veurbeeld nut een tekst van zoe'n 700 jaor veur Christus: 
De planeet Mars is et begin van et sterrebeeld Kreeft in gaon. In dit 
gebied bleefhij niet staon. Hij waachtte niet, hij rustte niet, vlogge 
gong hij veerder. 
Omdat Mars een planeet was, zaj' dat die him verplaetste ten 
opzichte van de steerns. 

Joop van Lier 



Zunne op 06.32, zunne onder 20.45 
E.K. 14.48 

vn 'j dag 
	zaoterdag 

19 20 
april 
	april 

• Zuken om wark en bidden God 
daf' et niet kriegen kunnen. 

(aenlik liever niks doen; Nilberkoop) 

Roepingenzundag (r.k.) 

zundag 
	maendag 

21 22 
april 
	

¶ april 

40* 
Et waeter lopt waor 't et leegste is. 

(lopt altied naor de zee (feg.); Lan gedieke) 



Munnikeburen 

Munnikeburen hadde eertieds een klein karkien mit een spits torentien. 
De klokke van 1638 hong liekewel in een klokkestoel. In 1806 wodde 
d'r een ni'je karke mli een toren bouwd, mar die kreeg in 1825 deur de 
waetervloed zovule te verduren, dat hij verbouwd wodden mos. In 
1860 vun men et beter dat d'r een hiele ni'je toren kwam, en dan kon de 
karke mitien ok vergroot wodden. Twie stiender herinneren mi de bouw 
en de vergroting. 
Op de iene stien staot: In 1806 is disse karke herbouwd onder direktie van 
de karkvoogden Koendert Hendriks en Gabe Nutters en de kommiteer-
den Klaas Andris en Hendrik Jelten. Psalm 122 Vs 1.1k verbliede mij in 
diegene die tot mij zeggen; Zij zullen in et huus des Heeren gaon. 
Et opschrift van de aandere stien is: In 1860 is disse karke vergroot en 
de toren sticht, waorvan de eerste stien legd is de 19e april deur de Wel-
eerwaorde Heer D. de Haas, predikaant in Scharpenzeel c.a. Disse stien 
die ik tot een opricht teken zet hebbe, zal een huus Gods wezen. 
De invloed van de N.H. karke in de gemienschop was en is op een tal 
van terreinen dudelik markber. Et bestaon van een bluuiende vrouwen-
verieninge en et wark op 'e zundagschoele weren daorvan zichtbere 
bewiezen. De ontvoilcingsverschiensels drokken ok hier een stempel op 
et wark van de karkgemienschop. 

Joop Oosterhof bron: Veriening Historie West-Stellingwaif 

Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moe'n weer woorden invuld wodden. 
Naost de stippen staot de omschrieving. In elk volgend woord kom-
men de letters van et veurige woord veur en d'r komt een nPjen iene 
bij. 

klinker 
• . 	 voegwoord 
• . . 	gienja,mar... 
• . . . 	eer woord veur aanderen 

orgaan in et lichem 
onderwegens wezen 
gruwelen 



deensdag 
	woensdag 

23 24 
april 
	april 

Eg 
Zunigheid is een deugd, 

gierigheid is een ondeugd. 
(Hooltpae) 

donderdag 
	vn 'j dag 

25 26 
april 
	april 

'k Zal je een watjekouw verkopen, 
dat de koezen je op 'e kont zitten te kaortspeulen! 

(oplawiebes; Nijhooltpae) 

t's 



mazzel 

gien pech hebben 
is eins 
al mazzel zat 

Jan Oosterhofjr. 

Et karkien van Ni'jhooltpae 

De Hervormde karke van Nijhooltpae stamt nut et begin van de zes-
tiende ieuw. Et is in de Gotische stijl bouwd, dat is te zien an de 
steunberen en de spitsboograemen. Warschienlilc weren die raemen 
eerst deur metselwark indield mit glas-in-lood ruties. Et is goed an te 
nemen dat bil de grote opknapbeurt in 1883 d'r hoolten roeden in de 
nemen kommen binnen. Wat opvaalt is dat de toren an de onder-
kaante warschienlik haost hielendal eupen west het. Laeter bin die 
eupenings dichtemetseld. Op verschillende plakken in de butermure 
is nog rondbogig metselwark te zien. Vermoedelik hebben op die 
plakken vroeger ingangen zeten. Onder de dakraand zit om et hiele 
gebouw henne een zonuumde waeterlist. Die is maekt van zaand-
stien. In de toren hangen twie klokken. lene dateert van 1598 en de 
aandere van 1611. 
Mit de opknapbeurt in 1883 is d'r ok binnen in de karke nogal wat 
veraanderd. D'r is doe een hiel ni'j preekgèstoelte kommen in de 
vroegere koorruumte. 0k kwam d'r in datzelde jaor een orgel dat 
bouwd is deur J.F. Kruse, tegere mit zien schoonheit, de Liwwadder 
orgelbouwer W. Hardof. Gelokkig is d'r nog wel altied et oolde 
deuphekke dat nut de twiede helte van de zeuventiende ieuw stamt, 
al het ok dat een ere plak kregen. Vermoedelilc ston et eerder, mit de 
preekstoel, an de zuudkaante. In flink wat ere karken in et noorden is 
dat nog altied et geval. 

Jan Oosterhofsr, bron: Verlening Historie West-Stellingwarf 



V.M. 05.00 
Z.KH. Preens Willem-Alexander (1967) 

Zunne op 06.18, zunne onder 20.57 

zaoterdag 	zundag 

27 28 
april 	april 

As 't regent en de zunne schient, 
hebben de kiepen kermis. 

(Oolde- en Nijlaemer) 

Keuninginnedag 
It. Pieter van Vollenhoven (1939) 

maendag 
	

deensdag 

29 30 
april 
	

april 

Vol wezen van jezels is een teken van innerlike leegte. 
(Berkoop; Wube Lamers van de Kuunderwal) 



Et geheim van de kruden (1) 

Et moet hier iens zo west hebben, dat sommige gewone meensken 
een boel wussen van linden die hier in de onlanen en bossen gruui-
den. Ze wussen van de heilzeme warking van de verschillende 
plaanten best wat of. 
Een ooldejaeger wus d'r ok Mei wat van  en deur et zwarven in et veld 
nam hij vacke hier en daor een haandvol mit van dat spul. Deur 
overlevering weet ik daor nog wat van te vertellen; over hoe hij een 
boei meensken van kwaoien ofhulp. 
As hij onderwegens was wol hij now en dan graeg even bekommen 
en hier en daor was hij welkom en kwam dan even in huus. 
Zo kwam hij op een keer ok bij een jonge vrouw die him goed 
kende. Zuver een betien aachter de poesterd leut hij himop een stoel 
zakken en zette de oolde veurlaeder tegen de schostienmaantel. 
Ze zette een koppien koffie en ze praotten even. Doe ze even laeter 
naor de kaaste leup om wat, zag hij hoe ongelokkig ze leup! 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Et geheim van de kruden (2) 

De ooldejaeger zee: 'Jantien, hoe heb ik et now mit jow, wat loop ie 
reer.' 
Man,' zee ze, 'ik vergao van de piene. Ik heb spierrimmetiek en de 
pillen van de dokter helpen mij niet!' 
'Even bekommen,' zee de oolde jaeger, 'en dan zal ik wat veur jow 
ophaelen.' 
Een half uurtien laeter kwam hij weer anzetten mit een haantienvol 
wottels van een wilde plaante. 
'Maek hier mar een trekseltien van,' zee hij, 'en laot et otkoelen. 
Neem dan mar een slokkien now en dan. De pillen moej' now staon 
laoten, want dat verdreegt mekere niet.' 
Hij gong weer vot en Jantien, ten aende raod, volgde zien raod op. 
Mit een peer daegen was et al een stok beter en St de negende dag 
leup ze weer as een haeze! Dat had de ooldejaeger ok zegd, dan mos 
et over wezen! 
Dat was et geheim van de kruden die hier bij omme vroeger genoeg 
gruuiden. Marie mossen d'r wél verstaand van hebben. 

Wube Larners van de Kuunderwal 



Ik zal, mar liever 71 

(Niberkooj 

Is 

Dag van de Arbeid 

woensdag 
	

donderdag 

1 
	

2 
meie 	meie 

L.K. 09.16 
Dodeherdaenldng 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.09 

vn jdag 	zaoterdag 

3 4 
mele 	meie 

ot 
Et was bij et wallegien langes wat hij vertelde. 
(as et allegere wel waor is wat hij vertelde...; 

Peperge, De Blesse) 



Mcie 

De maond meie was vroeger de maond van et schoonmaeken. 
Margien hadde et beddegoed op wat stoelen in de zunne liggen te 
lochten, dan konnen ze d'r weer een jaor tegen. Lute mos Margien 
helpen de dekens nut te kloppen. De bedstede hadde Margien uut-
neumen, wat opwit mit witkalk en ze had een ni'j vallegien an de 
binderkaante van de beddedeuren hongen. Lute mos et schudbedde 
waor as kepok ofveren in zatten weer naorbinnen sjouwen, want dat 
weug d'r nogal wat in. De bonte dekens wodden opburgen in de 
kaste, want dat was ei winterdek. Om et aandere jaor wodden die 
dekens overtrokken mit dekenbont 0k de huuskaemer kreeg een 
extra beurt van Margien. 
Klaos hadde de tuun intied al ommespit en Lute zijde et tuunzaod d'r 
in, mar veerder was et Margien die de boel schone hul. 
Et aachterhuus, waor as et vee op staon hadde, wodde buund mit een 
schrobber en een heidebuunder. Et was een tiedrovend wark, mar ok 
de vrouw hulp vaeks een haantien mit. 
Et was allemaole jong leven op de boerderije. D'r weren jonge 
kalfies, een vool bij et peerd, jonge biggen bij de motte, laompies 
bij de schaopen en geiten en een toom piekies bij de klokkerd. Dr 
weren ok nog jonge katten die de oolde soms verstopt hadde. 
Alles gruuide en bluuide, et was weer een echte meimaond. 

Koop Gorte 

De Rottige Miente (1) 

De Rottige Miente is een groot netuurrisservaot in de Grote Veen-
poolder ten westen van Wolvege. Et risservaot greenst an de 
oostkaante an de Helomavaort, an de noord- en westkaante an et 
oolde voetpad en an de zuudkaante an de Lende. Et netuurgebied 
maekte vroeger diel nut van een uutgestrekt leegvenegebied van 
Midden-Frieslaand tot Noordwest-Overiessel. 
Al van de dattiende ieuw of ontstoxmen de dörpen Munnikeburen, 
Scharpenzeel, Spange en Ni'jtriene. 
Langs de Lende wodden grote stokken grond gemienschoppelik 
bruukt; de zonuunide 'miente'. Et woord 'rottige' dudet op de minne 
kwaliteit van de lanen van de miente. 
In de negentiende ieuw wodde op grote schaol et vene in lange stro-
ken nut et waeter baggerd en nao et dreugd 'te hebben as braandstof 
(baggerturf) bruukt. Om de turven te dreugen wodden ze op 
zonuumde zetwallen of ribben legd. 
Deur et ofkalven van de zetwallen of ribben ontstonnen d'r grote 
poelen. Deur de warking van wiend en waeter wodden bewoonde 
streken deur et waeter bedreigd. In 1822 wodde daorom bij Keu-
ninldik Besluut verplicht, dat verveende gebieden inpoolderd 
wodden mossen. Et oostelike diel van de Grote Veenpoolder mit pet-
gatten, rietvelden en moerasbossies wodde liekewel niet anmaekt. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Bevrijdingsdag 
Dag van Europa 

zundag 	maendag 

56 
meie 	meie 

Weet ie wat zunde is: botter an 't gat smeren 
en zels dreug brood eten. 

(De Hoeve) 

deensdag 	woensdag 

7 8 
meie 	meie 

EJ 
Daor hael ie niks mit op 'e wal. 

('daor hef' niks an, daor win ie niks mit; 
Nijtriene, Makkinge) 

as 



De Rottige Miente (2) 

lii 1955 kocht Staatsbosbeheer (SBB) de eerste stokken grond an. 
Vandaege-de-dag beheert SBB daor een 1100 ha groot gebied. 
In 1992 wodde nao de stemming de ruilverkaveling de Eehtener- en 
Grote Veenpoolder anneumen. In dat jaor kende et weidegebied 
langs de Lendiek nog tien veebedrieven. Intied het de Laandinrich-
ting negen van de tien boeren uut de Rottige Miente uutkocht en de 
laanderijen an Staatsbosbeheer overdreugen. len boer pacht d'r nog 
et hand - onder veurweerden - van SBB. 
In de vroegere kultuurlanen langs de Lende wo'n weerpetgatten gre-
ven en dichtgruuide petgatten wo'n weer eupen maekt. Zoks is 
neudig in et dynamische gebied. Een belangrieke veraandering is de 
ontwikkeling van de plaantegruui die de verlaning van petgatten 
veroorzaekt. Et laeste stadium van die ontwikkeling is de moeras-
bos. Et doel van et greven van een tal ni'je, eupen petgatten is de 
anzet om et perces van verlaning in alle stadiums in staand te holen. 
Et vri'jkonimende vene wodt now o.e. bruukt as grondstof veur 
potgrond. 
Langs de Lende bin ok netuurvrundelike wallen anlegd mit 'uut-
loopplakken' veur de otter en ere diersoorten zoas de ree. Veur de 
offer bin op verschillende plakken langs de wegen geleidende rasters 
rnaekt naor onderdeurgangen. Et ligt in de bedoeling om binnen niet 
al te lange tied de otter in et gebied nut te zetten. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

De Rottige Miente (3) 

Langs de Lende ziej' in meie grote, gele plakken van de kroepende botter-
bloeme en et rood van de koekoeksbloeme. Daornaost ziej o.e. de gele lis 
en de valeriaan. 
Botanisch is de kern van de Rottige Miente an de zunnekaante van de Pieter 
Stuyvesantweg et belangriekste. Hier kommen o.e. de volgende plaanten 
veur: de waeterviolier, de grune knolorchidee, de rietorchidee, et waeter-
drieblad, de grote botterbloeme, et moeraskattelbiad, de Spaanse ruter en 
gao mar deur. 
Verspreid over et netuurrisservaot is een ontmoeting mit de zeldzeme grote 
vuurvlinder meugelik. Veur de plaanten en de grote vuurvlinder is de best-
rieding van verdreuging en van verzoering slim belangriek. Zo kan de grote 
vuurvlinder bi'jglieks niet zonder de grote waeterzoering. In de kern van et 
gebied zit ok een grote aalscholverbruudklonie. Bezukers an dit gebied 
zien de voegel of- en anvilegen mit eten (vis) veur de opgruuiende jongen. 
In de uutgestrekte rietvelden brödt de bnine kiekendief en de hieltied meer de 
blauwbost. Misschien heur ie alderdeegst de baltsroep van de roerdompe. De 
kaans daj' een havik, schofferd (buizerd) of wielel (torenvalk) zien is lieke-
wel groter. Let ok es op de waetervoegelsooiten. In de zominer kommen d'r 
twie soorten gaanzen veur de grauwe gaanze en de nijlgaanze. Beide soorten 
bin d'romtebmden. In de wintertiedwodt et gebied bevolkt deur entesoorten 
nut et hoge noorden en overwinterende gaanzen (kol- en rietgaanzen). 
Wie meer over et netuurgebied de Rottige Miente weten wil, kan kontakt 
opnemen mit de boswaachter of opzichter op et kantoor van SBB an de Pie-
ter Stuyvesantweg 179 in Nijtriene. Boswaachter H. Ruiter is tillefonisch 
te berieken op et nommer 0561-481700. 
Wiebe Scheenstra 



Hemelvaortsdag 

donderdag 
S, vn jdag 

10 
meie meie 

Zunig, bessien, zunig, 
mit een jaor kriegen we een ni/e turfbak. 

(anvietering om veural zunig te leven; Else) 

Begin van de lesheiligen 	 N.M. 12.45 
Zunne op 05.52, zunne onder 21.21 	 Moederdag 

zaoterdag 	zundag 

ii 12 
meie 	meie 

De wal keert et schip. 
(as d'r wat echt niet kan, veural financieel, 

dan is daor niks an te doen; Steggerde) 

as 



fl 
A 

2 
zo veer van de 

Fkwnt zitte? 

De vroegere brogge in de Rieksweg an de zuudkaante van de 
Tjongerbrogge in Hooitwoolde (1) 

In de twintigerjaoren van de veurige ieuw lag mde oolde Rieksweg een 
brogge die doe 'et Rizzinger steF nuumd wodde. Et was een wat hoge 
brogge, omdat de schippen die nut de turfinaekeriie van Der Izzerd 
kwammen mit turf dr onderdeur mossen. Doe et turfinaeken oflopen 
was en d'r daorom ok minder schippen veerden, is de brogge verleegd. 
De karkvoogdij van Der Izzerd hadde vroeger et onderhoold. Op 26 
augustus 1787 wodde an Wiebe Nienhuus, hij was stelling op Der 
Izzerd, zes carolus gulden, zes stuvers en twie pennings betaeld 
'wegens 2/3 kosten gevallen over 't maken %an 't stel of brugge in de 
Rijks Schoter Heerenweg'. 
Neffens overlevering moet et een keer gebeurd wezen dat d'r twie 
olifanten van een cirkus deur de brogge zakt binnen. 
In 1802 wodde deur de rendant in rekening brocht 1 carolus gulden 
en 14 stuvers an Thomas Theunis, smid op Der Izzerd, 'wegens repa-
ratie veur 2/3 deel der omslag der kosten van het kleine brugje op de 
Schoterweerenweg. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Aende van de lesheiligen 

maendag 
	

deensdag 

13 14 
meie 	meie 

El 
De zunne schient en 't regent wel? 

Dan is et kermis in de hel. 
(Blesdieke) 

woensdag 
	

donderdag 

15 16 
meie 	meie 

De kop in de wal stikken. 
(dwas liggen; Donkerbroek) 



De vroegere brogge in de Rieksweg au de zuudkaante van de 
Tjongerbrogge in Ilooitwoolde (2) 

De brogge lag over de zonuumde Stellesloot. In 1600 wodde et 
zaandpad dat naost die sloot lag Stelleweg en soms ok Stellingen-
weg nuumd. Vandaege-de-dag is et gewoon de Stelweg. 
Op een kaorte van Eekhoif van 1850 wodt de brogge Ter Idzar-
derstel nuumd, wiels op een topografische kaorte van 1922 de 
naeme verbasterd is tot Idzardgestel (Rizzigerstel). 
Et leegvenegebied rond et Rizzigerstel wodde in 1600 et Suyder 
Tjongerveen nuumd. An de westkaante van de brogge laggen doe 
twie venemeerties. Et oostelike wodde Ter-Isken nuumd, et weste-
like Bargekop. De naeme van de stelbrogge zol ofleid wezen kund 
van die van et meertien Ter-Isken. 
D'r wodt ok wel schreven dat de brogge, veurdat de vervening uut 
aende zette, een k!apbrogge west het. In et laest van 1920 is de 
brogge opruumd. 
Dat zokke oolde naemen beweerd blieven, is arg belangriek Waor 
eertieds koetsen, peerd en waegens langs dit plak trokken, raozen 
now daegelilcs hiel wat auto's langs de vierbaensweg Liwwadden-
Zwolle en omgekeerd. 

Ybe Duursma 

Liften 
Lamerts Klaas was naar de meid west. 
Naor Berkoop, naar Jouken Griet! 
Hij mos mit de billewaegen, 
Want eenfiets bezat ie niet 
't Was wel wat een grote reize, 
En 't was wel wat veer van honk 
Mar dat har ie d'r veur over! 
Grietien was een hélder jonk! 
Mar doe kwam bij Bekhofsttlle 
Him een auto aachterop. 
'Sjonge, 'dacht Klaas, 'dat za'k treffen!' 
Haand omhogens; auto stop! 
Remmen knasten, deure enpen: 
'Woj'mttrieden? Stap mar in!' 
Klaas leut hun gien Mis keer nugen/ 
Dit gang him mar best naor 't zin. 
'En waar moet de reize henne?' 
Vreug et heerschop aachter 't stuur. 
"k Woon en d' ere kaant Makkum, 
't Dadde huus veurbij Piet Schuur' 
'How! Hier is 't al! Dat gaat vlogge! 
En wat is de zwaorighied?' 
'Dat kost niks heur laat mar zitten.' 
Was et hot, rejaol bescheid 
D' autodeure gang al eupen. 
Mar Klaas dreutelde nog wat. 
Hij keek veur en hij keek nuchter, 
Naast de auto en op 't pad... 
'Zuuk ie wat?'vreug doe et heerschap, 
'Kan 'kjow helpen altemet?' 
'Ja, 'zee Klaas, 'ik mis mien klompen! 
Die hak veur de deure zet!' 

FL.1. Bergveld 

(Uut: De ooldepook, H.J. Bergveld, Kulturele Rand Oost-Stellingwarf, 1970) 



Zunne op 05.41, zunne onder 21.31 

S, tin jdag 

17 
meie 

zaoterdag 

18 
meie 

Zundagswark is niet starlç 
een maendagsteke duurt gien weke, 

mar deensdag snel, 
dan gaot et de hiele weke wel. 

(Nihooltpae) 

Eerste Pinksterdag 	 Twiede Vmksterdag 
EX 21.42 

zundag 	maendag 

19 20 
meie 	meie 

Dat rooide kaant nog wal. 
(dat leek nargens naor, et sleug nargens op; 

Makkinge, Hooltpae, Oosterwoolde) 



Wat over steerns 

Van Eudocus wodt de eerste, niet beweerd bleven, uutvoerige 
beschrieving van de sterrebeelden nuumd. Zien wark is in de vorm 
van een vas herschreven deur Aratits nut Soli, die rond 270 veur 
Christus an et hofvan keuning Antigonus van Macedonië leefde. De 
naemen van opvalende groepen van steerns die daor in nuumd wod-
den, bin ontliend an de Griekse mythologie. Van dit grote dichtwark, 
dat Over de verschiensels hiet, bin jammer genoeg alliend fragmen-
ten beweerd bleven. Een veurbeeld daorvan is een loflied van 
Ovidius. Dat lied bewiest 0.6. hoe zorgvuldig de schriever de ver-
aanderlike helderhied van ien van de steerns van de Pleiaden, ok wel 
et Zeuvengesteernte nuumd, waorneumen het. Bij de Pleiaden vaalt 
dat niet mit, omdat die steerns in een wolke van stof en gas zitten. 
Warschienlik zag de schriever de onriegelmaotig veraanderlike 
steen Merope. Dat M'j dat al zoe'n 2000 jaor leden vaaststelde is 
slim bewonderingsweerdig. 

Joop van Lier 

Meipuzeltien 

Hieronder staot weer een puzeltien. Op de stippen en strepies moe'n 
jim de oplossings van de omschrievings die d'r naost staon, invullen. 
De omschrievings en de oplossings hebben dit keer mit de mei-
maond te maeken. Et tal stippen geft et tal letters van et woord an 
daor et omme gaot. Asjim alle woorden invuld hebben, is op de rie-
gel strepies, van boven naor beneden, een woord ontstaon. Welk 
woord is dat? 

- .....stikken we de vuufde meie uut 
- .. 	legt zien ei in een aandernust 

• - .....zo wodt et veuijaor ok *el nuumd 
-. . 	veurjaorskleur 
- 	legt een voegel 
- . . 	tied van et bluuien 
- 	et 'ofsnieden' van grös 

• - . . 	veurjaorsbloeme 
- .....een nussien maeken 
- .. 	Stellingw. woord veur spreeuw 



deensdag 	woensdag 

21 22 
mcie 	mcie 

Vn 

Stiekels mien is stiekels zi/en. 
(af' stiekels mi/en, kriej' ze toch opni; De Langelille) 

donderdag 

23 
mcie 

S, vn jdag 

24 
mcie 

Vn 
rIptpN 

Die het zokke wallen onder de ogen, die kon wel in gien 
weke naor et husien west hebben. 

(Langedieke) 



Berkoop 

Een aentien ten westen van de iesbaene van Ni'jberkoop lag, en ligt 
nog altied et buurtschoppien Wittenburg. De naeme Wittenburg staot 
ok now nog op een boerderije. Vroeger ston liekewel op datzelde stee 
een ere boerderi'je, mar ok doe ston daor de naeme Wittenburg op. 
Waor de naeme Wittenburg aenlik wegkomt, is mij niet bekend. Veer-
der is et daor op die buurtschop al bek zo as argens een; de ooldere, 
kleinere huzen bin d'r of en d'r bin nijen veur in de plak kommen. len 
van die husies is alderdeegst twie keer deur de bliksem ofbraand. 
Een klein aentien ten westen daorvan lopt een laene en daor kuj' lan-
ges aj' naor de Delleboerster heide willen. Vroeger weren et in die 
stokken laand veur de Delleboeren allemaol gritten en kiewieten; mit 
naeme gritten weren d'r een hoop. Now ziej' ze haost niet meer. De 
Delleboerster heide lopt tot an de Kuunder toe en is ok now nog altied 
een mooi stok netuurgebied. Naost de laene die ik bek nuumde, is 
vroeger nog es perbeerd een stokkien laand an te maeken, mar de 
grond was zo slecht, dat ze hebbende netuur mar baos laoten. 
Nog wat meer naor et westen op hej' an de Grintweg nég zoe'n aorige 
naeme van een buurtien. Dat buurtien het de naeme Kippenburg. 

A. Bloemhoff-Seinstra 

De bije 

zoem 
zoem 
zoem 

zoemer 
zoemer 
zoemer 

zoemst 
zoemst 
zoemst 

Jan Oosterhofjr. 



Zunne op 05.32, zunne onder 21.41 

zaoterdag 

.25 
mele 

Trinitatis (prot) 
V.M. 13.51 

zundag 

26 
mele 

D'r komt kroepnevel over 't laand; 
as dat veur zunsondergang komt, kriej' regen, 

komt et d'r nao, kriej' mooi weer 
(Blesdieke) 

maendag 
	

deensdag 

27 28 
mele 	mele 

m 

Hij walst overal mar deur 
(lat him deur niks tegenholen; Noordwoolde) 



De heidepoele (1) 

D'rbin eenboel mooie dingenverdwenen, mar d'r is okwel weerwat 
aanders bij kommen. Zo zal et ok altied wel blieven. Toch mieme-
ren meensken van oonze leeftied dr nog over en misschien dromen 
ze d'r nog wel van. Van et verleurene dat nooit weer komt en ok niet 
overdreugen wodden kan an oonze kiender en kleinkiender. 
Over de weg in 't heideveld was een grote poele waor wij as kiender 
en ok wel groteren een boel mooie dingen beleefd hebben. Bij de 
zoemer was dat vaeke schippien veren. Van een oolde klompe sne-
den wij de kappe of en we maekten ok een stevige mast veur et 
schip. Mit de senterbore boorden we een gat in de bojem van de 
Idompe en mit de hoolten haemer sleugen wij de mast d'r in. We 
deden dat zo, dat alles weer goed dichte was. 
Mit et toepassen van al oonze charme's kregen we mem zo veer, dat 
ze een zeiltien ni'jde op de ni'jmesiene en een stokkien goed veur de 
fok. De grotere bruurs hulpen oons even nut et maeken van et roer 
van et schip. Mit wat touwwark d'r bij kregen wij dan een mooi 
schippien veur mekere. Mit wat varve schilderden we et schippien 
mooi kleurig op. 
Mit mooi weer en wat wiend leuten wij dan oonze schippies over de 
poele zeilen. Dan gong et d'r om wie et eerste an de overkaante was! 

(lees veerder op et volgende blattien) 

De heidepoele (2) 

Bij de winter gongen we naor de poele te Heden. Et was d'r niet geveer-
lik. D'r ston meerstal mar zoe'n danig cm waeter. 
Op et aende, aachteran, was et bij de zoemer rood van de vliegevanger 
(zunnedauw), een insektenetende plaante. En vroeg in et veurjaor 
zwommen ft sparinegies enten en de wilp begon te speulen over 't veld. 
An de overkaante gruuiden hier en daor ok pollen riet. Wij haelden daor 
pielken nut veur de spanboge en de enten roetsten dan soms van de nus-
ten. Soms laggen d'r wel een stok of dattien eier in zoen nust, soms 
hielemaole al in de ploem. Van oonze heit hadden we de bosschop St-
kregen, om dan de nusten niet te verstoren, want as de eier in de ploem 
laggen, zatten d'r al pieken in. Et was een pracht om te zien mit die 
lochtblauwe eier in de witte veren. Ze weren zo hielemaole beschut 
tegen koolde. 
Om de boerderi'je henne lag nog een kleine duzend bunder heideveld, 
mar dat is nao de Twiede Wereldoorlog allemaol anmaekt en gruun-
laand wodden. D'r is niks meer van et oolde over. Et is de herinnering 
nog an de korhoenen en de talrieke weidevoegels, mar daor gaot et ok 
mit henne. 
Mien heit en buurman Nijholt bin daor as pioniers begonnen en d'r lig-
gen hiel wat zwietdruppen. Et bin now weidebedrieven mit een boel 
melk en gien bouwlaand meet Toch gaon wij d'r nog wel es henne, et 
trekt altied nog een betien an! 

Wube Lamers van de Kuunderwa! 



woensdag 	donderdag 

2930 
meie 	meie 

As de zunne schient en 't regent, 
dan bin de heksen cm 't blauwvarven. 

(Oosterwoolde) 

Zunne op 05.25, zunne onder21.50 

e, vn jdag 	zaoterdag 

31 1 
meie 	juni 

lene een beste wammes op 'e snuit geven. 
(klap; Buil) 



huj 

een meenske nemt niet zo gauw 
tevule huj op 'e vôrke 

hij stikt alliend somstieden 
de vörke in et verkeerde huj 

Jan Oosterhofjr. 

Scheper van Buil 

Ruur omme, dat zong Beppe vroeger; 
et is veur de scheper van Buil, 
de rest dat is 't volk now vergeten, 
dat kwam bij de diek veur oold vuil. 
Ruur omme, ruur omme. 

Henk Bloemhoif 

Jim lezen hier et eerste couplet van et lietien Scheper van Buil. 
Et is ien van de lieties van de LP In Twielochten van Henk en Sietske 
Bloenihoif. De tekst is om een oold zeggiei over de scheper henne 
bouwd: 'Ruur omme de brij en kook dunne, et is veur de scheper van 
Buil'. Et is optekend in et oostaende van Stellingwarf, mar in Bent-
heim bi5glieks komt et ok ongeveer zo vent 

Dit jaor verschient de ni'je (verzaemel)cd Waor de Lende, waor ok 
Scheper van Buil op te heuren wezen zal. 



L.K. 02.05 

zundag 	maendag 

2 3 
juni 
	

juni 

As de Zeuvensteern schient, 
het de koekoek zien spraok verleuren. 

(in juni/juli heur ie de koekoek niet meer; Berkoop) 

deensdag 	woensdag 

4 5 
juni 
	

juni 

Et waolt over et laand. 
(dan is et een betien mistig; Blesdieke) 



Juni (1) 

'Zol et hujjersweer wodden vandaege7 vreug Lute an Margien. Ze 
hadden nogal wat mijd, zoe'n acht pondemaot (een pondemact is 
om-de-bij 36 are). 
'De barometer gaot wel wat veuruut, Lute,' zee Margien. 'De lacht is 
aorig schier, hier en daar een wolkin, mar et is nog vroeg in de 
morgen.' 
'Zet mar een flutte starke thee en wat brood ofpankoeken ldaor,' reup 
Lute. 
De knecht Klaos maekte de hujwaegens klaar, want et stok hujlaand 
lag niet naost de deure. Et was wel een ure rieden mit de peerden. De 
veurste hujwaegen kwam alles op: grös veur de peerden, een drin-
kemmer en soms nog een peer bussen waeter, want de waeterloop 
kon ok wel es dreuge liggen. Op die waegen lag ok et eten en drinken 
veur Lute en Klaos. Veerder kwammen de tieme, de aachter- en 
veurlienen en een peer wiezebomen op die waegen. 
De hujmesiene kwam aachter de twiede waegen an die kot anbunnen 
wodde. Mit een uur of negen gongen ze op et laand an, in de hoop dat 
et een goeie, waarme huj ersdag wodden zal. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Juni (2) 

Met goed dreugde, konnen ze huj kriegen en Margien had buurman 
Jan ok vraogd as die middags nog helpen kon. 
Et dreugde die dag ommeraek. Et was zuver een betien benauwd 
weer en de wiend was zuden. Ze hadden et huj goed half in de bult 
doe de locht wat begon te driegen. De peerden wodden lastig, want 
et was slim moggerig. 
Buurman Jan en Klaos weren drok an 't hujlaeden, want d'r mos ok 
een peer voer huj mit naor huus. Et laand lag ja niet naost de deure. 
Gelokkig zakte de bujje of en ze kwamrnen dr goed veur weg. D'r 
gongen twie dikke voeren huj mit naor huus en et was intied al tien 
ure doe ze thuus weren. 
Margien had mit de buurvrouw de vuuffien koenen niulken, de kal-
vervoerd en de varkens hadden heur gerak ok had. 
Zo was de dag weer volbrocht en ze gongen gezellig mit mekere nog 
een peer bakkies koffie drinken. Margien hadde die al in een prottel-
kanne op een pietereuliestellegien staon te prottelen. 

Koop Gorte 



51 

vn jdag 

7 
juni 

lene zwelver in de locht maekt nog gien zommer. 
(Nijberkoop, Oosterwoolde) 

Zunne op 05.21, zunne onder 21.57 

zaoterdag 	zundag 

8 9 
juni 	 juni 

As et donker is vandaege, wees dan zels et locht. 
(Berkoop; Wube Lamers van de Kuunderwal) 



Et Diakonievene (1) 

Et netuurgebied et Diakonievene is te vienen in NQjberkoop aa de zunne-
kaante van de buurtschop legypte. 
Et42 hagrotenetuurgebiedisin 1953 ankocht deurltFryske Gea enis veureen 
peerjaoruutbreidedmitzoe'n lOhavroegérbouwlaandlangs deAlberdalaene. 
De naeme Diakonievene herinnert aa de tied dat de DiakonieNi'jberkoop hier 
veurde aarme meensken turfwun. TiedensdeTwiede Wereldoorlog is d'rveur 
et laestturfwunnen. De poelen in de kern van et terrein doen daor an herinneren. 
Ten tiede van de laeste iestied wodde dr zoe'n 25.000 tot 1 5.000 jaorleden 
een grote pingo-ruïne vormd. Deur de koolde ontston d'r een hieltied 
gruuiende 'iesleens' die tot een heuvel opdrokt wodde. Deurdat de tempere- 
tuur nao de laeste iestied steeg, bleef d'r een dobbe mit waeter over en d'r 
ommetoe een prachtige heuvelrogge. Rondom de nao de vervening ont- 
staone poelen gruuit op de heuvel ekkelbos mit mooie oolde, grove dennen, 
sapiepen (lijsterbes), birken, honnebeien (sporkehout) en hier en daor hul-
zepollen en de briede stiekelvarea An de zunnekaante graait op een groot 
stok de adelaarsvaren. Op een tal plakken vien ie de blauwe blekber (bos-
bes) en hier en daor de rooie blekber. 
Et hiele jaor deur kuj' d'r de havik de sperwer en de schofferd zien. In de 
naozommerjaegt d'r somstieden de boomvalke op libellesoorten. 
Algemien veurkommende soorten in et netuurgebied en et angreenzende 
gebied van et oolde laandgoed Boshoeve aa de oostkaante bin de grote 
bonte specht, de kleine bonte specht, verschillende mezesoorten en de 
gelegouw (wielewaal). 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Et Diakonievene (2) 

De poelen in de kern van de pingo-ruïne, bek as de omgeving daorvan, 
vormen een geschikt leefgebied veur de adder, de ringsiange en de levend-
baorende evertaske (hagedis). Veerder kommen d'r de volgende amfibieën 

• veur: de gewone podde, de gnrne kikkerd, de brune kikkerd en de heidekik-
kerd. Op de poelen brudet een klonie kokmeeuwen. Aj' hiel veurzichtig, 
zonder lewaai te maeken, over et waandelpad lopen en goed opletten welke 
voegels d'r in de tied van et braden veerder nog bruden, hej' de kaans d' de 
doodaars en de geoorde fuut te zien kriegen. 
In een veentien graaien witte pluusters (veenpluis) en ienaorige pluusters 

• (eenarig wollegras). Op plakkies half in et schaad langs et pad graait de 
parasitaire hengel. In de haast en de winter drieven vaeke in de midden van 
de poelen de wilde enten, de krikken (wintertaling) en de kuifenten. 
In de haast bin d'r in et Diakonievene verschillende soorten poddestoelen te 
vienen. 
Let in de haast en de winter ok es op de prenten (sporen) en de 'visitekaor-
ties' van zoogdieresoorten. De visitekaorties (stront) van een vos belanen 
vaeks op een bulte grond, een mollebulte, een bentepolle of zo wat home. 
De stront van een ree is zwat en het de vorm van bonen. De 'boonties' liggen 

• bek as de keutels van een schaop in groepies bij mekeer. Et zuken naor de 
sporen van disse dieren is ok een meniere om d'r aachter te kommen welke 
dieren d'r in et gebied veurkommen. In 1992 is de das in et gebied uutzet. 
met hiele netuurterrein zorgen grote gröseters drveur dat et terrein niette roeg 
wodt. 
Et hiele jaor deur mag d'r op de paeden kuierd wodden. Et gebied is te bene- 

• ken vanof et laandbouwweggien legypte en middels et klaphekkien aa de 
Alberdalaene. 
Wiebe Scheenstra 



N.M. 01.46 

maendag 	deensdag 

10 11 
juni 	 juni 

Hij krigt wat op zien tabernakel. 
(lichamelike straf- Steggerde) 

woensdag 
	

donderdag 

12 13 
juni 
	

juni 

De regen komt d'r an waolen. 
(komt d'r mit golven an; Nijberkoop) 



De Schaans 

De Schaans ligt even ten westen van et Rooie Dörp. Et was vroeger een zaand-
pad, dat slingerend over de heide van de Schaopedrift of naor de lekenweg 
leup. De naetne 'Schaan? wodde kot nao de Twiede Wereldoorlog an dit gebied 
geven. Et was een buurtschop en besten nut zeuven verspreid liggende kleine 
wonings in een heidegebied mit bier en daor een poeltien en een veentien. Om 
de huzen henne lag meerstal een stokkien laand om daor een koe of een peer 
schaopen op holen te kunnen. 
Vroeger hadden de wonings zonuumde A-nommers. Wil  hadden indertied 
huusnommer A 129. Mien pake en beppe, Joseph en Aaltje van Lier, hadden 
hier doe een klein krudenierswinkeltien om de bewoners van dit gebied van de 
neudige levensmiddels te veurzien. Joseph van Lier was de ooldste zeune van 
Jan van Lier en Jante Maat. Hij hadde nog drie bruurs en een zuster. Mien 
beppe heur inaegiesnaerne was Russchen. Fleur vader was Gerben Jans Rus-
schen en heurmoederfgbertje Menger. Aaltje had vuufbruurs en een zuster. Et 
winkeltien van mien pake en beppe is nao de oorlog deur femilie-omstanighe-
den overdaon an Thijs Menger. Thijs de bakker nuumden ze die ok wel, omdat 
hij een bakkeri'je had- Die bakkeri'je sten an et begin van de Mienteweg. 
Zes van de zeuven huren die hier vroeger stonnen, bin indertied, mit de bi'jheu-
rende grond, opkocht deur de ruilverkaveling. Je kun wel zeggen veur een appel 
en een ei. Zebinlaetermit de grond liekmaekt. Staatsbosbeheerhet et gebied doe 
diels mit bos anplaant. De bewoners verhuusden naor de ni'jbouw van Noord-
woolde en kwammen in een rijgieshuus terechte. As ze daor now zo gelokkig 
weren, durf ik niet te zeggen. Ze dronken now wel waeter nut de kraene in plak 
van nut de putte en ze kennen et locht an doen mit een knoppien in plak van de 
oolde pietereulielaainpe die now en dan flink walmde. Alliend ondergetekende 
het zien huus en grondniet verkocht en woontnow nog altiedin dit mooie gebied 
op Schaans nommer viere! 

Joop van Lier 

Enjaw brsur dat 	Jawis, luit die 
,nftduetWK? 

Gele IappO Oh. ie 	Nee, leppe. 
bcdaeJn geel shirtt1 	Daar, llmksbuten 

Uidcsbuten? 	
llrek... die Gele Iae? "f7 

___ -5 



Zunne op 05. 18, zunrie onder 22.02 

Vn jdag 	zaoterdag 

1-4 15 
juni 
	

juni 

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

kan ik et dan ok kriegen? 
(van en tegen iene die omslachtig praot; Steggerde) 

Vaderdag 

zundag 	maendag 

16 17 
juni 	juni 

Ik mag starven as 't niet waor is. 
(t is beslist waor; Nijberkoop,) 



ilaicon Meines van Idzarda 

Haicon Meines van Idzarda zien warkelike naeme was Haice Mei-
nes. Hij was een zenne van Meine Lyckies, die geborenwodde op de 
stienze Vriesburg in Ni'jhooltpae. 
Die stienze ston in etjaor 1400 an wat now de Vriesburgerweg hiet 
en wodde bewoond deur Lyckie Ebels. Lyckie Ebels was grietman 

van Schoterlaand en Stellingwarf. 
Lyckie Ebels hadde iene zeune en dat was Meine Lyckies, de heit 
van Haice. Haice (Haicon) bouwde in et laest van 1400 de Idzarda 
Stienze en het doe de naeme van Der Izzerd anneumen in de vorm 

Van Idzarda. 
Haice was trouwd ruit Ymck Rommaerts. Ze bin laeter beide in de 
karke van Der Izzerd begreven. Een rouwbod in de noordmure 
getuugt daor nog altied van. 

Y7,e Duursma 

Vergaone glorie 

In de veurige ieuw was de varkennark in Wolvege iene van de grootsten 
van oons laand. Veural veur de Twiede Wereldoorlog was et woensdagmor-
gens een drokte van belang. 
De meerste boeren hadden naost melkvee ok varkens en alle woensdaegen 
wodden die mit peerd en waegen anvoerd. De meerste boeren brochten ze 
zels. De boeren hadden veur dat vervoer appatte stekken op de waegens. De 
waegen mit de stekken d'r op wodde veur etvarkenhokke zet en mit de wae-
genbatte d'r tegenop wodden de varkens op de waegen dreven. Et peerd 
kwam in et ienspan en ie konnen rustig naor Wolvege rieden, want auto's 
weren dr doe haost nog niet op de weg. 
Etpeerdkwam bij Dragt ofAndries van der Veen op 'e stal. De kosten daor-
van weren een dubbeltien. De boer kon dan even een koppien koffie 
drinken bij Dragt, Van der Veen of Robertie. Die drie harbargen zatten dan 
aorig vol mit meensken en rook. 
En dan de mark over. Kieken bij de wegeri'je (de waoge) hoe zwoor as de 
varkens weugen die aj' ofleverd hadden. Dan ofrekenen mit de koopman 
die de varkens veurje verkocht had. 
D'rmossen vaeke hiel wat varkens weugenwodden op de weegschaole. D'r 
weren wel een man of viere mit doende, et was zwaor wark om de varkens 
op de weegschaole te slepen. 
De evenaar, et insterment daor de varkens an weugen wodden, is now bij 
oonze verzaemeling ooldheden. 

Ybe Duursma 



E.K.02.42 

deensdag 	woensdag 

18 19 
juni 
	

juni 

fi 

Ik heb him een taeter verkocht. 
(klap geven; Ni jhooltpae) 

2002 __ 

donderdag 

• juni 

Wen d'r mar gien doekjes omme, 
zeg heur gerust de waorhied mar. 

(De Fochtel) 

Begin van de zoemer 15.24 M.E.Z.T. 

vri'jdag 

21 
juni 



Wat over steerns 

Een aandere, Romeinse, dichter die de steerns bekeek, was Ver-
gilius. Hij legde zien waornemings vaaste in et wark Georgica. 
Vergilius stamde nut een boerefemilie en wodde de raodsman van de 
laandbouwers. Hij haelde die dr toe over naor de steerns te kieken, 
omdat et verschienen en verdwienen daorvan op bepaolde tieden in 
etjaor angaf, wanneer de verschillende warkzemheden op et laand et 
beste gebeuren konnen. Aenlik was de locht mit de steerns de kelin-
der veur de gewone meensken die vaeks niet veul leerd hadden. 
Vergilius was ok iemker en bil bezong as volgt de geunstige tied 
veur et weghaelen van de hunning: 

Twie keer geven ze de volle opbrengst 
J 	Twie oogsten veur de iemker 

Zogauw de Pleiade Taygete heur heerlike anschien aa de eerde 
toont en verachtend mit de voete de stromen van de oceaan 
weerornmedr(ft of zogauw diezelde steern vlochtend veur et 
gesteernte van de vochtige vissen treurend verzinkt van de locht 
in de winterse golven. 

Joop van Lier 

Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moen weer woorden invuld wodden. 
Naost de stippen staot de omschrieving. In elk volgend woord kom-
men de letters van et veurige woord veur en komt d'r een nijen iene 
bil. 

• klinker 
• . 	 waeter in Frieslaand 
• . . 	zoer goed 
• . . • 	diel van een maond 

twieslachtig dier ofmeenske 
wakker blieven 
et geluud van een kikkerd 



Ztmne op 05. 19, zunne onder 22.04 

zaoterdag 	zundag 

22 23 
juni 	 juni 

30< 
Et wark brektje bij de hanen of. 

(et wark mislokt; Buil) 

Sint-Jansdag 
V.M. 23.42 

maendag 

24 
juni 

deensdag 

25 
juni 

Te naoste bij de waorhied. 
(niet hielemaole waor; Steggerde) 



Lendelaand 

Lendelaand 
Zunnekaant 
En een aen tien veerder 
Kwam zij ok wel eerder 
Bin ik weer opnij 
Bij de heideraand 
Vrij en vrij en vrije 

Lendelaand 
Mit mien haand 
Kan 'kwel staan te winken 
Mar allienig pinken 
Kieken mar naar mij 
En mien lied die braant 
Braant an mij veurbij! 

Henk Bloemhoif 

Lendelaand 
Anjow kaant 
Zwemt de ent' en snaetert 
Waeter klotst en klaetert 
Uut de welle vrij 
Uut et iezerzaand 
As de tied, veurbij! 

Lendelaand 
Zunnekaant 
't Peerd dat draeft mar deur 
Hoppe, bies mar heur 
Echt, ik roep gien how 
Breng heur an 't verstaand: 
Maegien, hij wiljow! 

(Uut: Foddelpennerij, Henk Bloemhoif, Stellingwarver Schrieversronte, 1974) 

De valeriaan 

El mooie bloempien de valeriaan bluuit bij de zoemer weelderig bij 
et Lendepad. Deur et greven van diepe sloden is et zaod daor weer 
boven kommen. Zok zaod het misschien wel honderden jaoren 
onder de grond zeten en is altied goed bleven. 
Et bloempien wodt bruukt in de febrieken, waor ze d'r 
geneesmiddels van maeken. De valeriaandruppen bin in alle apthe-
ken te kriegen. Ze warken kalmerend en wo'n een boel verkocht. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



woensdag 
	

donderdag 

26 27 
juni 
	

juni 

As een man de tanen verliest, 
komt et terechte op 'e tanen van zien vrouw. 

(as een man wat niet meer kan, 
moet zien vrouw et doen; Hooltpae) 

Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

vn jdag 	zaoterdag 

28 29 
juni 
	

juni 

Roddelen is de kracht van de zwakke. 
(Berkoop; Wube Lam ers van de Kuunderwal) 



Uut de Steffingwarver kraante van 1927 

In dit jaor braande de Idzarda Stienze of deur onbekende oorzaeke. Et 
gerucht dee destieds de route dat et om braandstichting gaon zoL 

De omgeving van Wolvege was in vroeger lieden aorig Hek an stienzen, 
zoas de kasteelachtige gebouwen hier bij omme doe wel nuumd wod-
den. Votraekt bin de Helomastienze en de Friesburg in Ni'jhooltpae, die 
van Van Haren en de Lyeldama Stienze in Wolvege en now ok de 
Idzarda Stienze dichte bil de greens mitNi5hooltpae. Die laeste stienze 
was ommebouwd tot woonhuus mli bi'jgebouwen en wodde bruukt as 
boerkerile. 
De warkelike stienze was liekewel al eerder ofbraand op 25 november 
1514. In 1750 hadde de femilie Terwisseha dr een deftig laandhuus 
bouwen laoten, ruit alderdeegst een luudkiokke op et dak. Et laandhuus 
wodde doe wel bruukt as schoelkarke. 
En now is op de vroege maendagmorgen dit gebouw deur een felle 
braand verwoest. D'r ston een stormachtige wiend, dat de bewoners 
konnen drmarlcrek op 'e tied nut kommen. Alle vee, twaelfko enen, zes 
pinken, twie peerden en dattig stoks kleinvee, is in de vlammen omme-
kommen. 0k moet dr 1800 gulden in de braand bleven wezen. Et 
gebouw was lege verzekerd. De oorzaeke van de braand is niet bekend. 

Tot zoveer de kraante, in een bewarking van Ybe Duursina 

Westhoek 

Wat is d'r mooier, as de zunne schient 
En 't riepe huj in gooiden oppers stoot? 
Wat is mooier as de daegeraod 
En as et zaachte roezen van de wiend? 

Wat is d'r mooier as et raanke riet, 
Waor karrekiet zien nust an wiegen waeter bouwt 
En roep van tutering mit die van kiewiet trouwt? 
Wat is die horizon oneindig bried! 

Wat is d'r mooier as de Lendediek 
Vol zwatbont vee? Een schip dat wieder drift. 
Een reiger in de locht, die zuver cirkels schrift. 
Wat is de wereld hier oneindig nek! 

Wat is d'r mooier as de Westhoekzels? 
Waor vlochten voegels tierelieren en plezieren 
En bonte bloemen bliede bruiloft vieren. 
Zoe'n wiede werelden zoen hoog gewelji 

Jonk 

(Out: Een haandvol speulgoed, Jouk, Stellingwarver Schrievers-
rente, 1972) 



zundag 	maendag 

301 
juni 	 juli 

De bienen biy een aander onder de taofel stikken. 
(in dienstbetrekking gaon; Hooltpae) 

LK. 19.19 

deensdag 	woensdag 

2 3 
juli 
	

juli 

Ik laot me deur jow de waorhied niet zeggen. 
(laot me deur jow niet de les lezen; Berkoop) 



Juli (1) 
Lute en Margien hadden nog een stok hujlaand huurd en dat lag veural niet 
kotter bij as et ere, daor ik in juni over vertelde. Zo kwammen de boeren 
mekaander indertied integen; de iene die kaant op en de aandere de ere. 
Gelokkig is dit deur de ruilverkaveling all egere nostalgie wodden. 
Et was die morgen wat bewolkt. 
'Tsja,' zee Lute tegen zien knecht Klaos, 'yandaege een blinkerd en een stin-
kerd, daeit', mar as et daor mar bij blift.' 
De twie voer huj van de veurige dag hadden ze morgens al leeg maekt. 
Etzelde menu gong weer mit op de waegen en de hujmesiene kwam d'r 
weer aachter. De peerden hadden et warschienlik ok wel in de gaten, want 
die leupen niet zo hadde. Et bleef bewolkt en et dreugde min. Om half 
twieje kwam Margien d'r vi op de Solex. 
'Dat deugt niet,' zee Lute, want ze zatten krek te schoften. 
'Morgen regen,' raosde Margien al nut de veerte. 
'Dan moet alles mar in kleine opperties,' vun Klaos, 'dan is et temeensen 
van de grond.' 
Lute zette de peerden veur de hujmesiene en Klaos begon mit de opperties, 
daor was hij een moonster in. Et begon allemachtig te wi'jen, de bodden 
van de hujmesiene dri'jden haost vaaste. Lute was drok. Hij pakte et mes 
uut de buse en snee et taoie huj om de bodden weg, mar deur zien drokkig-
hiedjoepste hij himzels in de vinger. De rooie buusdoek d'r omhenne en 
nar weer los. Klaos zag eten gong naor Lute. Hij zee dat Lute affiend mar 
veur de wiend ophujjen mos, dan raekte de hujmesiene niet verstopt. Klaos 
hadde groot geliek en et gong nog vlogger ok! Ze hadden et huj bek in 
kleine opperties doe de eerste regendruppen daele vullen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Juli (2) 

De volgende dag was et nog miezerig weer. Lute en Klaos weren 
morgens mar an et stri'jen van flatten begonnen. Ze sleugen de 
strontflatten van de koenen uut mekeer mit een vörke en verdeelden 
die over et laand. 
Middags gongen ze tegere op de fiets mit elk een hujvörke op 'e 
rogge, en op de tanen van de vörke een peer eerpels, naor et hujlaand 
om de huj opperties omme te zetten. Die wodden daordeur weer wat 
losser en dan dreugden ze beter. Mar et weer was onbestendig, et was 
gien hujjersweer. Uuteindelik lokte et toch om et dreuge genoeg te 
kriegen, mar de kleur en de reuk was van et4huj of. 
Et bleef altied een toer om et regenwaeter uut et huj te kriegen. As et 
huj aenlik nog te nat was en al in et hujvak zat, kon et onixneraek 
bruuien gaon; de temperetuur kon soms oplopen tot 100 graoden. In 
de meerste gevallen had de boer d'r dan al een gat in dold. Dat wodde 
vroeger hujdollen nuumd, mar ie konnen beter op et laand hujjen as 
in et hujvak! De braandspuite is vroeger verscheiden keer uutrokt 
om braand te veurkommen. Dat al mit al kan een hujjinge soms 
lange duren. 

Koop Gorte 



donderdag 

4 
juli 

., vn jdag 

5 
juli 

Die jonge lopt d'r wat bon gelig henne, 
hij zit tussen et servet en taofellaeken. 

(nog niet volwassen, mar ok niet klein meer; Buil) 

Zunne op 05.27, zunne onder 22.01 

zaoterdag 	zundag 

6 7 
juli 	 juli 

Dat is niet iederiene zien wark 
(niet iederiene kan dat goed; Mjberkoop) 



De Blauwe Bos (1) 

Dik tachtig jaor leden stak Jac.P. Thijsse op 'e fiets vanuut Ooster-
woolde bil de Haulertille de Kuunder over, waorvan doe de bovenloop 
nog niet kanaliseerd was. Richting De Haule beriekte hij de hoge 
venen, rood bebloemd mit struuk- en dopheide. Hogerop kwam hij in 
een oolde bos en doe weer in een streek waor de turf krek ofgreven was. 
Veur de ofvoer van turf weren wieken n kenaalties greven. Zoks was 
doe poere haandwarlc. 
Tussen de dörpskernen van De Haule en Haulerwiek ligt now de 
Blauwe Bos die uur 200 ha bos bestaot, 40 ha heide en zo, 6 ha waeter/ 
moeras en 14 ha eer gebied. 
De Blauwe Bos is now in hanen van Staatsbosbeheer (5DB). Om-en-
de-bil et aende van de negentiende ieuwbeston et gebied nut een heide-
terrein mit inkelde grotere poelen, zoas de Haulerpoele en et 
Mallemeer. De Blauwe Bos wodde in de periode 1890-1900 beplaant 
en kreeg een laandgoedachtig kerakter. Et ere diel wodde beplaant nao 
1953. 
In 1947 was de Blauwe Bos nog in er bezit van de Vrije Getniente, mar 
gong doe over naor 5DB. Een jaor laeter wodde et grootste diel van et 
Haulerveld deur de Dienst der Domeinen overdreugen en in 1962 
volgde et westelike pat. In 1965 kwam et bezit van de femilie Kok ok in 
hanen van SBB. In 1991 wodden anet bosgebied nog inlcelde hektares 
laandbouwgrond toevoegd. 

(lees veerder op ei volgende blattien) 

De Blauwe Bos (2) 

Et netuurgebied is as et waore een (kleine en lege) zaandrogge tussen de 
vroegere venegebieden an de noord- en zuudkaante. 
Op de zaandrogge komt verdreuging veur. Deur et gebied henne lopt 
noord-zuud de Haulervaort, een oolde veerweg veur et vervoer van turf. 
In de biezundere netuurterreinties gruuien nog een tal opvalende plaante-
soorten. Zo ziej' op de dopheideterreinties nog zunnedauw en klokheide 
(klokjesgentiaan). Mit et oolder wodden van de bos wodt de flora de bie!-
tied ofwisselender mit o.e. salomonszegel, daikruud en de keunings- en 
iekvaren. 
0k de fauna kent een grote verscheidenhied. In de bos komt flink wat ree-
wild veur van meer as tien dieren op 100 hektare. Aandere in de bos 
levende zoogdieren bui de haeze, de keien, een inkeld iekhoomtien, de vos, 
stiemnattei mudde, bos- en ere moezen. 
In de waeterrieke stokken leven de brune kikkçrd, de poelkikkerd en de 
gewone podde. 0k de adder en de zaandhagedis wo'n in de zominertiedrie-
gelmaotig zien. 
In et gebied leven meer as zestig soorten voegels. Biezundere soorten bin 
de kruusbek, de appelvinke, et baimsiesien, de schele vinke (geelgors) en 
verschillende stootvoegels. 
An verschillende vlinders wodden dr liekewel nog niet zo lange leden mar 
twintig soorten meer teld. In de buurtvan waeter valen de libellesoorten op. 
Et bosgebied is et hiele jaor deur eupen. Bil de ingang van de Blauwe Bos 
staot een infermaosiebod. 

Wiebe Scheensira 



rnaendag 
	

deensdag 

8 9 
juli 
	

juli 

As de neuze je jokt dan hef' wat te goede; 
een klok een smok of stront roeken. 

(Niberkoop) 

N.M. 12.26 

woensdag 
	

donderdag 

10 11 
juli 
	

juli 

WJi 

Hoe gaot dat in zien wark? 
(hoe warkt dat; Spange, Else) 



Ooldetriene en Sunnege (1) 

Mit Hooltwoolde en Ooldelaemer heurt Ooldetriene ongetwiefeld 
tot de ooldste dörpen van et westelike diel van West-Stellingwarf. 
De toevoeging 'oolde' wiest d'r opdat de dörpen tuit de anduding 
'ni'je' heur van die dörpen ofscheiden hebben. 
Ooldetriene wodt in oolde akten anduded as Trinde, wat ofkomstig 
is van de naeme Heilige Catharina. Et dörp is sticht op et uterste 
westpuntien van de zaandrogge die him in West-Stellingwarfuut-
strekt. De kern van et dörp moet de oolde karke west hebben. Die 
karke ston op et now nog altied bestaonde karkhof. 
Et dot wat vremd an dat de Weerdiek, aj' kieken naor de waeterover-
last die d'r altied in et dörp west het, laeter oosteliker anlegd is. Was 
de Weerdiek eerder anlegd, dan was et dörp ongetwiefeld binnen de 
diek sticht. 
Et dörp is in elk geval bouwd an et iewenoolde voetpad dat een ver-
lengde is van de oolde Binderweg die van Wolvege nut over et 
hoogste die van de zaandrogge in westelike richting leup. 

(lees veerder op et volgende bkzttien) 

Ooldetriene en Sunnege (2) 

Et was een streek van alliend mat boerderijen. Verbiening over et 
waeter was dr deur de Ooldetrienstersloot die binnen de Weerdiek 
niet alliend ansluting gaf ruit de Lende, mat ok mit de Kuunder. Slu-
sies weren dr in de Weerdiek in Ooldelaemer en in de Boverwe& die 
weg was ok een diek. 
Dewegenwerend'rhielminenin dewinterhaostonbegaonber. In 1770 
kon een delegaosie van de karke van Wolvege niet van Ooldetriene 
naorNi'jtriene kommen, omreden daor alles onder waeter ston. 
Inwelkjaor et dörp sticht is, is tuit gien meugelikhiedvaaste te stel-
len. In 1204 wodt as eerste vrije kapel IIooltpae anwezen, zodaj' 
misschien annemen kunnen dat de dörpen hier in de buurt in de 
twaelfde jeuw ontstaon binnen. 
Sunnege wodde oorspronkelik Ostrinda nuumd. Et karkien van dat 
plak ston an de Boverweg. Op oolde korten is te zien waor as et 
staon het Et waeter moet de meensken daor verdreven hebben, 
zodat Ostrinda verplaetst is naor et tegenwoordige plak dat now 
Sunnege hiet. 

Joop Oosterhof bron: Verlening Historie West-Stellingwarf 



Zunne op 05.34, zunne onder 21.55 

vri'jdag 	zaoterdag 

12 13 
juli 
	

juli 

Ir 
Pik en teer en tarpentien? 

Smeer dat mar op je pocheltien. 
(Langedieke) 

3 ' U 

zundag 	maendag 

14 15 
juli 	 juli 

Wies is hij die van aanderen leren wil. 
(Berkoop; Wube Lamers van de Kuunderwal) 



Over de Terwisscha's 

Johannes Terwisscha was een zeune van Eyse Terwisscha en was in 
1581 grietman van Oost-Stellingwarf In etjaor 1599 was hij nog 
grietman, mar belaande ok in de gevangenis. L.aeter kwam hij weer 
op vrije voeten, marhoe et allegere percies zat, wodt nargens nuumd. 
Marcus Lyckiama â Nijeholt was van 1610 tot 1625 grietman van 
Oost-Stellingwarfi Hi'j was om schoutzaeken liekewel vaeke vot en 
dan nam Eyse Terwisscha zien taeke over. 
In 1698 was Marcus Terwisscha grietman van Oost-Stellingwarf. 
De Terwisscha's hebben lange jaoren op de stienze van Der Izzerd 
woond. In 1736 wodt schreven over Sybrig Liauckema, wedevrouw 
van Assuerus Terwisscha die daor op Der Izzerd woonde ruit heur 
drie kiender Tite, Alcke en Renske. Ze kochten in 1752 laand van de 
Liauckema State in Makkum en de Idzarda Stienze wodde verhuurd 
an Titus Bokkes Scheltinga. 
Veerder kuj' lezen dat in Liwwadden verkocht wodt an Sybrig 
Liauckema, wonende op de stienze van Der Izzerd, 'een arve te Son-
nega (op de dorpsweer) streekende van de Scheene tot aan de Linde 
op Sint Petri 1739'. 

Ybe Duursma 

t' Piere tra 

ban goot ie op survivol 

:1ti 

Lande over 	: 



E.K. 06.47 

deensdag 	woensdag 

16 17 
juli 
	

juli 

Vremde woorden bruken 
is nog aided gien teken van geieerdhied. 

(Niberkoop, Hooitpae) 

Begin van de hoonsdaegen 

e, vn jdag 

19 
juli 

Zonder wark hef' gien hunning. 
(Makkinge, Nijberkoop, Oolde- en Nilaemer) 



Wat over steerns 

Uut een boel tiedparken in de geschiedenis bin meldings beweerd bleven 
van ni'je steerns, kometen en zonuumde 'novae', waorvan de verschiening 
een protte indrok maekte. 	- 
Omdat et van wetenschoppelik belang was, wodde d'r al melding van 
maekt in een kroniek van een onbekende astronoom, die verbunnen was an 
et hof van de beroemde Sung-Seh-dynastie in et oolde China. len zoe'n 
melding is as volgt: 'In et eerste jaor van ettiedpark Chi-ch-ho (1054), in de 
vuufde maond Chich'cou (4 juli), verscheen d'r an de hemel, op een 
ofstaand van een stok of wat doemen van de steem T'ien-kuan, een gaast-
steen, een nijje steem in et sterrebeeld Stier. Nao meer as eenjaor was die 
steen niet meer te zien.' 
Een aander bericht voegde daoran toe dat 'de steen bij daglocht 23 daegen 
zichtber was en naor alle kaanten zien lochtstraolen toonde. Zien locht was 
zwakrose van kleur`. 
De geheimzinnige steen verdween doe nut et geheugen van de meensken. 
Jeuwen gongen veurbij tot in de achttiende ieuw de Fraanse astronoom 
Charles Messier een katalegus saemenstelde, waorin as eerste een klein, 
vaag vlekkien bij de steen Zeta in et sterrebeeld Stier nuumd wodde. Hij 
gaf dit vage vlekkien de naeme Ml. 

teleskoopkiekende, inetzelde vlekkien strukturen die wel wat op de vormvan 
een krabbe leken. Vandaor dat dit objekt now Krabnevel nuumd wodt. 
Et het in etjaor 1054 een ontploffing west van een steen (een supernova), 
waorvan de materie him now nog altied uutbreided in et hielal. 

Joop van fier 

Zommers puzeltien 

Jim zien hieronder een puzeltien staon. Op de stippen en strepies 
moe'njim de oplossings van de omschrievings die d'r naost staon, 
invullen. Alle vraogen en oplossings hebben St disse tied van et 
jaor te maeken. Et tal stippen en strepies geft et tal letters van et 
woord mi daor naor vraogd wodt. As jim alle woorden invuld heb-
ben, zien jim op de riegel strepies, van boven naor beneden, 6k een 
woord. Welk woord is dat? 

- . 	 niet naor schoele of an et wark 
• - . . 	een 'husien van stof 
- 	 omje spullen in mit te nemen 
- ......soort nescharm 

• - ......in de tente op vekaansie 
- • 	 hemellichem 
- 	 koolde lekkernij  
- ......stoel waoraj' in liggen kunnen 
- • • • 	hej'(meerstalanmitzwemmen 



unne op 05.43, zunne onder 2l.48 

zaoterdag 	zundag 

2021 
juli 	 juli 

Temoeks het hiy mi/ dat verteld. 
(op stiekeme wieze; Ni/hooltpae) 

maendag 	deensdag 

22 23 
juli 	 juli 

Zonder wark hef' niks as laank haor en luzen. 
(De Hoeve) 

2 



De tolhekken van flooitwoolde 

In et laest van 1800 had Hooitwoolde twie tolhekken. Jene ston op de 
Rieksweg, de aandere op de Tolweg, tegenover waor now de pas-
teri'je staot. De tol op de Rieksweg was een riekstol, de aandere een 

pattekeliere. 
Napoleon bepaolde liekewel in 1811 dat alle riekstollen ofschaft 
wodden mossen en dat dr van riekswege gien ni'je tollen meer 
opricht wodden mochten. Deur et keizerlike dekreet van 21 oktober 
1811 bleven de eren as perveensiaole, gemientelilce en pattelekiere 
tollen bestaon onder veurweerde van de perfekt. 
Et verhadden van wegen en et beheer en onderhoold daorvan gong 
vaeke toegelieke op mit et heffen van tolgeld. Naodat de heer-
schoppi'j van Napoleon veurbi'j was, wodden d'r weer riekstollen 

opricht. 
Wanneer de twie tolhekken van Hooitwoolde opruumd binnen, is 
mij niet bekend. 

Ybe Duursma 

De Vogehijd (1) 

a. VogeIR(jd (Schotanusatlas 1685) 
b. VolIg Ryt (Kaorte van Fochteloo van Rutger Sybesz 1765) 
Et is de naeme veur et bekende stmompien in De Fochtel dat mit et opkom-
men van de vervenings en et verbeteren van de ofwaetering (zo rond 1850 
henne) verdwenen is. Op de kaorte van Sybeszuut 1765 staot et nog angeven, 
mar bij Eekhoif 1849 is et al veur een pat vet. Zo rond 1789 moet et dr nog al 
west hebben, want in De Tegenwoordige Staat van Friesland (diel 4, blz. 
588) van datjaor lezen we (onder Vochtele): 'Int Noorden, niet verre van de 
Kerk, is eene waterlossing, de Vogehyd genaamd, welke uit de Veenen sprui-
tende, tegen den Leidyk stuit; doch van daar onder den grond doorlopende, 
een half kwartier uur gaans verder weder te voorschijn komt, en zich eerst in 
't Groot Diept en daarmede in de Kuinder ontlast.' Uut de literatuur bliekt dat 
disse Vogehijd wat algemiene bekendhied hadde vanwegens et veur Neder-
laanse begrippen unieke van een 'ondergroonse revief. Zo vermeldt H.K. 
Schippers in de inleiding bij de heruutgifte van de Atlas van Eekhoff (1970) 
dat zien 'bovenmeester' bij de behaandeling van ondergroonse revieren in 
Europa altied et veurbeeld van De Fochtel anhaelde. Neffens H.J. Popping 
ÇOud-Fochteloo', in De Ooststellingwerver, 1927) hadde et ondergroonse 
stok van de Vogelrij d een lengte van 700 meter. Wat opvaalt is dat et stroom-
pien op 'e kaorte van Schotanus (nut 1718, mar Oost-Stellingwarfwodde al 
tekend in 1685) zo netties in een rechte lijn naor et Diep oflopt. Neffens Van 
der Molen (Turf uit de Wouden, 1978, blz. 194) bliekt hieniut dat dit netuur-
like waetertien al vroeg in rechte baenen leided wedde. 

(lees veerder op et volgende bla Uien) 



I. 

woensdag 
	

donderdag 

24 25 
juli 
	

juli 

't Is mi/ om 't even, as 't honnen binnen of teven. 
(et maekt mif niet uut; Nijhooltpae, 

Noordwoolde, Nifjberkoop) 

Zunne op 05.53, zunne onder 21.38 

e,. I vn jaag 	zaoterdag 

26 27 
juli 	 juli 

Je briek warken. 
(hadde warken; Hooltpae) 



De Vogelrijd (2) 

Et stroompien was warschienlik niet arg bried. Op de kaorte van Eekhoff zien 
we dat etkarkepad dr deur lopt. Misschien het et in vroeger tieden wel wat brie-
der west, en gong dr alderdeegst een warking as greens van uut. Op de kaorte 
van Eekhoif zien we bek boven de Vogelrijd et Zuderveld en bek d'r onder et 
Noorderveld. De naemgeving is vremd, 'zuud ligt ommes boven 'noord'. Mis-
schien fungeerde de Vogelrijd ooit as een soort greens tussen een Fochteloo-
zuud en noord. Denaeme van et verdwenen stroompien leeft veerder in de nae-
men van de basisschoele van De Fochtel S van een weg. Beidend bieten ze 
'Vogelrijd'. 
Neffens Van Dale (1984) is rijt: sloot, wetering, afwateringskanaal (bet. 2). Et 
Friesch Woordenboek (Dijkstra, W, 2 dielen, 1900-1911) geit onder ried: 
ondiepte met aflopendwater; ryd, ryt: beekje, waterleiding, afwateringskanaal, 
sloot. neffens J.J. Kalma (Fryske Plaknammen III, 1950, blz. 55) is ried behal-
ven dat et een vaek veurkommende waetemaeme in Frieslaand is, een woord 
dat ok overal veerderop in Nederlaand vunnen wedt. Neffens him bin de rieden 
allemaole netuurlike, kronkelende waeterties en kun we bij dit woord et beste 
daenken an een vrij klein stroompien dat meerstal op een grotere stroom oflopt 
en dat dient om et waeter of te voeren. Et woord rijt wedt in et Etymologisch 
Woordenboek der Nederlandsche Taal in verbaand zien mit ooldfries risa 
ontstaan, opkomen, en mit indogermaans rî= stromen. Een naeme mit vogel dr 
in is in een voegelriek gebied as De Fochtel vanzels niet vremd. Een aorige bie-
zunderhied hierbij is dat op et plak daor de Vogelrijd eertieds in et Diep 
uutkwam een Vlugtmaad of Vlochtmaad was (an de Oosterwooldiger kaant). 
Neffens W. de Jong (Fryske Plaknainmen XIII, 1962, blz. 43) die disse naeme 
in kadastrale gegevens vno, zo1 de naeme verbaand holen mit et vangen van 
voegels. 

(Uut: Veldnaemen van Stellingwarf, diel IV, De Fochtel, Otto de Vent, Stelling-
warverSchrieversronte, 1991, ISBN90 6466 065 4) 

Mien vaort 

nao schoeletied jaoren weren wij saemen 
rap naor huus wij bin veraanderd 
naor de vaort ik veer vot 
veren ie op 't oolde stee 

allienig zelden nog zien wij mekeer 

op zuuk zij he bben jow slim te pakken had 
naorjow geheimen ofgrieslik betonnen ranen 
van 'Klein Grunningen' rechte taluds 
tot an de 'Tol/rekken' waor as somstieden 

ik kendejow een turfroute-botien langesjakkert 

elke ondiepte, elk nust votplaanten, vot geheimen 

eikpiakkien hak beter opjow passen moeten? 
deschippen... 
daorgruuide snorke blad, depaampelduker 
moeras-vergeet-mij-niet 

Willem Jan Teijema 

(Uut: Interieurarchitekt. Antekens van een andaon gemoed, Willem Jan 
Teijema, Stellingwarver Schrieversronte, 1994, ISBN 90 6466 071 9) 



zundag 	maendag 

28 29 
juli 	 juli 

Hi het ogen in de kop as een theepaantien. 
(grote ogen; Nijhooltpae) 

deensdag 	woensdag 

30 31 
juli 
	

juli 

D'r zit warking in de locht, d'r is aander weer op komst 
(Langedieke) 



Veepest 

Drie keer, van 1713-1719, van 1744-1765 en van 1769-1886 teisterde de 
besmettelilce rundveeziekte de veepest oons laand en veroorzaekte grote 
starfte onder de dieren. In Friesiaand wodden in december 1713 de eerste 
twie gevallen meld in stallen in Oo1delamer. Van daoruut verspreidede de 
ziekte him Mei hadde over de hiele perveensie. 
In et eerste jaor leuten in West-Steliingwarf 710 dieren et leven deur die 
ziekte. In dejaoren 1744-1745 weren dat dr mar even 4437! Was een stal 
ienkeerbesmet, dan weren de beesten verleuren, want medesienen tegen de 
ziekte weren nog niet uutvunnen. 
Pas in 1768 wodde inenting mit sukses toepast. Daorveur was et veural 
kwakzalveri'je die toepast wodde. Daomaost was d'r een godsdienstige 
laktor die een rolle speulde. Et was een straf van God en daor mos ieje bij 
daeie leggen. Veur veul boeren en veural degenen die niks aachter de haand 
hadden, betekende de veepest de abseiute ondergaank. Hulpe zoas wij die 
vandaege-de-dag kennen, wodde niet benden. lederiene mos himzels mar 
redden. Hoogstens kwam d'r een vrijstelling veur et betaelen van belasting 
of gaf de laandheer koning op de pachtsonune. Kon de boer et dan nog niet 
redden, dan kwam veur hun de dag dat alles verkocht wodden mos. D'r 
bleef veur de boer dan niks aanders over as te perberen om as arbeider zien 
brood te verdienen. 

Joop Oosterhof, bron: Veriening Historie West-Stellingwarf 

Waskemeer 

An de noordkaante van De Haule het iewenlaank een venegebied legen 
daor aenlik nooit een meenske kwam. D'r lag een groot tal poelen die wel 
allegere naemen hadden. Veurbieiden van zokke naemen bin: et Maffe-
meer, et Lange Meer, et Moddemeer, et Paaiemeer en et grote en kleine 
Waskemeer. Jim begriepen dat et dörp naor die laeste peerpoelennuumdis. 
Mar veurdat dat zoveer was, duurde dat nog wel een peer ieuwen, want zo 
Mei oold is et dörp niet. 
Doe de vervening d'r ienkeer was, kwam die ok in et gebied daor now et 
Waskemeer van vandaege-de-dag ligt. Die vervening begon vanuut Drach-
ten en in de eerste helte van de achttiende ieuw wodde d'r een vaort greven 
om de turf vervoerente kunnen. Die vaort wodde ok de oorsprong van Hau-
ierwiek. De toestemming om in et venegebied turf te greven, kwam in 
1713. Toch gaot et eerst nog niet zo hadde mit de vervening. Die komt pas 
goed op gang nao 1756. Op een kaortien van 1765, dat in 1771 bi'jwarkt 
wodde is te zien, dat Waskemeer dan al hiel wat bebouwing het. D'r ston 
doe aiderdeegst al een harbarge, die in die tied slim belangriek was. De 
vaort was doe veur hiele Oost- Stellingwarf slim belangriek veur de an- en 
ofvoer van alderhaande goederen. De harbarge van Waskemeer fungeerde 
doe as opslagplak van bi'jglieks de boekweit en hunning nut disse 
gemiente. 

Meer over de geschiedenis van et dörp Waskemeer is te lezen in et boek 
Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen, dr. TH. 
Oosterwijk, Stellingwarver Schrieversronte, 1986, ISBN 90 6466 044 1. 



L.K. 12.22 

donderdag 	vii,jdag 

1 
	

2 
augustus 	augustus 

Die lopt as een keuterse haene 
mit stront tussen de tijen. 

(veurzicl'ztig en eigenwies; Steggerde) 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.27 

zaoterdag 	zundag 

3 4 
augustus 	augustus 

Mit et kedaster in de warre wezen. 
(van geest; Nijhooltpae) 



Augustus (1) 

Haost iedere boer in de Stellingwarven hadde vroeger een stokkien 
bouwlaand waor as rogge, haever en eerpels op verbouwd wodden. 
An et aende van juli, begin augustus, was de rogge eerst riepe. Et 
wodde dan mit de zende of de sikkel inijd. 
0k Lute en Margien hadden een bouwkaampien aachter heur boer- 

bouwde de mijmesiene omme om d'rrogge en haever mit mi'jen te kun-
zien. D'rkwamokeen oflegappemotan, dankoj' debossenzo opbienen. 
Dat opbienen deden de meensken hier vaeke mit twie banen; iene vlak 
onder de aoren en iene meer naor onderen toe. Aovens, nao et melken, 
gongen ze dan de rogge- of haeverbossen in stoeken opzetten. An 
weerskaanten kwammen acht of tien bossen te staon. Rogge was mit 
een peer daegen dreuge, mar dc haever mos veul langer staon. 
Die moej' aenlik vergeten, of,' zee een oolde boer, 'een kiepe moet 
d'r zien eier onder uutbruden kunnen.' 
Et roggelaand wodde laeter licht ommeploegd en dan wodden d'r 
knollen in zijd. De knollen mossen bij de haast plokt wodden en 
weren best en gezond voer veur de koenen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Augustus (2) 

In augustus kan etprachtig en gruuizem weer wezen. Vroeger nuumden 
ze et wel es de twiede meimaond. Ie konnen hoge tempereturen hebben 
en soms bruuierig weer. D'r zat dan ok wel es een onweersbujje mi de 
locht, waor as et vee in de lanen niks mi vun. 
De brumzen weren dan in de weer mit heur scharpe angels om eigies te 
leggen in de huud van et vee. Ze prikten deur de dikke huud henne en 
dat dee ommeraek zeer. De beesten begonnen dan de brumzejaegen, 
tuit de stat in de hoogte. Ze vleugen overal henne, soms in de bos of in 
een sloot, waor mar beschutting was. Aj' zatten te melken kon dat 
levensgeveerlik wezen, de koenen vleugen zo overje henne. 
Lute, Margien en Klaos zatten die dag rustig te melken in de jister en 
opiens: weg koenen! Daor zatten ze. Margien en Klaos zatten nog op de 
tule, mat Lute lag mit de rogge in de koestront. De emmers mit melk 
ondersteboven en de spanriemen vleugen deur de locht. Wat een 
oponthoold! 
Margien hadde dr gelokldg al rekenschop mit hullen en hadde de fit-
spuite mitneumen. Daor zat een goetien in daor as de bruinzen een hekel 
mi hadden. Gelokkig weren de koenen dit keer in dejister bleven. Ze had-
den veur etzelde deur de stiekeldraoden vliegen kund en dan hadden ze 
misschien de utters bezeerd. Om dan te melken is beslist gien lollegien! 

Koop Gorte 



H.K.H. Preenses Irene (1939) 

maendag 
	

deensdag 

5 6 
augustus 	augustus 

Lange tijen is beter as lange vingers. 
(Steggerde) 

N.M. 21.15 

woensdag 
	

donderdag 

7 8 
augustus 	augustus 

Morgen, as mietje komt mit de sloppe was. 
(wodt wel zegd as reaktie op zeurende vraogen; 

Donkerbroek) 



De Delleboerster heide en Catspoele (1) 

Bij Berkoop liggen langs de Kuunder de Delleboerster heide en de Cats-
poele. Wie daor kuiert markt dat et vandaege-de-dag een aniensleuten 
gebied is. 
De Delleboerster heide bestaot nut een golvend dekzaandlaandschop mit 
koemen waorvene in zit. Een groot di el is een eupen heidegebied mit op de 
legere dielen een boel bentepollen en veneputten. Langs de Kuunder en de 
zunnekaante ziej' mingde bos. 
De Catspoele is een groot venegat, omgeven deurheide en bente en mingde 
bos langs de ranen. 
Et hiele gebied is zoe'n 200 ha groot. Langs de kanaliseerde Kuunder bin 
oolde Kuundermeanders en oolde veenties opschoond en sloden dichte- 
maekt. In et hiele terrein is et waeterpeil verhoogd. Langs de Kuunder 
ontstaon weer poelen. 

De flora en fauna 

In et gebied is de das uut.zet. Op de Delleboerster heide kommen veerder 
veur: de ree, de haeze, de knien, de vos, de mudde, de hermelijn en de 
wezeling. 
De daor veurkommende amfibieën bin o.e. de brune, grune en heidekik-
kerd. De adder en de levendbaorende evertaske bin kerakteristieke 
reptielen van de heide. 0k is de gladde slange d'r zien. 

(lees veerder op ei volgende blattien) 

De Delleboerster heide en Catspoele (2) 

Op de dreuge dielen gruuit struukheide en dr bin prachtige mozaieken mit 
kri'jeheide. Hier en daor vaaltlangs de oolde veneputten de wilde gaegel op. De 
venebies en de zeldzeme beenbreek ziej' op de natte dielen van de heide. Bij de 
veenties gruuit de kleine zunnedauw en op de hieltied meer dichtgruuiende 
venegatten veenmossen. Tegen vochtige paeden koj' hier en daor de klokheide 
tegen - de zonuumde waardplaante veur et gentiaanblauwgien - een niet alge-
mime dagvlindersoort. Aandere veurkommende dagvlindersoorten op de 
Delleboerster heide bin o.e. de brune vuurvlinder, et gruuntien, et heideblauw-
gien en ok et veenhooibesien is d'r zien. Let ok es op sprinkhaenesoorten, mest-
en ere krobben. In de buurt van et waeter vliegende libellen. Boven et netuur-
gebied cirkelt de schofferd en jaegen de havik, de sperwer en de wiekel op 
prooien. Sund 1997 brödt de grauwe klauwier d'r weer. In de wintertied wodt 
now en dan de klapekster zien. Riegelrnaotig veurkommende soorten in de 
winter bin o.e. verschillende soorten mezen, putten, siezen en gooldhaenties. 
Op de poelen drieven riegelmaotig kuifenties. 
De Hoorn is een golvendgebied langs de vroegere loop van de Kuunder. D'rligt 
nog een pingo-ruïne waor de ringsiange veurkomt. In kleine poelties leven ver-
schillende soorten kikkerds en de kleine waetersallemander. De plaantegruui 
op de Hoorn bestaot o.e. nut grössoorten, liggend walstro, schaopegrös, schao-
pezoering en stiekeibrem. Op de Hoorn brödt nog een inkelde keerde tapuit. 
Op de Catspoele bmdet de meerkoet, de kuifente en somstieden de geoorde fuut. 
Op vochtige plakken valen de hoge pollen van de ienaorige veenpluusters op. 
De toegang is et hieiejaor deur vrij langs de angeven waandelpaeden. Honnen 
meugen d'r niet kommen i.v.m. de over et hiele terrein veurkommende grote 
grôseters, zoas Schotse hooglaanders, Drentse heideschaopen en Exmoor-
ponnies. 

Wiebe Scheenstra 



OJPO in 

vrijdag 

9 
augustus 

Zunne op 06.15, zunne onder 21.14 

zaoterdag 

10 
augustus 

Alle hoolt is gien timmerhoolt. 
(Donkerbroek, De Fochtel, Spange, Lan gedieke) 

zundag 	maendag 

11 12H 
augustus 	augustus 

Die het de wasdom in de bienen. 
(gruuit flink in de lengte; Makkinge, Berkoop) 



4. 

Stichting van de Hervormde gemiente Steggerde en Vinkege 

Op 30 jannewaori 1727 kommen in Wolvege bij mekaander griet-
man Duco van Haren mit de kommiteerden uut Noordwoolde, Buil, 
Steggerde en Vinkege. Op die bij ienkomst wo'n de ofspraoken 
vaastelegd en de regelings maekt bij de stichting van een zelsstanige 
gemiente Steggerde en Vinkege. 
Et traktement van de te beroepen predikaant zal 450 carolus gulden 
bedregen. D'r zal een pasterije bouwdwodden in Steggerde en an de 
kosten daorvan zullen Noordwoolde en Buil ok 450 carolus gulden 
betaelen. Wat et dan nog meer kost, zal betaeld wodden deur Steg-
gerde. D'r wodt besleuten dat twie zundaegen aachter mekeer en alle 
bi'jkommende daegen een preek hullen wodt in Steggerde en elke 
dadde zundag in Vinkege. De ofgeveerdigden van Steggerde bin: 
Auke Meijnes en Wijbe Jans, de ofgeveerdigden van Vinkege: Hen-
di-ik Folkus en Jacob Jans. 
In jannewaori 1740 moet de grietman een geschil bijleggen tussen 
de karkvoogden van Steggerde en Vinkege over et wiekhoolt dat 
neudig was veur een ripperaosie an de pasteri'je. De grietman 
besluut dat de karkvoogden van Vinkege et wiekhoolt kriegen om et 
huus te onderholen, mar daorveur wel ieder jaor an de karkvoogden 
van Steggerde 20 carolus gulden betaelen moeten. 

Joop Oosterhof bron.- Verlening Historie West-Stellingwarf 

Zwemmen UJ 



Maria Hemelvaart (rit) 
E.K. 12.12 

donderdag 

15 
augustus 

., vn jdag 

16 
augustus 

deensdag 	woensdag 

13 14 
augustus 	augustus 

Een tirrig wief is niet zo mak op 'e ,trnud. 
(kribbig, kwaod; Niberkoop) 

pIIiI 

As de poes 'm mooi maekt of `m waskt, 
dan komt d'r volk en mooi weer. 

(Steggerde) 



Baduhennae 

Et Stellingwarfse gebied beston hiel vroeger veur een groot pat nut 
een gewijde bos van de godinne Baduhennae. Die bos was deur de 
heilighied onbewoond. Onder drok Van de heidenvervolging onder 
Karel de Grote vlochtten de meensken liekewel de bos in en sticht-
ten d'r woonplakken. 
Pas onder Lodewiek de Vrome wodden ze dwongen heur te bekeren 

tot et Christendom. 
De bevolking die van Saksische oorsprong was, het heur woon-
plakken laeter uutbreided tot in et Friese gebied. 
In 944 wodde deur de Duutse keuning Otto 1 an de bisschop Balde-
rik et recht van hoge jacht en wildban schonken in een gebied dat 
Pagus Forestencis' nuumd wodde. Warschienlik had dat betrekking 
op disse streek. 

Ybe Duursma, bron: Van deAa, eerdrieks kundig woordeboek. 

De Berkoperweg deur Zaandhuzen 

Vroeger hiette de weg deur Zaandhuzen de Nieuwe weg naar Oldeberkoop. Op 
oolde kaarten is dat nog wel te zien. De Oldeberkoperweg, op zien Stelling-
warfs de Berkoperweg, was vroeger een zaandreed. Vlak veur de Twiede 
Wereldoorlogkwammendrbasaltkeienenkasseienop demenningom eenste-
vige ondergrond te kriegen. In etbegin van de oorlog wodde doe begonnen mit 
etbestraoten van de weg. Wessel Jager van Buil en Willem Latour van Noord-
woolde die doe as wegwaikers in dienst weren van de gemiente West-
Stellingwarf, wodden deur de gemiente anwezen om de bestraoting uut te voe-
ren. De straotklinkers wodden per schip deur de Lende anvoerd. De scbippen 
wodden lost bij de Singelbrogge en daorkwanunende stienderin bulten aa de 
weg te staan. Mar et feest gong veerder niet deur, want de Duutsers kennen die 
stiender ok wel bruken en nammenze in beslag. Ze brochten ze naor Haovelte 
omzedaorte braken veureenlaningsbaene. Omo.e. diereden gebeurde etbest-
meten van de Berkoperweg pas om 1950 henne. 
Aorig om te vertellen is ok dat dr vroeger lang; de Berkoperweg een peer 
harbargen te vienen weren. Zo sten d'r tegenover et kefé De Driesprong 
rond 1880 een boerderi'jgien en daar woonde Arend Slot. Hij hadde daor 
ok een krudenierswinkeltien in en een harbarge. In die harbarge is doe in 
die tied nog vechterije west, waorbi'j Geert Iiben zien iene onderaarm 
lcwiet raekte. Diezelde Geert IJben had laeter een krudenierswinkeltien op 
'e Oosterstreek. 
An de noordkaante van de Berkoperweg, zoe'n driehonderd meter ten wes-
ten van kefé De Driesprong woonde de femilie Hoogeveen. 0k die femilie 
hadde daar doe een kleine harbarge. Aorig is dat et bottien mit Verlof A d'r 
op daar nog jaoren aa de mure zeten het. Vandaege-de-dag het de femiie 
Slot dr een boerebedrief. 
Joop van Lier 



Zunne op 06.26, zunne onder 21.00 
	

Aende van de hoonsdaegen 

zaoterdag 	zundag 

17 18 
augustus 	augustus 

Toegelieke, zee de boer, 
mar hij had mar ien peerd veur de waegen. 

(bij wieze van zelsspot; Noordwoolde) 

maendag 
	

deensdag 

19 20 
augustus 	augustus 

Piene in 't heufd is niet vule, 
mar piene in 't gat dat is eers wat 

(De Haule) 



Wat over steerns 

Bij een heldere locht kuj' naachs mit et blote oge zoen twieduzend steerns 
zien. Bij veraanderings van de verschillende seizoenen verschienen d'r ok 
ni'je steerns, zodat ettal zichtbere steerns oplopenkantot omtrent zesduzend. 
Dat komt omdat de eerde ten opzichte van de steemhemel dan in een aandere 
pesisie staot. Een teleskoop lat vanzels nog een veul groter tal steerns zien. 
Et tal steerns in oons hielal lopt in de triljoenen en toch is datzelde hielal 
haost leeg. Reken mar es dat de zunne, in verholing, bi'jglieks de grootte 
van een stip van een 'i' het, dan staot de steen die et dichtste bij him is op 
zes idiemeter ofstaand, wiels aandere steerns op duzenden kilemeters 
ofstaand staon. De meerste steerns staon zéveer van oons of, dat de grootte 
d'r van alliend mat op een indirekte meniere berekend wodden kan. 
De zonuuinde 'rooie reuzesteerns' bin et grootste. Et zunnestelsel, tot enmit 
de baene van Mars, zol binnen de rooie reus Antarus liggen kunnen, want 
de diameter van Antarus is 390 keer zo groot as die van de zunne! Aandere 
steerns bin liekewel nog groter. 
De kleinste steerns wo'n de 'witte dwargen' nuuind. Die steerns bin onge-
veer bek zo groot as oonze planeet Jupiter. Witte dwargen bin zo dichte 
van stof dat een halve liter waeter van heur materie, op eerde, vuuftien ton 
en meer wegen kan. De begeleider van de steen Sirius, die Sirius B nuumd 
wodt, is vuventwintigduzend keer dichter as de zunne. Ze staon zoe'n 
negen lochijaoren van oons of. 

Joop van Lier 

Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moe'n weer woorden invuld wodden. 
Naost de stippen staot de omsehrieving van dat woord. In elk vol-
gend woord kommen de letters van et veurige woord en een nQje 
letter. 

mitldinker 
voegwoord 
ontkenning 
voeding tot je nemen 
zwat maeken 
hemellichem 

lijnen 
Stellingwarfs veur 'niezen' 



woensdag 
	

donderdag 

21 22 
augustus 	augustus 

Inn 

Ie kun lange hangen, 
af' et touw mar om de middel hebben. 

(Munnikeburen) 

V.M. 00.29 
	

Zunne op 06.38, zunne onder 20.45 

vn jdag 	zaoterdag 

23 24 
augustus 	augustus 

Zwatte katte, 
mit Witte poten, 

kan hadde lopen. 
(Else, Niberkoop) 



Mien dörpien 

As kiend hul ik al van jow now ken ikjow haost niet meer 
mien dôrpien mien dörpien 
as wij naor schoele leupen grote mesienen dreunen 
langs de oolde zaandweg en roppen in jow lief 
mit al die wallegies dat dot mij zeer 
waorin zo hier en daor mûr et is de nije tied 
een wilde appelboom en die bekommert him netuurlik niet 
mit van die zoere kringen om de gevulens tussen jow en mij 
waor wij zo vaeke mien dörpien 
piene in 't lief van hadden 
wij kenden alle dingen 
en ok de husies an ei pad 
die kenden we 
van binnen en van buten 
hek as de meensken 
aachter de ruten 
't was allegere zo vertrouwd en eigen 

Lamkje Hof-de Boer 

(Uut: Van mien kaant bekeken, Lainkje Hof-de Boer, 1981, Stel-
lingwarver Schrieversronte, ISBN 90 6466 026 3) 

levensdoel 

wie zuukt 
naor een levensdoel 
verspilt daor 
teveul uren mit 

ei leven 
is krekjow neuze 
ie moe'n d'r uuthaelen 
wat as d'r in zit 

Jan Oosterhofjr. 



zundag 	maendag 

25 26 
augustus 	augustus 

Dat kiend gaot zo lange deur mit tjaantelen 
tot ze heur zin krigt. 

(zeuren; Berkoop) 

deensdag 	woensdag 

27 28 
augustus 	augustus 

De maeden die valen van weelde uut et spek. 
(hebben et d'r slim goed; Steggerde) 



NVjlaemer (1) 

In de naacht van 12 december 1747 jaegde een zwaore storm vanuut 
et koolde noorden de eerste snij veur him nut over de Stellingwarver 
lanen. 
Overal richtte de storm grote schae an, mar et weren veural de kleine 
dörpies langs de Kuundervallei die onder et barre geweld veul te lie-
den hadden. De wiend rokte et riet, of et klapstro waormit de lege 
boerehuzen dekt weren, los en dreef et mit een haost satanische lach 
veur him nut. Deur de in et dak sleugen gatten drong de snij de 
huzen en stallen in en dwong de bewoners de veilig waande bedste-
den nut te gaon. Vuur maeken mit zok weer was vusen te geveerlik 
en in doffe ellende zatten ze bij mekeer om et aende van disse bange 
naacht ofte waachten. 
Daor kwam ok nog bij dat et een biezunder nat naojaor west was. 
Begin oktober stonnen de stokken laand langs de Kuunder al onder 
waeter. De laeste weken hadde de revier et waeter hielendal niet 
meer verwarken kund en ston et waeter hoge tegen de Weerdiek op. 
De grote angst was dat de diek et waeter niet holen zol. In dat geval 
zol de ramp niet te overzien wezen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Ni'jlaemer (2) 

Doe Jurjen Tijssen, de pachter van de Vikkeri5eplaetse in Ni5lae-
mer, morgens buten kwam om de stormschae op te nemen en es te 
kieken hoe et d'r mit de diek veurston, zag hij in plak van et ver-
trouwde beeld van et oolde karkien, alliend mar een warboel van 
balkens, plaanken en stiender. De karke had et geweld niet hebben 
kund en lag now as een ruïne tegen de vlakte. Alliend de naost de 
karke staonde klokkestoel ston nog overaende en de oolde, deur 
Wilhelmus van Wegewaert in 1599 geuten klokke, hong nog op zien 
plak. 
Jurjen het de revage es anzien en het doe de diek inspekteerd. Die 
had gelokkig niet arg leden en omreden db wiend wat ofliam was 
daor et grootste geveer weken. 
Hoewel iederiene wark zat had om de argste schae an zien eigen 
woonstee te maeken, kwammen ze in de loop van de dag toch bij 
mekeer om alle aandere schae op te nemen. An et karkien vul niks 
meer te redden. Alliend et deupheldcien en zes vrouwludebaanken 
wodden nut de ruïne haeld. De rest leuten ze liggen zoas et lag. 

Joop Oosterhof bron: Verlening Historie West-Stellingwarf 



donderdag 	vri'jdag 

29 30 
augustus 	augustus 

9 
As een meenske in depogge zit, dan is hij niet zo tierig. 

(De Haule) 

Zunne op 06.49, zunne onder 20.30 
L.K. 04.31 

zaoterdag 	zundag 

31 
	

[l- 
augustus 	S~ 	iber 

S 
Wedden 

om duzend oolde kedden 
en ien ooldpeerd 

is me 't hiele wedden niet weerd. 
(Nijberkoop) 

2002 

A 



Lulie 

Et torenhaentien van De Blesse, 
datpiepte al bij wiendkrachtzesse. 

Dus wol de koster; veur 'tfesoen, 
wat eulie om die poten doen. 

Mar 0e..., hij kletste naor beneden... 
daor is hij dus an overleden... 
En weef wat doe de meensken zeden? 

Zefluusterden et dörp deur dat 
de koster in de e.ulie zat! 

't Is waor heur ze bedaenken wat! 

Jouk 

(Uut: Greensgeval, riempies van Jouk, Stellingwarver Schrie-
versronte, 1984, ISBN 90 6466 036 0) 

September 

We kroepen staorigies op september an. September kan krek as augus-
tus soms nog geweldig waarin wezen. Oolde boeren zeden vroeger: 
'Een septemberdreugien, dan kuj' bi'j de Lende of de Kuunder nog wel 
hujjen.' 
September was ok de maond van et eerpelrooien. Dat was een tiedro-
vend warkien, ie moe'n hangen willen en dr bij blieven, aanders komt 
et niet goed. lene stak de stangen los en twie aanderen zochten de eer-
pels op. Ze zochten ze mitien nut: dikken, kleinen en de poters van de 
beste stangen. Aj' op een dag mli 'n drienend een are of drie, soms vier, 
daon hadden, dan waj' niet lui west. Ie hadden doe gien trekkergebrul, 
gien raozeri'je van de radio, mar ie praotten gezellig mit mekere, vaelcs 
over de boerderije. 
Margien kwam riegelmaotig. Morgens mit kpffie en middags mit een 
bakkien thee mit wat lekkers d'rbi5. Vaeks hadde ze dan okwel wat ni'js 
te vertellen dat ze bij de bakker of de knidenier heurd hadde. 
'De 'R zit in de maond,' zee Margien tegen Lute, 'dan moe'n wij en 
Klaos an de levertraon.' 
Lute kon wel kokhalzen as hij et woord levertraon heurde. Mar Mar-
gien dee Lute wat brune suker aachter in de lepel en daor gong et henne. 
'Moej' goed lezen wat as d'r op de flesse staot,' zee Margien: 
Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel Draaisma 's levertraan. 

Koop Gorte 



maendag 	deensdag 

23 
september september 

Hifi kikt toe, al hadde hifi in de snij scheten. 
(bliek in et gezicht; Nifihooltpae) 

woensdag donderdag 

t 
september september 

Ie hadden wel es een aolpieper in deflesse; as hifi dan 
onrustig wodde, dan was d'r aander weer op til. 

(Munnikeburen) 



Bi'j Noordwoolde (1) 

De Spoekedam 
In de omgeving van Noordwoolde liggen een stok of wat interessaante 
netuurterreinen waoraj' et hiele jaar, deur langs de paeden kuieren 
meugen. 
An de zunnekaante van Noordwoolde ligt et bosgebied de Spoekedam. 
Daar beurt ok de Spoekeplasse bij en mit mekaander is et gebied zoen 
58bagroot 
De Spoekedam is een kleinsehaolig mingd bosgebied mit loof- en 
naaldhoolt De bos wodt ofwisseld deur inkelde hiele kleine restaanten 
heide en verschraolde gröslaandenclaves mit struukheide. In de haast 
vien ie dr in de wat nattere dielen van et gebied verschillende 
poddestoelen. 
In de bos bruden naor schatting zoen dattig soorten voegels, waaronder 
de gooidvinke, et heiderebientien (kneu), de boomkroeper, et zwatte 
mesien, de tuunfiulter, de braamsloeper, verschillende soorten roofvoe-
gels en de raansoele. 
Et gebied daor aj mooikuieren kunnen, is een leefgebied your de ree, de 
haeze, de knien en ok de vos is d'r riegelmaotig te vienen. 
Naacbtroofdieren bin de mudde, de wezeling en warschienlik komt ok 
de stienmatter in dit gebied veur. Aj' d'r kommen, let dan mar es op de 
verschillende prenten (sporen) van de dieren en de stront. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Bi'j Noordwoolde (2) 

De Noordwooldiger Miente 

Et netuurgebied bij de Noordwooldiger Miente en de Spoekedam 
bin in bezit van Staatsbosbeheer. De bos op de Noordwooldiger 
Miente vien ie in Zaandhuzen an de zunnekaante van de lekenweg. 
De mingde bos ligt haost hielendal op zaandgrond. De bos is in de 
zeuventigerjaoren van de twintigste ieuw anplaant op aanne agrari-
sche grond. De bos wodt ofwisseld deur prachtige heidevelties mit 
dopheide, struukheide en bochtige smele (een grôssoort). 
Op de natte dopheidevelties gruuit op inkelde plakken de gevlekte riet-
orchidee. Et orchidenenveltien vlakbij de koeme van et dörpien Zaand- 
huzen is uutbreided om die biezundere soort weer kaansen te bieden. 
Aandere biezundere soorten in de dopheidevelties bin et beenhreek 
dat d'r weer spontaan gruuit, de zunnedauw en de klokheide 
(Idokjesgentiaan). 
het gebied liggen een stok of drie kleine veenties. In et hiele gebied 
bruden mit mekeer zoe'n dattig soorten voegels. Naost de algemiene 
soorten bin dat o.e. de schele vinke (geelgors), de gelegouw (wiele- 
waal) en de nachtegaal. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Z.K.H. Preens Claus (1926) 

S, vn jdag 

6 
september 

N.M. 05.10 
Nijaor (isr.) 5763 

Zunne op 07.00, zunne onder 20.14 

zaoterdag 

7 
september 

't Is een toer bi:; de boer, 
mar bij mem thuus is et ok een kruus. 

(Nijberkoop) 

Nationaole Ziekedag 
Ni5jaor (isr.) 5763 

zundag 

8 
september 

maendag 

9 
september 

Et is weer om lillikerds te vangen. 
(et is min weer; Nijhooltpae) 



Bij Noordwoolde (3) 

De Lendelanen 

De Lendelanen bij De Mientebestaon heufdzaekelilcuut een ooldpetgatte-
komplex mit begruuiing van de zwatte els. Ze wo'n omgeven deur riet en 
leeggruuiende moerasplaanten (veural zeggesoorten). 
Op de lanen langs de Lende gruuien o.e. orchidenen en dotters. In dit kleine 
gebied mit een oppervlakte van zoe'n 59 ha bruden een protte voegelsoor-
ten, waoronder veur disse streek aorig zeidzeme. Die soorten vien ie veural 
inetriet 
De sprinicriethaanzanger en de blauwbost (zij kommen de hieltied meer 
veur) heuren bij de biezundere soorten. 0k het hier de in Noord-Neder-
laand weinig veurkonimende buidelmeze bruded. 
Daornaost moe?n nuumd wodden de bosrietzanger, de kleine karrekiet, de 
rietgors, de waeterral en de koekoek. 
In de Noordwooldiger Miente en de lanen langs de Lende Iconunen een tal 
van deal eerder nuumde zoogdieresoorten veur. 
In de Lende zwemt o.e. de winde. Veur et kanaliseren van de Lende ston de 
Bovenlende bekend as paaiplak veur de winde. Disse vissoort wodde hier 
liekewel vroeger, mar ok now nog, de meun nuumd. 
De Lendelanen bin hier niet eupensteld veur et pebliek. Een exicursie deur 
et gebied o.l.v. een boswaachter van SBB is meugelik. Dat gelt liekewel ok 
veur alle aandere niet toegankelike beschreven terreinen. 

Wiebe Scheenstra 

Blesdiekc 

Et oolde karkien van Blesdieke ligt prachtig in 't verschoel van bomen en 
struken an de zunnekaante van de Markeweg. Zoemers is et van de weg of 
haost niet te zien en bij' et veurbi'j veurdaj' d'r arg in hebben. 
Et is een ienvooldig gebouw, zowelwat et interieur angaot as etuterlik Ok de 
toren het weinig opvalende kenmarken, misschien dat et daorom zo goed 
past in disse kontreinen. De bouwstiel en ok de vorm geven an dat et een slim 
oold karkien is en dat et bouaor argens tussen 1400 en 1500 liggen moet. 
Krek as eenboel ere karken is de asse oost-west, waorbij de opstelling van de 
zitplakken zodaonig is dat de karkegangers naor et oosten kieken- 
Et karkhof li gt op een hoogte en het een oolde, ronde vorm en is rondomme 
nog omgeven deur een eerden wal. Die wal is begruuid mit bomen. An de 
buterkaante Icuj' nog dudelik de vorm van een grachte zien die ooit as 
ofscheiding diende. 
De hier beweerd bleven oolde toestaand die naor schatting zoen zes ieuwen 
bedreegt, maekt et tot een biezunderhied en is misschien alderdeegst uniek. 
Volgens overlevering is de karke een keer ofbraand. Een sturk (ooievaar) 
moet daor de oorzaeke van west hebben. De sturk hadde, om zien nust te 
bouwen, een takke pakt van een paosvuut Mar die takke smeulde nog een 
betien enwodde de sturk onder et vliegen naor et nust toe te hiete in de bek. 
Hij leut die daorom valen. De toeke kwam bek op et dak van de karke 
daele. Op dat dak zat riet en dat wol vanzels wel branen. 
Eertieds kwam begrevenin de karke een boel veur, mar smid 1828 is et bij 
de wet verbeuden. In dit karkien liggen liekewel veul grafstiender die bij 
de restauraosie in 1933-1934 overdekt binnen. 

Joop Oosterhof bron: Veriening Historie West-Stellingwarf 



deensdag 	woensdag 

10 11 
september 	september 

Die bin et altied mit mekeer iens, 
et is ien toet maem. 

(twie hanen op iene boek; Berkoop) 

E.K. 20.08 

donderdag 

12 
september 

., vn jdag 

13 
september 

Dat is ok een mooie men ister van weer en wiend. 
(een eigenaorige kerel; Pep erge, De Blesse) 



N1W Mrigepittcivig 

.L Is et 	t. 

t_t 
Wat 	• 

dan? 	Bcdsfs-' 

WrJke 
bedrefstak? 

Over meiden 

Al in oolde lieden wodde de wiend bruukt om meulen maelen te 
laoten. 
In 1500 kwaninien de eerste meulen in Frieslaand. Ze wodden 
bruukt om waeter van et iene plak naor et ere te pompen. Op die 
wieze ontston d'r energie zodat d'r rogge en eer zaod maeld wodden 
kon. Mat ie konnen zo ok hoolt zaegen of eulie nut lienzaod 
stampen. 
In 1990 het een groep leden van de Stelliogwarver Schrieversronte 
een reize maekt naor Kinderdijk in de Aiblasserwaard. Daor staon 
negentien meulen en behalven de Stellingwarvers maekten een 
protte butenlaanders daor foto's van. 
Waorom ik dit vertel? Now, vandaege-de-dag had een zelde beeld 
realiteit wezen kond in de Rizziger poolder. Jim moe'n weten dat 
veur 1900 daor twaelf meulen staon hebben! Et zol een pracht 
gezicht west hebben en et hadde grif een boel toeristen antrokken. 

Yl,e Duursma 



op 07.12, zunne onder 19.57 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
september 	september 

't Is een toer om een naekte meid in de buse te pissen. 
(Scharpenzeel) 

Grote Verzoendag (isr.) 
	

Preensiesdag 

maendag 
	

deensdag 

16 17 
september 	september 

D'r zit aander weer biy de zunne. 
(wodt wel zegd as de locht 

om de zunne henne veraandert; Buil) 



De klokkestoel van Sunnege 

In Sunnege staot de laeste jaoren weer een hoolten klokkestoel op et 
oolde karkhoffien an de weg deur !t  dörp. Et is een klokkestoel mit 
iene klokke en een helmdak. 
In StellingwarfWestaende bin n6g een peer klokkestoelen mit een 
helmdak, o.e. in Nij1aemer en Ni'jhooltwoolde. 0k de kappe van de 
(ni5e) klokkestoel van Spange het zoen betien die vorm. Veerderop, 
in et meregebied van Frieslaand, ziej' ok klokkestoelen mit helm-
daeken. Een bellen wonder is dat d'r van de zeuven klokkestoelen in 
Oost-Stellingwarf gien iene zoe'n kappe het. Zol een helmdak mis-
schien veural in et wat legere (waeter)laand thuusheuren? 
Veur 1912 ston op et Icarkhoffien van Sunnege ok een hoolten klok-
kestoel, naost een karkien. Doe die klokkestoel an verni'jing toe 
was, is d'r op et nije karkhof an de ere kaante van de weg een ni'je 
klokkestoel kommen. Dat was niet iene van hoolt, mar alderdeegst 
van iezer! Veur zoveer ikweet kwam, of komt, d'r nargens eers zoen 
klokkestoel veur. Mar iezer kan roesten en op et laest was et niet 
meer vertrouwd de klokke te Inden. Jammer genoeg mos de iezeren 
klokkestoel verdwienen en kwam d'r dus de ni'je hoolten klokke-
stoel op et oolde karkhof. 

Sietsk.e Bloemhoff 

Wat over steerus 

De oorsprong van de steems blifi de hieltied nog geheimzinnig. Wat 
we wel weten is dat steems heur ontwikkelen nut kosmische gassen. 
As ze bi'j mekaander trekken en hieter wodden, beginnen ze nut te 
zetten. Hoe hieter ze binnen, hoe hadder dat gaot. Sommige steems 
kommen alderdeegst zo in de reuzeklasse (ik vertelde daor de veu-
rige maond over). As uuteindelik de materie van de steems, deur 
beur energie die ze uutstraolen, uutput is, dan flakkeren sommigen 
op in grote ontploffmgs. Ze wo'n dan 'novae' en zakken daornao in 
mekaander. Astronomen weten vandaege-de-dag dat et hielal him 
hadde uutbreided. De groepen steems en melkwegstelsels die et 
veerst van oons of staon, kommen daordeuy des te hadder nog veer-
der van oons of. Hoe dat perces begon en hoe d'r een aende an 
kommen zal, bin vraogen die deur de steerndeskundigen nog beant-
woord wodden moeten. 

Joop van Lier 



woensdag 
	

donderdag 

18 19 
september 	september 

Et leven hangt toch wel van toevallig/zeden an mekere. 
(Noordwoolde) 

-' vn jdag 

20 
september 

Zunne op 07.23, zunne onder 19.41 
V.M. 15.59 

zaoterdag 

21 
september 

Die speult mit alleman mooi weer 
(die geft iederiene geliek, praot iederiene nao; 

Oosterwoolde) 



Sep temb erpuzeltien 

Hieronder zien jim weer een pnzeltien staon. Op de stippen en stre-
pies moe'n jim de oplossings van de omschrievings die d'r naost 
staon invullen. Et tal stippen en strepies geft et tal letters van et 
woord an daor onmie vraogd wodt. As iS alle woorden invuld heb-
ben, is op de riegel strepen, van bovçn  naor onder, ok de naeme van 
een groep steems ontstaon. Welke naeme is dat? 

• • - 	kun now haost rooid wodden 
• - • 	hier vaalt de regen nut 

• • -. 	haastbloeme 
• . ... maekt een rag 
• - 	ditjaorgetiede komt nao de zommer 
• - . • soort slange die hier nog veurkomt 

• - • lochtstroom 
• • - 	hemelliehem 

nut dekraante 

Nijmegen: 
tal dielnemers 
wandelvierdaegse 
lopt aachteruut 

Midden-Oosten: 
bombardement 
vaalt 
verkeerd 

oppositie 
komt daorom 
in verweer 

risseltaot: 

regering 
lat leger 
schieten 

Jan Oosterhofjr. 



Et begin van de haast 06.55 M.E.Z.T. 

zundag 	maendag 

22 23 
september 	september 

Zit niet zo te rotten, et wodt je zute op 'e tonge. 
(een wien tien laoten; Wolvege) 

deensdag 	woensdag 

24 25 
september 	september 

De iene dienst is de aandere weerd. 
(bereid wezen d'r wat veur weeromme te doen; 

Blesdieke) 



De waandelbos van Ni'jberkoop 

Vroeger wedde de bos aachter de boerderije Boschhoeve vaeke 'de waan-
delbos' nimrod, mar die tied is veurbi'j. De mooie paeden die d'r doe deur 
leupen, bin d'r niet meer en ok de mooie sparrebomen bin kapt. 
Vanof de laene aachter de Boschhoeveplaets leup d'r een waandelpad naor 
de vieverbossen. Ie mossen an et aende van dal pad een betien tegen een 
wallegien op klimmen en dan kwaj' op een vierkaant plakkien waor as een 
prieeltien op storm. Van daoruut keek ie naor een wat hoger gelegen bossien, 
waor as een bekien om henne loop. Daornaost laggen de vievers, waor aj' in 
een dreuge tied wel een aentien langes lopen kennen. Mat lang niet overal, 
want d'r ston altied wel wat waeter. Ten keer in de zommer wedden de vie-
vers mit de zende mijd. De vievers leupen toe an et zonuumdejachtterrein. 
Vlak veur dat jachtterrein bluuiden vroeger nog orchidenen. 
Af rechtuut leupen, kwaj' deur een biel donker stokkien bos middel op de 
Beukelaene nut. Ie kennen trouwens ok over et jachtterrein veerder lopen, 
dan kwaj' op de buterlaene. Ai' die volgden en ie gongen een betien naor 
links, dan kwaj' ok weer op de Beukelaene. An et aende daorvan was dan 
weer de Boschhoevelaene. Gong ie daor linksof, dan kwaj' bij de Stob-
betentekaanipe langes en zo bij de donkere bos mit de mooie 
waandelpaeden (an de rechterkaante van de laene). Gong ie liekewel an et 
aende van de Beukelaene rechtsof, dan kwaj' nao nog een hiel aentien lopen 
bij de Lende tint. 

A. Bloemhoff-Seinstra 

De karke van Else 

Aj' van Buil naor Else Heden, bij' de karke niet ongemurken veurbil 
gaon. Die staot naemelilc vlak an de weg, even veurdaj' naor et dörp zels 
gaon. Naor et oolde gebruuk is disse karke zo bouwd dat de asse d'r van 
oost-west lopt. 
De Hervormde karke van Else, in 1913 bouwd veur krapan achtduzend 
gulden op et karkebrinkien an de straotweg, is een aorig hecht uutziend 
gebouw. De karke is bouwd in de stiel van nieuwbouwen. Dat is een stiel 
die veural in de grote steden tot bluui kwam en de netuur as veurbeeld 
had. De nemen in de veurkaante en de ziedkaanten van de karke bin glas-
in-loodruten. In een biezundere stiel ok nog: de Jugendstil. Die naeme is 
ontliend an et Duutse keunsttiedschrift 'Die Jugend'. Disse stiel wedt ok 
wel Art Nouveau nimrod en kenmarkt him deur a-symetrisch, raankach-
lig lijnenspul in een golvend bewegingsdtm Warsehienlik ontston de 
Jugendstil nut de Japanse prentkeunst en kende zien hoogtepunt in de 
periode 1890 tot 1910. In de West-Europese lanen wodden vat plaante-
en bloememotieven bruukt, zoas van lelies, waeterplaanten en zwanen. 
De Jugendstil in de karke van Else is nog de ienige die op disse wieze in 
Nederlaand overbleven is: in de originele kleuren ossebloedrood, een 
grune kleur enbladgoolden nanties. En dat deur de hiele karke henne, tot 
op de preekstoel en deuren an toe. 

Hendrik Betten 



.4 

donderdag 	vrijdag 

26 27 
september 	september 

In troebel waeter is et slecht visken. 
(De Fochtel) 

unne op 07.35, zunne onder 19.24 
	

L.K. 19.03 

zaoterdag 	zundag 

28 29 
september 	september 

In de weerweide kommen. 
(wodt wel zegd van vee dat eerst onwennig is 

op een niy plak; Buil, Noordwoolde) 



Allienig de starksten... 

verrinneweerd 
deur deunske koenen 
kael vreten en uutdreugd 
noflik plak 
as'ttwieje hoge is 
overstroomd 
deur Kuunder en Lende 
of een briy van jarre 
grôs bij)? griJs 

Willem Jan Teij erna 

(Uut: Interieurarchitekt. Antekens van een andaon gemoed, Willem 
Jan Teijema, Stellingwarver Schrieversronte, 1994, ISBN 90 6466 
0719) 

Kannede 

Kannede was iewen leden aenlik et synoniem veur groot, veer en 
verlaoten. Nao grootschaolige ontginnings gruuide et strekien bij 
Else liekewel nut tot een echte buurtschop. Mat de vere naeme bleef. 
In de jaoren twintig bouwde Jan Hendrik Koops op wat now Kan-
nede hiet, onder Else een boerderije in Kannedese opzet. Omdat 
disse veuruutstrevende man mitien in de trant van dat laand hier ok 
een 'Sandiche Heyde' om de boerderije anrnaekte, nuumde hij et ok 
Kannede. En die naeme kwam ok op zien boerderije. 
De boerderije wodde in de jaoren zeuventig van de veurige ieuw 
ofbreuken om plak te maeken veur een groot parkeerplak. Et des-
tieds anlegde zaandwinningsplak, da; vandaege-de-dag et 
Kannederneer hiet, had zoveul naeme rnaekt dat d'r, krek liekegoed 
zoemers as in de winter, deur daggiesrneensken drok gebruuk van 

Ir 	maekt wodt. 

HendrikBetten 



maendag 
	

deensdag 

30 vi 
september 	oktober 

- 
Raodsel: Tien tuttelstokken dreugen iene toerzak tegen 

schieterties barg op. 
(oplossing: zien broek optrekken mit beide hanen 

(mit tien vingers); Nijhooltpae) 

woensdag 
	

donderdag 

2 3 
oktober 	oktober 

lene de weet geven. 
(een teken, seintien geven; Buil, Nijberkoop) 



Oktober (1) 

Intied is et oktober en in et eerpellaand is de rogge al weer zijd veur 
et volgende jaor. Aj' goed weer hadden, ston ze mit een peer weken 
al boven. Verscheiden boeren hadden ok nog wat voerbieten 
verbouwd. 
Begin oktober gong Margien weer vçrhuzen van et vuurhokice naor 
de kaemer. De kachel wodde aovens anmaekt en ze konnen weer 
genieten van de lekkere, zaachte waarmte. 
Margien hadde nogal wat witte kool kocht en die kwam in de kruke 
veur zoerkool. 0k keek Margien in disse tied de winterkleren nao 
om te zien as d'r nog wat ni'js kommen mos. Dat kon om blauwe 
broeken en kielen gaon, om bostrokken of lange onderbroeken, veur 
heurzels een nile winterjurk, schöllcen of ondergoed. Ze mos vaeks 
ok wel wat sokkegaoren hebben, want Margien moch graeg breien. 
Lute en Klaos gongen naor et heideveld om plaggen te stikken veur 
de potstal van 't jongvee en plaggen veur de koestal. Die plaggen 
kwammen onder de veurpoten van de koenen. 
Bij de haast was et drok bij de boer: sloden, gröppen, douk knolle-
plokken en gao mar deur. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Oktober (2) 

De haezejacht is in disse lied ok weer los. De jacht op enten begon al 
eerder, al in augustus. 
Vroeger hadden we in oons dôrp drie jaegers. Dat weren gien brood-
jaegers, want zokken weren vroeger alle daegen op pad. De jaegers 
bij oons in et dörp jachtten ien keer in de weke een morgen in bolt-
pae en de aandere weke een morgen in Ni'jhooltpae. Et was veur 
heur een soort sport, d'r was ja doe genoeg wild. Nuum mar op: hae-
zen, knienen, fesanten, peniezen, snippen, enten en ok nog 
korhoenders. Renen weren doe een zeidzemhied, die zaj' hier nooit. 
As dr al es een keer een ree zien was, dan ston dat de volgende weke 
in de Stellingwerf. Ik heb et now over de datiger en veertiger jaoren 
van de veurige ieuw. 
Wat is d'r in die jaoren d'mao gebeurd? Wat d'r doe in overvloed was 
an wild is d'r now praktisch niet meer. Mar wat aj' now wel zien, bin 
een boel renen en vossen. Oonze jaegers holen dr terdege reken-
schop mit en doen vandaege-de-dag krek eersomme as vroeger. 

Koop Gorte 



Wereiddieredag 	 Zurme op 07.47, zunne onder 19.08 

e,. vri jaag 	zaoterdag 

4 5 
oktober 	oktober 

QUQ 

Makkinge is een elitestad, 
Tronde is een moddergat, 
Else is een lange streek, 

Buil is een hoge buit, 
in Riesberkaampe is nooit gien preek 

(Nl jberko op) 

N.M. 13.17 

zundag 	maendag 

6 7 
oktober 	* oktober 

Die kan hiel wat uut de wege zetten. 

(kan hiel wat wark verzetten; Spange) 



De Lendevallei (1) 

De prachtige Lendevallei is een 690 ha groot netuurgebied an de 
noord- en zuudicaante van de Lende tussen Kontermaans bij De 
Hoeve en de Driewegsluus. De Lende is kanaliseerd tussen 1922 en 
1927. Jac.P. Thijsse schreef doe liij veur de kanalisaosie op de Len-
debrogge bij Wolvege ston in et Verkade album Friesland et 
volgende: In vele kronkelingen stroo?nde het bruine veenwater lang-
zaam Zuiderzeewaarts. Naar links en rechts lagen in het bonte 
hooiland grote, smalle, rechthoekige, groene plekken: uitgeveende 
plassen, al weer dichtgegroeid met de snelst groeiende waterplan-
ten. Zwarte sterns hadden de nesten gebouwd op de krabbescheer 
Van die tied of is et laandschop d'r veraanderd. Et is een moerasge-
bied nut rietlaand, stokkies oeverlaand, moerasbos, nog inkelde 
oolde me anders nut vroeger tieden en eupen waeter. 
Een diel van et netuurgebied is ethielejaor deur veur etpebliek (fiet-
sende, kuierende of verende) eupen. Et oolde veneslusien in de 
Helomapoolder en inkelde ere stokkies bin in de tied van et braden 
dichte veur et pebliek. Bi'] de Lendepoolder dichte bi'] de Bles-
brogge is een voegelkiekhutte mit een infermaosiebod te vienen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

De Lendevallei (2) 

In et netuurgebied de Lendevallei brödt een tal soorten moerasvoegels. 
Biezundere soorten bin de blauwbost en et posseleinhoen, wiels de roer-
dompe d'r een onriegehnaotige bmudvoegel is. 

Et laandschop veraandert 

Hein Buisman, hij was vroegerbestuurslid van ItFryske Gea, hethim inzet 
veur et behoold van et gebied. In 1938 was d'r de eerste ankoop deur die 
instaansie. 
Bij de Blesbrogge vaalt de prachtige waetermeule op. Geert Gooyer was 
d'r de mulder en bij was ok de eerste opzichter van Jt Fryske Gea. Nao de 
opknapbeurt in 1991 het de 'achtkaanter meule' de naeme De Gooyer 
kregen. 
Geert Gooyer zag vroeger riegelmaotig otters in et gebied. De purperreiger 
bmdede d'r vaeke en de vuurvlinder, vandaegede-dag een slim zeldzeme 
dagvlinder, zag bij d'r ok. 
Et terrein was vroeger veul meer eupen. Deurdat de petgatten dichtegruui-
den en omdat et gebied dreuger wodde deur een betere ofvoer van et waeter 
nao de kanalisaosie van de Lende, veraanderde een tal petgatten in elze-
broekbos. Mar niet alle petgatten bin dichtegruuid. Warscbienlilc bin die 
laeter uutveend. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



deensdag 	woensdag 

8 9 
oktober 	oktober 

Grote gek, tutebek, 
slik an 't gat, 

wat een reer Jong is dat 
(iene mit een montien mit een aorige vorm; Hooltpae) 

Wereidmissiedag voor de kinderen 

donderdag 	vne,jdag 

10 11 
oktober 	oktober 

H 
Hij geft him niet weg, hij is zo deun as de pest 

(Der Izzerd) 



De Lendevallei (3) 

Op de stokkies veenmoerasrietlaand ziej'  soorten varens en somstieden 
zunnedauw. Op de rietlanen en stokkies blauwgröslaand vien ie ok biezun-
dere plaanten as de Spaanse ruter en sterzegge. Wie in meie/juni langs de 
Lende fietst ontdekt d'r de biuuiende hujlanen. Zommerbluuiers trekken 
o.e. vlinders an. Biezundere dagvlinders in de Lendevallei bin de zuiveren 
maone en de parelmoervlinder. Boven et gebied vliegen tot in september 
talrieke soorten libellen en waeteijuffers., 
In de roege gebieden en et eizebroekbos schoeien overdag de renen, mar ok 
de naachtroofdieren vos, wezeling en hermelijn genieten d'r van de rust. In 
de bomen slapt de raansoele, een naachtroofvoegel. De daor veurkom-
mende dagroofvoegels bin o.e. de schofferd, havik en wiekel. 
Oostelik van de A32 ligt de Lendepoolder. Et is een in de dattigerjaoren 
anmaektpetgattegebied. In 1990 is de Lendepoolder anicocht en de bemae-
ling stopzet. Now ligt d'r een grote poele die veural in de winter bezocht 
wodt deur een boel soorten waetervoegeis. Et gebied dat veul verschillende 
terreinsoorten kent, trekt ok een protte soorten bruudvoegels an zoas de al 
eerder nuumde zwatte stem, de blauwbost, de fuut, de krakente en weide-
voegels. In hujianen ten westen van de oolde Rieksweg heur ie (nog) de 
gritte en de wilp. In de elzebroekbos brôdt de grote bonte specht. 
Een belangrieke maotriegei van beheer is de verbetering van de kwaliteit 
van et waeter en et nat holen van et netuurgebied. Op et ogenblik wodt d'r 
warkt an et uutzetten van de otter. 

flebe Scheenstra 

Ballade van 11111e van de Langdille 

Ze was een hippentrippe 
Ze werkte hier en daar 
Ze varfde beide lippen 
Dee statties in et haor 
kleur oolden wodden duvels 
Heur baas was d'r mit an... 
Want Hutten die wol vrijen 
Mit Jan en Alleman! 

Ze hul van Klaas, van Garriet 
Van Haans, van Joulç van Piet 
Van Jan en van de slaachter 
De eren nuwn ik niet 
Ze is een schoffien trouwd west 
De smid nam heur as wief 
Die gong keur gauw vervelen, 
Gaf niet genoeg 'gerief! 

Zij had wel durend ~den 
Et kwam d'r niks op an 
Ze had wel twintig kiender 
Mit elk een ere van. 
Ze had ze in Australië 
In Spanje, Mexico, 
Z' had overal heur kunde, 
Van Buil tot Bork.ulo! 

Ze was aow elk hij langes west, 
Et is ok altied wat, 
Ze wol op 't laest wat aanders 
Ze was dit leven zat! 
Dat op een zommennorgen 
't Was vlak bij Scharpenzeel, 
Doe vunnen ze heur in een ekkelboom 
De stroppe om de keel! 

Dat hoeft jim niet te spieten 
Al is 'teen lellebel 
Al is zij in de hemel 
Echt, zij vermaekt heur wel! 
Want ien ding moej' nog weten 
En dat is 't slot hiervan: 
Om 't hoe/den bij de poorte 
Papt zij r,it Petrus an! 

Henk Bloemhoif 

(Uut: Fo ddelpenneri j, Henk Bloemhoif, Stellingwarver Schrieversronte, 1974) 



op 07.59, zunne onder 18.52 
	

E.K. 07.33 

zaoterdag 	zundag 

12 13 
oktober 	oktober 

Votgooien is 't laeste, zee de turf, 
en doe belaande hij in de kachel. 

(De Hoeve) 

maendag 	deensdag 

14 15 
oktober 	oktober 

Wat ie weggeven hek liever op 'e schoppe 
as op 'e haand. 

(wodt wel zegd tegen iene die zunig dot, 
mar wel opschept; Steggerde) 



t- 	TjyotntJ'J 
war cm 	 ok mm 

~_toch  
Tocholor. 	 ;r op 't kaboU, 

Kringeslaachter 

Op Der izzerd weren jaoren leden alderhaande beroepen. Uutke-
rings zoaj' die vandaege-de-dag hebben, weren d'r niet. De 
meensken mossen mar zien dat ze heurzels redden. 
Zo was d'r in oons dörp ok een kringeslaachter. Een kringeslaachter 
is iene die vee dat doodgaon was slaachtte. Now hebben wij in 
oonze verzaemeling oold ark nog een netties uuthold stok hooit van 
krap een meter laank. Dat stok hooit wodde deur de kringelaachter 
bruukt om et vleis Stunt te venten. Hij zette et ding op de schoolder 
en gong zo de buurt op. 
Now gong hier destieds et verhael dat Jouke (dat was de slaachter) 
eerst een oold wiefien een stokkien vleis onmenocht brocht. Rookte 
bij heur nao drie daegen de schostien nog,dan ventte hij pas et ere 
vleis nut... 

Ybe Duursma 



Wereldvoedseldag 

woensdag 
	

donderdag 

16 17 
oktober 	oktober 

Jan troedelt Triene, 
en Triene troedelt Jan, 

as Jan dan niet meer troedelen kan, 
dan troedelt Triene Jan. 

(klein volkswiesien, troedelen is knuffelen; 
Ni jhooltpae, Noordwoolde, Ni jberkoop) 

2002 

Zunne op 08.11, zunne onder 18.37 

vri'jdag 	zaoterdag 

18 19 
oktober 	oktober 

D'r kwam een scheut wiend om de hoek van 't huur, dat 
de bienen scheuten me haost onder 't gat weg. 

(Donkerbroek) 

2002 



Wat over steerns 

De zunne, alle zichtbere steerns ende miljarden steerns die we alliend deur 
een teleskoop zien kunnen, vormen initmekere een hiele grote, aorig platte 
spiraolnevel die we oons melkwegstelsel nmnen. Dat grote stelsel van 
steerns het een diameter die groter is as 80.000 lochtjaoren. Hi'j is liekewel 
minder as 10.000 lochijaoren dikke. Oonze zunne staot dichte bij oons 
equatoriale vlak van oons galactisch (melkweg) stelsel, in iene van de 
'aarms'  van de spiraoL Et galactisch cer4rum ligt 26.000 lochtjaoren van 
oons of, bij et sterrebeeld Sagittarius (Schutter). 
In oons melkwegstelsel kommen veul hopen van steerns veur, kiek as grote 
wolken die nut kosmische stof bestaon. Oons melkwegstelsel dri'jt as et 
waore as een groot viel in de route en de miljarden steerns bewegen heur 
rond et centrum, krek zoas de planeten dat om de zunne henne doen. De 
steerns die bij et middelpunt liggen, drijen hâdder as die d'r veerder of 
liggen. 
De twie Magelhaese wolken (Kaapse wolken) die vanof et zudelik half-
rond te zien binnen, liggen 150.000 lochtjaoren van oons of en bin van de 
dichtsbi'j liggende extra-galactische stelsels. Oons galactisch stelsel kuj 
vergelieken mit de grote spiraolnevel M31 in et sterrebeeld Andromeda. 
Dat stelsel is op twie miljoen lochijaoren van oons te tenen en het twie 
keer de omvang van oons eigen melkwegstelsel. Moej' begriepen dat dat 
stelsel oonze naoste buurman is... Van zokke extra-galactische stelsels 
wedden d'ronderhaand, mitbehulp vanteleskopen, al eenmiljard ontdekt! 

Joop van Lier 

Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moe'n weer woorden invuld wodden. 
Naost de stippen staot de omschrieving daorvan. In elk volgend 
woordkommen de letters van et veurige woord en d'r komt een ni'jen 

iene bij. 

klinker  
mezieknoot 
schoefbakinbi'jglieks een kaaste 
et Stellingwarfs is een erkende 
meervoold van een vrouwelike zang stem 
niet doen 
van staol 
de zunne en de steerns doen et o.e. 



Wereidmissiedag (r.k.) 	 V.M. 0920 

zundag 	maendag 

20 21 
oktober 	oktober 

ez 
Een tuut is een geluud, 

as de iene snuut op de aandere sluut. 
(Sunnege, Ooldetriene) 

deensdag 	woensdag 

22 23 
oktober 	oktober 

El 
Hij trok krietwit weg. 
(wodde wit; Wolvege) 



D'r was een man in Noordwoolde, 
die hadde knap last van de koolde. 
Mar mit wat kejak 
en een pmempien tebak, 
was hij vaeke al rap weer de ooldel - 

D'r was es een boerin Nijlaemer, 
die wol slimme graeg in de Kaemer 
Mar et vrouwgien zee: 'Nee, 
want etzwat-bonte vee 
uut de West/zoek oogt vule veurnaemer!' 

D'r was een boerin Langedieke, 
die 't lessend nogal gottig zee: 
Zo wied a'k om me henne kieke, 
is dit mien eigen vrije steel' 

Ze huilen 'm dus veur een rieke! 
Mar och, hij zee et op 'eplee!... 

Jonk 

(Out: Greensgeval, riempies van Jonk, Stellingwarver Schrieversronte, 
1984, ISBN 90 6466 036 0) 

Pauluspattien 

De Post die veur Else bestemd was kwam mit de tram nut Ooster-
woolde of Stienwiek. In een appatte postwaegen reed een 
postambtener van Oosterwoolde mit om de post op de route en in de 
dörpen in-enuutte laeden. 
De post veur Else wodde bezorgd vanuut Zorgvlied, waer een 
zonuuxnd hulppostkantoor zat. hel bekende postboden weren vroe-
ger Jan van Opzeeland, Paulus Mulder, Frietus Wheda en Feije 
Betten. De bewoners van Else hoefden aenlik nooit naor Zorgvlied, 
want 'de post' kon alles onderwegens wel ofhaandelen. Hij nam 
kwitaansies in ontvangst, verkocht postzegels, brocht de pakkies en 
nam brieven en zo wat henne van de ldaanten weer mit naor 
Zorgvlied. 
Paulus Mulder was behalven postbode ok nog fietsemaeker. Paulus 
maekte graeg een praotien onderwegens en was meerstal ok wel te 
vienen veur een goed bakkien koffie. As hij hielendal in de Horst 
bestellen mos, had hij liekewel wel een hekel om een omweg te 
maeken. Zo hadde hij in de loop der jaoren dwas deur et kreupel-
hoolt veur himzels smalle fletspatties maekt. In de volksmond 
ontston doedertied et zonuuxnde Pauluspattien. 0k de aandere post-
boden maekten dr vanzels daankber gebruuk van. 

Hendrik Betten 



Dag der Verenigde Naties 

donderdag 	vri,jdag 

24 25 
oktober 	oktober 

Et duurt bij him altied twie langen, twie brieden. 
(slim lange; Buil) 

op 08.23, zunne onder 18.23 
	

Aende van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

26 27 
oktober 	oktober 

Een dag as een weke! 
(wodt wel zegd as d'r wat slimme lange duurt; 

Nijhooltpae) 



vremd 

toch wel vremd 
dat mien neuze lopt 
en mien voeten roeken 

verslaving 

af' niet bitten roken kunnen 
dan kuj' bitten roken 

Jan Oosterhofjr. 

EtRooieDôrp 
Et Rooie Dörp, dat vroeger ok weide Nile huzen' nuunid wodde, ligt aen-
lik midden op De Miente op et karkelaand ten noorden van Noordwoolde. 
Et wedde tussen 1918 en 1922 bouwd op een stok heideveld, warschienlik 
in opdracht van een woningbouwverieninge. 
An weerskaanten van een zaandpad stonnen eerst elf huren, de hieltied 
schuin tegenover mekaander. In 1939 braande ien van de twienentwintig 
wonings of. De bewoner was heidebuundermaeker en vennoedelik is de 
braand in zien heideveurraod ontstaan. Et huus is doe opnij bouwd deur et 
annemersbedrief van Jan Menger van Noordwoolde. Laeter is d'r in de zesti-
gerjaoren nog een huus otbraand, mat dat is niet opni'j bouwd. Een eer huus 
is sloopt vanwegen grote verweerlozing en ok dat is niet herbouwd. D'r staon 
now nog twintig renoveerde hozen, elk op een stok laand van zestig are. 
Biezunder is dat dr bij de bouw van de huzen restaanten van een karkhof 
vunnen binnen. Et zei best kunnen dat op dit plak et oolde Noordwoolde, 
mit een karkien, legen het. Jim moe'n dan an zo omtrent de tiende ieuw dae-
nken. Dat zol betekenen dat een belangriek dil van et Noordwooldiger 
leven him vroeger op De Miente ofspeulde...! Laeter ontston et Noord-
woolde van vandaege-de-dag, doe d'r in de tied van de veenofgrevings een 
turfvaort anlegdwodde om zo turfte vervoeren. Daordeurontston d'rwark-
gelegenheid en gongen de meensken daor bil in de buurt wonen. Ie heuren 
now ok niks meer over die oolde bewoning, de meensken bin zeker verge-
ten waor heur veuroolden ooit woonden. 
De naeme van et Rooie Dörp is niet te daanicen an de poletieke gezindhied 
van de bewoners, mat, naar et schient, an de kleur van de dakpannen. 

Joop van Liet 



L.K. 06.28 

maendag • deensdag 

28 29 
oktober 	oktober 

Raodsel: Ra, ra, rutje, 
mit een keuperen tutje, 
een slinger an 't gat, 
ra, ra, wat is dat? 

(oplossing: een oolderwetse haandkofflemeule; 
Noordwoolde) 

Hervormingsdag (prot.) 

woensdag 
	

donderdag 

30 31 
oktober 	oktober 

Hij wet niet hoe as hij him wennen of keren moet 
(zo drok en vol is et; Oosterwoolde) 

Is 



De klokkestoel van Donkerbroek 

De klokkestoel van Donkerbroek is in 1974 bouwd deur et annemersbe-
drief van de heer LII. Oosterkamp van De Fochtel. Et gaot hier om een 
dubbele klokkestoel daor twie klokken in hangen. De klokkestoel het 
daorom drie bienten, en in dit geval drie hiele korte makelaars. Vergeliek 
disse klokkestoel mar es mit die van Oosterwoolde. Op et eerste oge heb-
ben ze eenboel van mekeer, mar de klokkestoel van Oosterwoolde het juust 
drie lange makelaars (tot zoe'n zestig cm boven de grond). As bedekking 
het de klokkestoel van Donkerbroek een schilddak. De Donkerbroekemer 
klokkestoel het et zonuutnde vliegende klep elsysteem, mar de klokke wodt 
tegenwoordig automatisch luded. 
0k veur 1974 hadde Donkerbroek al een klokkestoel. Wanneer de eerste 
klokkestoel in Donkerbroek bouwd is, is liekewel niet bekend. feite klokke 
is van 1502 en de kleinste zol van rond 1300 wezen. Max uteraord zegt een 
jaortal in eenklokke niet altied wat over de oolderdom van een klokkestoel. 
Bekend is in elk geval dat d'r in Donkerbroek in 1802 een ni'je klokkestoel 
kommen is. Hi'j wodde bouwd van hoolt dat in Ooldeschouw (bij Akknnn) 
kocht wodde. In 1889 was disse klokkestoel liekewel weer an aende en 
wodde d'r in Beets een klokkestoel (van 1887) kocht, die daore niet meer 
neudig was, omreden dat dörp in 1889 een nije karke mit een toren kreeg. 
De klokkestoel van Beets, die twie meter hoger was, wodde otbreuken en 
in Donkerbroekweer opbouwd. Intied hebbende vrouwluden van Donker-
broek de klokken hielemaole schoerd! 

Sietske Bloeznlwff 

sèneediezeren hekke mitjaoren dikke varve 
kroeme maegere bomen 
bij et grieze nuunderpad langes 
een sciziernerige tunnel 
an 't aende links et kleine schuurtien 
dat mit muuite overaende l4fl 

de eupen ruumte 
een koolde wiend komt van de Koelanen 
niet veer van et dörp is et stille hier 
gien bloemen allienig gries en grauw 
grieze stiender mit letters 
vertrouwde ~men wit et dôrp 
meensken van vrogger 

de locht is =ver 
hier is nooit vluukt 
hier is naodocht 
over levens en zin 
liggen hier gedaachten an mij? 

schruten kiek ik om mij henne 
de stien der via 'n griezer 
de ooldsten valen zo sta origan omme 
langzem-an vaalt alles uut mekeer 
in ei duuster 
komt d'r iene anlopen 
wat huverig gao 'kvot 

illem Jan Teij erna 

(Out: Interieurarchitekt. Antekens van een andaon gemoed, Willem Jan Teijema, 
Stellingwarver Schrieversronte, 1994, ISBN 90 6466 071 9) 



Alierheiigen (r.k.) 

vn jdag 

1 
november 

Allerzielen (r.k.) 
Zunne op 07.36, zunne onder 17.09 

zaoterdag 

2H 
november 

Waeterkevers zaggen ze vaeke veur twirrellochies an, 
een soort wilde lanteern. 

(dwarrelend, spoekachtig locht, zoks as een dweellocht; 
Munnikeburen) 

N.M. 21.34 

zundag 	maendag 

3 2 
november 	november 

Dat kan 'k me in de wereld van God niet indaenken, 
dat mag bessien weten. 

(dat kan 'k me beslist niet veurstellen; Scharpenzeel) 



November 

November is de maond van et vee op de stal. Aj' wat et weer anbelangt een 
geunstige novembermaond hadden, was dat veurdelig veur de boer, et 
speerde rauwvoer en krachtvoer nut. Mar et kon ok omgekeerd. Dan mos et 
vee al in oktober op de stal, omdat et slim nat was. Of begin november, 
omdat et al beheurlilcvreur en omdat d'r snij lag. 
De knollen die Luie verbouwd hadde, weren nog niet allemaole op. Mid-
dags, mit de boek vol waarin eten, gonjèn Lute en Klaos vaeks een peer 
uurties knolleplokken. Om de beurt mossen ze even haneboken. Klaos 
hadde dr minder last van, mar hj was okwatjonger as Lute. Om eenuur of 
viere gong ei weer op huus an om even om de kachel te zitten mit een lek-
kere bakkoffie. En dan naor de stal, vanzels. 
Lute en Margien hadden een Friese stal, waor as de koenen twie an twie 
stonnen mit een koetouw om de horens. Et koetouw wedde vaastebunnen 
an de hendelschutties. De koenen stonnen lekker in et stro of laggen daor 
heerljk in te kreunen en te weerkouwen. Ze hadden et echt naor de zin. 
Et was gezellig in zoen stal. Ie heurden gien hadde wiend, gien dikke hae-
gel- of regenbijen. Zoe'n stal was dan ok beheurlik goed isoleerd. Onder 
de dakpannen zat een laoge riet en de koezoolder mit huj d'r op zat vlak 
boven de koenen. Et vreur ok nooit in de stal en et was altied een lekkere 
waannte. 

Koop Gorte 

De Mondenpoele (1) 

De Mondenpoele is een restaant van et Elserveld, dat vroeger een 
groot heideveld was. Et Elserveld koj' vienen van de Fries-Drentse 
greens of tot en mit et bosgebied ten noorden van de Kloosterweg. 
An de zunnekaante van de Kloosterweg warkten ten liede van de 
Twiede Wereldoorlog joodse gevangenen an een schijnvliegveld 
veur de Duutse bezetters. 
Nao de oorlog is et gebied anmaekt en wodden in opdracht van de 
Dienst der Domeinen drie boerderijen bouwd. Twie daorvan bin 
vandaege-de-dag kampeerboerderi'jen. Een groot diel van et Elser- 
veld is in de vuuftigerjaoren anplaant mit naaldhoolt. 
De Mondenpoele ligt in een leegte an de westkaante van et Kanne- 
demeer. De bos an de noordkaante van de Kloosterweg slôt an bij et 
netuurgebied de Schaopedobbe. De poele is een al dan niet vulde 
poele mit waeter, in vroeger lieden ontstaon deurdat dat plak deur 
stoeven de hieltied meer uutholde. 
Om de Mondenpoele henne ligt een heuvelrogge, ontstaon tiedens 
de zaandverstoevings. Die rogge is now begruuid mit bos. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Daankdag veur gewas en arbeid (prot.) 

deensdag 	woensdag 

5 6 
november 	november 

Alle beties helpen, zee de man, 
en hij piste in de zee. 

(Nijberkoop) 

donderdag 

7 
november 

• vn jdag 

8 
november 

Cfd 
Die is aorig veer op 'e reize, 
die Wet van de wereld niks of 
(is diepe in de slaop; Berkoop) 

-ii 



De Mondenpoele (2) 

Op et eupen die vien ie nog struukheide en op de vochtige plakken dop-
heide. Binnen de oftastering lopen grote gröseters. De bos op de heuvels is 
op een tal plakken niet interessaant deur et ontbreken van een struuk- en 
krudenlaoge. 
In de haast en de winter kuj' d'r hiel wat mezen tegenkommen zoas et kool-
mesien, et zwarte mesien, et kop-, kuif-, pimpel-en statrnesien. Aandere 
veurkoniniende voegelsoorten bin et gooldhaentien, de grote bonte specht, 
deboomkroepei de raansoele, de schofferd en de havik. Al de hier nuumde 
soorten kommen in et gebied et hielejaor deur vent 
Vroeger wemelde et d'r van de knienen. Tegenwoordig bin die d'r niet zo 
vule meet De knienen bin nao et uutbreken van de ziekten myxomatose en 
VHS, et ontbreken van dichtbegniuide stokken en daordeur eten en deur de 
jacht van roofdieren in et hiele gebied zo goed as verdwenen. 
Omtrent de meimaond kuj' d'r genieten van een kikkerkonsert, opvoerd 
deurpoelekikkerds. In de naozommerbluuit op et diel mit dopheide de zun-
nedauw en klokheide onimeraek. 
Via et klaphekkien meuj'ethielejaor deur op de paeden kuieren. In de haast 
en winter zoj' van een heuveltoppe of nog even de kieker richten kunnen op 
et Kannedemeer. Op die poele drieven in de rustige periode van etjaorrie-
gelmaotig de bargente, de wilde ente, de slobente, de kuifente en soms de 
krikke en de doodaars. 

Wiebe Scheenstra 

Klein huslen 

Klein husien 
wegkreupen aachter de bomen 
wat staoj' daor 
zo stille henne te dromen 
versteur ikjow rust 
dat spiet mi)' dan wel 
want misschien maek ikjow 
zuver wat kel 
toch stap ik mar of 
want ik kan et niet laoten 
ik wol now wel evenpies 
een peer woorden praoten 
mar ei blft hier zo stille... 
dus, droom now mar weer 
over jaoren terogge 
de tied van hiel veer 

LanikjeHof-de Boer 

(Vut: Van mien kaant bekeken, Lamkje Hof-de Boer, Stellingwarver 
Schrieversronte, 1981, ISBN 90 6466 026 3) 



.49, zunne onder 16.57 

zaoterdag 	zundag 

9 10 
november november 

Kiender maeken is gien keunst, 
mar goed grootbrengen wel. 

(Hooltpae) 

1 _l 

Sunte Matten 
E.K. 21.52 

maendag 	deensdag 

11 12 
november november j 

Et raekt me niet zo, ie kun mit de hiele wereld niet tillen. 
(ie kun je niet et lot van iederiene en alles antrekken; 

Wolvege) 

~ 	 2002 



Fietsplacties 

Belasting op fietsen stamt uut etaende van 1800 en was doe een onderdiel van 
de personele belasting. In 1919 wodde dat opheven, mar niet veur lange tied. In 
1924 wodde de belasting al weer invoerd. Et was doe een tied van ekonomische 
krisis, veural om de dattigerjaorenherrie. 
As bewies daj' anje verplichting voldaon hadden, kreej' een keuperen plaetien 
dat zichtber an de fiets bevestigd wodden mos. Tot 1928 kostten zokke fiets-
plaeties drie gulden et stok. Daaraan wodde de pries verleegd tot een 
rieksdaelder. Dit was in die tied veur een arbeider, die twintig gulden in de weke 
verdiende, een hiel bedrag. Daorom kon niet veur elk lid van et gezin zoe'n 
plaetien kocht wodden. 
Vaeke bleken de plaeties veur dieven Hel antrekkelik te wezen. Daorom moch-
ten ze doe ok op de kleren dreugen wodden. D'r wodde slim op et gebruuk 
toekeken, zoas hier bi'jomme deur veldwaachter Vos van Hooltpae. Hi5 badde 
daor bliekber een boel aorighied an. De meerste meensken hadden dan ok 
zwaor de pest an et plaetien. 
Warkelozen en hiele aarme meensken konnen een plaetien ominenocht luie-
gen. Daor zat dan wel een gat in en d'r wodde een mark KOSTELOOS in 
sleugen, zodat iederiene zien kon daf gien wark hadden of hiel aarm weren. De 
meensken kregen nog meer de pest in doe de warkelozen de fiets alliendbruken 
mochten om te stempelen. Ze mossen in die tied alle daegen weten laoten dat ze 
gien wark hadden. De aanne meensken mochten et plaetien wél gewoon bru-
ken, dat de warkeloze was dubbel de dupe. 

Ybe Duursma, bron: Streekmuseum Opsterlaand 



woensdag 
	

donderdag 

13 14 
november 	november 

01 
Eelt in de hanen is eervoller 

as goolden ringen om de vingers. 
(Span ge) 

Zunne op 08.01, zunne onder 16.47 

vn jdag 	zaoterdag 

15 16 
november 	november 

Et gaot d'r in de wereld omme, 
hoe krieg ik jow centen in mien ponge. 

(Else) 



Vledder en »lever 

In 1328, of even daorveur, hebbende dörpen van Oost-Stellingwarf 
heur ansleuten bil de 'Friezen van Stellingwarf. 
Naor mien idee hadden Vledder en Diever daor ok bij wezen moe-
ten. Die twie dörpen hadden d'r zo mooi bil kund. De greens in et 
zuudoosten van de perveensie Frieslaand had dan rechtdeur lopen. 
Now liekt et krek as is d'r een tippe uit. 
Vledder ligt an de weg van Appelsche naor Stienwiek. De toren van 
dekarke in dat dörp het een zadeldak, dus dat is zo Fries as et mar kan. 
In de tied dat de bossen d'r nog niet weren, koj' vanuut Appelsche de 
karketoren van Diever zien. Et was doe ien groot veld mit heide en 
roegte, mar d'r leup wel een weg naor Diever. De bewoners konnen 
dus wel bil mekeer kommen as dat neudig was. 
Vledder en Diever hebben elk twie grote karken. Dörpen as Appel-
sche, Langedieke, Else en Buil kun daor niet tegenan. Et weren van 
ooldsher ok twie belangrieke plakken. Marja, ze vannen et bliekber 
niet neudig heur bil de Stellingwarvers an te siuten. Et is now ien-
keer niet aanders. En toch zo'k best es weten willen wat daorvan de 
redenwesthet! 

Egbert de Jong 

De Lendebatten 

Zet over de Linde hiette et hier vroeger ok wel. Vermoedelik hadden ze doe 
ok al een soort van brogge over de Lende bouwd van paolen en hoolten 
vlonders. Zokke vlonders won in et Stellingwarfs batten nuumd, vandaor 
de naeme Lendebatten. 
De Lendebatten vormen een verbiening tussen de lekenweg en de Potebos 
richting Berkoop. De Lendebatten is vandaege-de-dag een iezeren 
dri'jbrogge mit een hoolten broggedelc In et verleden veerde d'r nog wel es 
een vrachtschip deur de Lende naor de opslag bil de Singelbrogge an de 
Berkoperweg, mar tegenwoordig niet meer. Et gebied wedde nao de ruil-
verkaveling aenlik veur gieniene meer toegaankelilc. 

In de Twiede Wereldoorlog wodde etpad over de batten een boel bruulct as 
vlochtroute, ok deur de vi'jaand. In et veuijaor van 1945 moet d'r bil de 
boerderi5e van Roelof ten Wolde art de noordkaante van de lekenweg nog 
een hiel spektaokel west hebben. De Kannedezen die van de Berkoperweg 
of mit heur gevechtswaegens in westelike richtiig wollen, stuitten daor op 
een aachterbleven groepien Duutse soldaoten en wat haandlangers. Et 
weren d'r een stok of dattien in getal en ze beudden aorig verzet De Kanne-
dezen scheuten mit mortiergranaten over de boerderi'je henne. De Duutsers 
gongen d'r doe vandeur, dwas deur de lanen henne de Lendebatten over. Via 
de Potebos kwammen ze op de Boverweg om zo een veilig plakkien te 
zuken. Zo gong et verhael temeensen in die tieden. 
De boerderi'je van Roelof ten Wolde kreeg laeter de naeme De Vrijheid. 
Butendat is nao de oorlog de zaandreed die van de Berkoperweg of naor de 
Jekenweg leup, Vrjheidswegnuumd. 

Joop van Lier 



zundag 	maendag 

17 18 
november 	november 

et 
D'r bin loopvrouwen, koopvrouwen en huusvrouwen, 

mar de laesten bin de besten. 
(Scharpenzeel) 

V.M. 02.34 

deensdag 	woensdag 

19 20 
november 	november 

't Is een kleine wereld. 
(wodt wel zegd as et slim mistig is; 

Niberkoop, Noordwoolde, Steggerde) 



Wat over steerns 

As St an de locht een komeet verschient, het iederiene daor vandaege-de-
dag aorighied an. Toch hebben meensken daor van de vroegste tieden of 
ontzag veur en weren ze d'r vroeger best wat benauwd veut Et verschienen 
van zo&n komeet gebeurt ok niet vaeke. 
Veurdat de meensken percies wusten wat een komeet now aenlik was, wod-
den ze beschouwd as een veurteken van driegende ellende. Zo dochten de 
Romeinen dat de grote komeet die bi'jde dood van Julius Caesar ver-
scheen, zien ziel was. 
Een aandere opmarkelike komeet kwam in etjaor 1066, vlak veurdat keu-
ning Harold van Engelaand sneuvelen zol. Die komeet is ofbeeld op et 
beroemde tapijt van Bayeux. 
Kometen lieken op steerns itt lange nevelachtige staten. Kometen bin 
aenlilc grote ballen van ies en stien en drijen in langgerekte elliptische bae-
nen om de zunne henne. Tiedens zoe'n omloop om de zunne verliezen ze 
een bieleboel ies en stof deur de waarme zunnewiend. 
Halley stelde vaaste dat de vorm van de baene van een komeet in 1682 een 
boel leek op die van de kometen van 1607 en 1531. Hij veurspelde dat 
dezelde komeet an et aende van 1758, of in et begin van 1759, weer te zien 
wezen zul. Over de hiele wereidwaachtten de astronomen doe op de komst 
van de komeet, die inderdaod vroeg in et veutjaor van 1759 verscheen. De 
komeet wodde doe naor Halley nuumd. Hij het een omlooptiedvan 75 jaor 
en in etjaor 1986 was hij bij oons veur et laest te zien. 

Joop van Lier 

Priespuzeltien 

Mit et onderstaonde puzeltien kuj' een mooi Stellingwarfs boek winnen. Ie 
moe'n de oplossing dan wel veur 31 december opsturen an de Stellingwar-
ver Schrieversronte. Et adres is: Willinge Prinsstraote 10, 8422 PE 
Berkoop/Oldeberkoop. 
Op de stippen en strepies moe'n de oplossings van de omsebrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. Aj' dat allegere goed daon hebben, komt d'r op 
de riegel strepies, van boven naor beneden, de naeme van een Stel lingw arfs 
plakte staon. En, aj' die naeme goed hebben en ie sturen die op, wie wet is dan 
die mooie pries veurjow! Sukses! 

- . 	hej' as et koold of nat is an 
...... 	as de locht niet mooi is, wodt die zowel nuumd 

- 	munitie veur de jacht 
- ...  ... 	aj' hieronder lopen, woj', s et regent, niet nat 
- . . . 	gerecht dat in disse tied van etjaor goed smaekt 
- . . . 	soort heufddeksel 
- . . 	iene die op wildjacht 
- ......tied van etjaor daorwe now inzitten 
- . 	geluud van de wiend deur de bos 
- . 	soort soep 
- 	ziej'veunlinde haast inetwild 
- . . . 	hieruut vaalt regen 



donderdag 	vn jdag 

21 22 
november november 

As grote meensken praoten, 
moe'n kiender heur jakkes holen. 

(Berkoop) 

Zunne op 08.14, zunrie onder 16.38 

zaoterdag 	zundag 

23 24 
november november 

'(3 
Wat een eigenwieze snotneuze, 

die mient dat hij de hiele wereld an de kont hangen het. t 
(dat hiy beter is as jederiene en dat iederiene him mar 

naor him schikken moet; Noordwoolde) 



Oolde plaets 

Grune lanen, paorse heide 
Boer en knechten drok an 't wark 
Op 'e bouw mit drie man stark 
't Peerd dat trekt de zwaore eide 

Doej' nog stark en stevig weren 
Enjow bientwark hecht as ni 
0k al is dat veer veurbij 
Zé zie 'kjow nog mennig keren 

Meensken, hier wodt warkt om 't leven 't Bin alliend herinneringen 
Bij de Lende wodt d'r mijd Wat as west het komt niet weer 
Op 'e bouw daor wodt d'r zijd Mar al koj' mit oold niet veer 
't Schoften duurt d'r mar zo even Dâérom willen wij veurjow zingen 

't Jongste zeuntien hudet scha open 't Rieten dak haost uut mekere 

Mem klopt buten op 'n stoel Haenebalken half vermaogd 

Wat is Pake daor van doel? Oolde plaest, een ieder vraogt: 

Bij de hujbuit even slaopen Laotjow glorie toch in ere! 

Waarom as wij veurjow zingen 
Oolde plaets, zeg vraog ie]' of 
Waorom wij mit zoveul lof 
Zingen van jow vroeger dingen 

Henk Bloemhoif 

(Uut: F(>ddelpenneri'j, Henk Bloemhoif, Stellingwarver Schrieversronte, 
1974) 

Riesberkaampe en de Riesen 

Op etveurige blattien lazzenjim etgedicht/lietien Ooldeplaet& De tekst zei slaon 
kunnen op twie verdwenen Saksische boerderijen op Riesberkaampe en de Piesen 
bij Buil. Beide boerderijen wedden in 1920 nog opmeten deur de bekende Klaas 
Uilkema, die in de jaoren 1914-1934 tal van (bieztmdere) boerderijen in Neder-
laand opmat, beschreef en as et even kon vaaste legde op de foto. Van ien van de 
beide boerderijen, die van J.H. Russchen, kon Uilkema nog een foto maeken. Van 
de aandere, de boerderij e van J. Mulder, lokte dat niet neer. Doe IJilkema die boer-
derije ontdekte, was die al veur et grootste pat otbreuken. 
De boerderije vanRussehen was in 1920 nog in eenredelike staot. Disse plaets had, 
zoas wel meer Saksische boerderijen in Stellingwarf een zonuumde Friese dwas-
schure. Et ooldste diel beston nut een woning mit daoraachter een dele overdwas en 
een stal. in et aachterhuus zat butendat nog een grote potstal in de oolde stact. 0k de 
oolde döskruumte en et kaarnpiak weren nog in goeie staot. Warschienlilc was de 
perduktie van botter en keze in die jaoren op dit bedrief niet groot, want d'r was 
alliend een haandkaam. Bliekber was de opbrengst van de bouw daor doe nog et 
belangriekste, zoas dat eerder veur et hiele gebied gul. De boerderije van Mulder 
was injuli 1920 veur etgrootste patofbreuken. TochkonUilkemanog ei ien en aan-
der over de boerderije neteren. Warschienlik was deboerderi5e, in eerste opzet, van 
rond 1600. De kappe was bedekt west mit riet, alliend op et aachterste wolfsaende 
was heide bruukt. De boerderije had een middenpotstal en een dele overdwas mit 
daoraachter de hujvaldcen. Biezunder was dat ien van de ziedkaanten van et veur-
huus hielendal as slaopruumte bruukt wedde. An de ere kant van et veurhuus zat, 
behalven een pertaoltien, ok een melkkelder en een hokkien daor kaarnd wedden 
kon. De vloer van de woonruumte en van de dele weren beide van hem. 
Flink wat oolde dielen van de plaets, mit naeme et bient- en hooltwark, wedden 
opnij bruukt bij de bouw van een nitje boerderije an de ere kaante van de weg en 
veur een hokke. 
SietskeBloemhoff. (Gegevens uutUilkema, een historisch boerderij-onderzoek Boer-
derij-onderzoek in Nederland 1914-1934, deel 11, E.L. van Olst, Stichting Historisch 
Boerderzj-onderzoek 1991, ISBN90 70103 13 3 en uur mondelinge overlevering) 



maendag 
	

deensdag 

25 26 
november 	november 

Waor haor zit, kun gien hassens zitten. 
(Der Izzerd) 

L.K. 16.46 

woensdag 
	

donderdag 

27 28 
november 	november 

Et was een lewaai as van de aandere wereld. 
(een hels kebaol; Berkoop) 



karmis deur de revier 

in et dörp stroomt waeter 

zoerstokken, schietgeweren boten veren 

en botsautogies ik kiek 

op et karkeplein wilde bloemen 
voegels zingen 

d'r is leven een 1rein raost veurbi 

in et dörp even is et stille 

vief soorten van meziek 
et raozen van kiender in de veerte 

vermaek is et karmis 

in de zoele aovendlocht vlakbij' 
niet zichtber 
een voegeltien 

Willem Jan Teijema 

(Out: Interieurarchitekt, Antekens van een andaon gemoed, Willem 
Jan Teijema, Stellingwarver Schrieversronte, 1994, ISBN 90 6466 

0719) 

Ooldelaemer (1) 

Naodat in et vere verleden de eerste kolenisten heur vestigd hadden in wat 
we nowkennen as Ooldelaemer, zal et ze hiel gauw dudelikwoddenwezen, 
dat ze heur in 't veurste plak doende holen mossen mit de bescharining 
tegen et waeter. 
Onder karkelilce begeleiding moe'n ze al hiel gauw begonnen wezen mit de 
anleg van de Weerdiek. Wanneer dat west is en as ze daorbi5 hulpe had heb-
ben van de monniken, zuwwe wel nooit an de weet kommen. 
Uut die tied bin d'r hiel weinig oorkonden waorin over Stellingwarfspreu-
ken wodt. Veur zoveer is nao te gaon wodt de naeme Weerdiek veur et eerst 
nuumd in de Beneficiaol boeken in 1543. In etjaor 1245 is d'r spraoke van 
Scharpenzeel, wiels in 1300 schreven wodt over Spange, Munnikeburen en 
Ni'jtriene as bestaande parochies. We kun dan ok gevoeglilc annemen dat 
de diek om die dörpen henne, de tegenwoordige Grindweg, al lange klaor 
was. Zonder die waeterkering was et gebied omines vrijwel onbewoonber. 
An de ansluting van die diek mit oonze Weerdiek kuwwe zien, dat die laeter 
anlegd is. 
In elk geval is et zo, dat nao de al-leg van de Weerdiek de dôrpen Hoolt-
woolde, Ni'jhooltwoolde, Ni'jlaemer en Ooldelaemer zoen betien tegen et 
de hieltied weer opkommende waeter bescharmd weren. Ze kennen doe 
veerder gaon mit et in kultuur brengen van et laand. 

(lees veerder op et volgende blauien) 



Zunne op 08.24, zunne onder 16.32 

vri'jdag 	zaoterdag 

29 30 
november november 

t? 

'k Gunne je de koffie wel, mar de tied niet. 
(Scharpenzeel) 

Eerste Adventszundag 

zundag 	maendag 

1 	2 
december december 

Dat weert him aorig in de kaorte. 
(dat komt him goed van pas; Blesdieke, Ni/berlcoop) 



Ooldelaemer (2) 

0k in Ooldelaemermoe'n de hoeren al gauw deur had hebben dat d'r mit et 
vene dat in de buterdiekse lanen zat, geld te verdienen was. Et vene was 
zwaor en leverde dichte, hadde turf op, die al gauw in Frieslaand, mar ok 
bij de schippers die ze in de steden hij de lessel langes verkochten, een 
goeie naeme had. Om de ofvoer van de turf meugelik te maeken, bin de 
Ooldelaemster- en Ooldetrienstervaort greven, die tegere een verbiening 
vormden tussen de Lende en de Kuunder. 
Deur sluzen te maeken in de Weerdiek midden in Ooldelaemer en in de 
Scheene konnen ze et waeterpeil in de Weerdiekspoolder regelen. Now 
moej' je van die sluzen gien grote veurstelling maeken. Op oolde kwietings 
en in Icarkeboeken kuwwe lezen dat de turf verkocht wodde per schouw of 
dagwark en dat ze leverd wodden an boord van de turfschippen die in de 
grotere waeters te waachten laggen. De praemen of schouwen weren klein 
en de sluus wodde daor bij anpast. In de kleine venegebieden daor dieken 
ommetoe zatten, weren alderdeegst tiedelike slusies die nao ofloop van de 
vervening weer opruumd wodden mossen en vervangen deur een dam. Et 
was in ieder geval zo, dat deur et greven van de vaorten de ofvoer van turf 
regeld was. De vervening kon mit kracht anpakt wodden. Et risseltaot was, 
dat in 1543 Ooldelaemer as een flink dôrp naorveuren kwam. 

Joop Oosterhof 

December (1) 

De decembermaond is vaeke een trieste maond van snij, mist, vost 
en kotte daegen. Veur de boeren was et wat een rustiger tied. De koe- 
nen op de stal gavven niet zo veul melk meer, want ze mossen haost 
dreuge. Dat et melken gong nogal vlot en ie weren aovens mooi op 'e 
tiedldaor. 
Nao et broodeten wodde de lcraante even lezen en dan mild mit de 
buren, dat was goedkoper. Vaeks wodde d'r aovens ok een peer uur-
fles kaortspeuld mit de buren. 
Bij Lute en Margien gebeurde dat ok. Klaos, Lute en de buurman en 
de vrouw kaortspeulden, wiels Matten veur de koffie zorgde en de 
kachel an de praot hul. Klaoveijassen entachtigen deden ze vaeke en 
ok nog wel es een pottien schutjassen. 
Et kaortspeulen was haost et ienigste vermaek veur de plat- 
telaanders. Op vergeerderings wodde tussen et vergeerderen deur 
alderdeegst kaortspeuld! 
Sunderklaosfeest gong ruit een peer taoimannegies henne en de kien-
der kregen op schoele een kedogien. Now hadden Lute en Margien 
intied toch kiender, mat Klaos kreeg een peer nQje redens van heut 

(lees veerder op et volgende blattien) 



ILtS13ÇfI  

deensdag 	woensdag 

3 4 
december 
	

december 

Stille en bestendig, mar de knepen inwendig. 
(Ni jtriene) 

Sunderklaosaovend 

donderdag 	vri'jdag 

5 6 
december 
	

december 

De wiezen kommen uut et oosten, 
mar ze wonen now in 't westen. 
(wodt wel es uut de gek zegd 

tegen oostelike Stellingwarvers; Ni jtriene) 

2002 



December (2) 

In de koestal op de boerderije van Lute ston een voerbak, waor as ze et 
mael en de pulp in mongen veur de koenen. D'r lag altied een deksel op die 
voerbak. Zo konnen d'r gien strontspatten in kommen en as d'r es een koe 
losbrak dan kon die him niet te haasten vreten. 
De maelbak dee liekewel ok dienst as taofel veur et kaortspeulen. Buurman 
kwam soms nao de koffie en hij had altied een pakkien kaorten in de buse 
en as dan de bollekoopman kwam, dan ws et tachtigen geblaozen. 
As keuning winter om de hoeke keek en de vost even anhul, kwam d'r al 
gauw es een riederi5e. De baene was dan hielendal vol, want iederiene 
gong d'r henne om de gezellighied. De Harmonie van Wolvege zorgde op 
redens veur meziek op de baene. Veural as d!r  hadrieden veur vrouwluden 
was, was d'r een protte belangstelling. Die reden niet hek as vandaege-de-
dag in een schaetspak, mar in de kotte broek. Een protte mannen, meerst 
vrijgezellen, stonnen bij de start te kieken. De tebaksproeme aachter de 
koezen en dan mar nut de mond spijen. Een soort stille seks, misschien...? 
Waor as ze staon hadden was et touw en et ies laeter bruun van de 
tebaksflieber. 
Nao ofloop was de uutrikkinge van de priezen in ien van de kefé's. Veurhiel 
veuJ meensken was dat nog mooier as de hadriederi'je zels. Koeke en suke-
laomelk konnen ze in de tente op et ies wel kriegen, mar een hassebassien 
in et kefé was echt gezellig! 

Koop Gorte 

Et oosten et mooiste! 

In et oosten bin de Stellingwarven op zien mooist. Dat het altied al 
zo west! 
Nargens zief zoveul plaknaemen bij mekeer waor af de naeme van 
een boom in vienen. 
Zoas de geleerden beweren haj' op 'e Fochtel dennebomen, in 
Appelsche appelbomen, in Aekinge ekkelbomen, in Else elzen, in 
Boekelte beukebomen en et zo! Oosterwoolde ok niet wezen as daor 
haj' alles bij mekeer in een hiele bos. 
Vandaege-de-dag hebben disse plakken niet meer allemaole heur 
eigen bomen. 
Wie now graeg in de bossen wezen mag, moet netuurlik naor Appel- 
sche. Jow hatte enje ziel zullen daor straolen van gelok, zo schrift de 
dichteresse Carla Bogaards. 

Egbert de Jong 



Zunne op 08.33, zunne onder 16.28 

zaoterdag 	zundag 

7 8 
december 
	

december 

*3 
Mit beide bienen op 'e grond, 

dat leeft veur meensken slim gezond. 
(Noordwoolde) 

Dag van de rechten van de meenske 

maendag 
	

deensdag 

9 10 
december 
	

december 

Kotte wetten maeken. 
(etzelde as 'kotte metten maeken Ç 

Makkinge, Hooltpae, Span ge) 



De netuur bij Oolde- en Ni'jhooltpae (1) 

Inde laeste maond van etjaoris et de muuiteweerd es kuierente gaon deur de 
ofwisselende bosgebieden op de Lenderogge onder Oolde- en Ni'jhooltpae. 
Een peer duzend jaor leden was d'r op de Lenderogge een haost ontoegaan-
kelik woold. Op de zaandrogge verschenen ieuwen leden de eerste 
bewoners die dielen van de bos amnaekten. D'r ontstonnen heidevelden en 
dielen van de Lendevallei wodden in laetere tieden alliend bruukt as huj-
laand. De ver van de boerderijen gelegen blauwgröslanen wodden niet 
bemest. Et weren doe schraole, ven] mit bloemen begruuide gröslanen. De 
kleine perceelties kultuurgrond op de Lenderogge wodden doe deur et 
anleggen van hooltwallen tegen et binnendringen van vee en in et wild 
levende dieren bescharind. Dit oolde kultuurlaandschop komt op de hogere 
zaandgronden - mit uutzondering van de blauwgröslanen - nog veur een 
diel veur. Et laandschop op de Lenderogge mit bossies, hooltwallen enkul-
tuurlaand wodt een coulissenlaandschop nuumd. Dit kerakteristieke 
Stellingwarver laandschop wodt niet alliend deur de eigen bevolking war-
deerd, mar ok deur de toeristen. Et gebied maekt diel nut van et ROM-
perjekt. Et kerakteristieke coulissenlaandschop mag niet verleuren gaon. 
Daorin passen ok de agrarische bedrieven. Zoe'n gebied mag niet veraan-
deren in een grootschaolig netuurgebied. 
In Ni'jhooltpae is et bosgebied o.e. te berieken vanof de ofslag van de Stel-
lingenweg vlakbij de karke mit de mooie raanke, spitse toren, die hek as 
die van Hooltpae, boven de bomen uutstikt. 
De stokkies bos op de Lenderogge bin eigendom van de karke, SBB en 
pattekelieren. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

De netuur bij Oolde- en Ni'jhooltpae (2) 

Et bosgebied bij Nijhooltpae is een mingde bos mit jonge en oolde bomen. Et 
is et hielejaor deur eupen. In de bos om de iesbaene henne brudet o.e. de man-
soele, de grote bonte specht, de bonte vliegevanger en ie kun dtr  van omtrent 
april of de roep van de koekoek heuren. Netuurlik broden d'r ok de algemien 
veurkommende voegels. In de haast hej' kaans op deurtrekkende of overwinte-
rende hooltsnippen. Let in de haast ok es op alderhaande soorten poddestoelen. 
In oostelike richting valen de petgatten in de vallei op. Een peer d'r van bin 
opschoond. Et bin rustplakken veur o.e. de wilde ente, de kuifente (jaorvoegel), 
krikke en soms de doodaars en de smient. In de gröslanen van de Lendevallei 
eten de grote wilde zwanen grôs ofbekommen dr even, hek as de kleine wilde 
zwanen en knobbelzwanen. De knobbelzwaan brödt riegelmaotig langs et 
opschoonde oolde petgat bil de voegelkiekhutte an de oostkaante van et fiets-
pad richting de Lende. 
De voegelkiekhutte is bouwd deurleden van de voegelwacht Hooltpae e.o. Van 
de uutkiekpost of ziej' om meie henne de weelderige bluui van de vroegere huj-
laandbegruuiing. Misschien ontdek ie ok de brudende knobbelzwaan. 

In Hooltpae liggen ten westen van de Vinkegevaortweg de Heidehoogten. Et 
gebied is te berieken van de Stellingenweg of ter hoogte van et dôrp. Ie zien d'r 
nog de restaanten van oolde hooltwallen. Et woordwal geft an dat ethoolt vroe-
ger op opwurpen wallen plaant wodde. Een groot diel van de bossies en 
hooltwallen bin eigendom van It Fiyske Gea. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



E.K 16.49 

woensdag 
	

donderdag 

11 12 
december 
	

december 

Ie kun zo hadde jaegen af' willen, 
mar de vielen moe'n de tied hebben om te dri'f en. 

(De Hoeve) 

Zunne op 08.41, zunne onder 16.27 

S, vn jdag 

13 
december 

zaoterdag 

14 
december 

Die niet beter weet, lacht om een scheet. 
(Scharpenzeel) 



De netuur bij Oolde- en Ni'jhoultpae (3) 
Richting de Lende is nog een diel van de oolde Meulewiek, een opvaort naor et 
dörp, zichtber. Een biezundere bruudvoegel op de Heidehoogten is de grauwe 
klauwier. De plaetselike voegelwacht het d'r dattig nustkassies ophongen. In de 
Lendevallei bij Hooltpae brôdt ok de blauwbost. 
Van de naachtmofvoegels kommen d'r de mans- en karkoele veur, beide braden in 
et gebied. Deraansoelemaektvaekegebruuk van ooldnust van een kii'jedat 
vaneen schoffercL Dekarkoelebrödtinbruudkaasteninboereschuren. Beide soor-
ten jaegen vanof twielochten boven de wildakkers op moezen. Soms kuj' d'r 
oeleballenvienen. Die van demansoelebinlangwarpigen die van de karkoele rond. 
Et hielejaor deur vligt boven et kuiergebied de schofferd en soinstieden wodt 
de boomvalke (as zommergaast) d'r zien, jaegend op libellen boven de Lende-
vallei. In de Lendevallei bij Hooltpae brôdt elk jaor op een dichtegruuidpetgat 
de brune kiekendief. Een voegel die ni'j in de vallei brudet is de blauwbost. In 
de gröslanen van de Lendevallei overwinteren vanof de haast de drie eerder 
nuumde zwanesoorten. 
In et hiele gebied leven een boel Tenen. Let op de stront, de prenten en/of de 
veegboompies. Van sommige boompies bin deur reebokken tiedens et schone-
vegen van et bastgewei in et veurjaor dielen van de baste op een hoogte van 
zoe'n tachtig cm votveegd. Zokke boompies wo'n daorom veegboompies 
nuumd. De eerder nuumde wildakkers bin anlegd deur Sjouke Bakker. In de 
maonden juni en juli is een vroege aovendkuier o.l.v. Bakker meugelik. An 
zoe'n kuier meugen hooguut twintig dielnemers mitdoen. Ie kun mit Sjouke 
Bakker tillefonisch een ofspraoke maeken. Zien nommer is 0561-688702. 
Bakker wiest tiedens de kuier o.e. op de verschillende soorten zand en ere 
plaanten die op de wildakkers graaien. In de zommer wonde bluuiende plaan-
ten een boel deur vlinders bezocht. 
Vanofet evenemententerrein in et dörp en et kampeerterrein kun kuieniers een 
keuze maeken nut drie kuierroutes. 
flebe Scheenstra 

Mag ikveirstcllen2 	
. ,. Mien omka te et 

bat 
Oer bugeiti 	 'w' 

Hi'J is een 	 Hi4 Wet! 
vomier j 



zundag 	maendag 

15 16 
december 
	

december 

MEI 
Ik weenskeje dejokte en gien naegels om te klauwen. 

(Der Izzerd) 

t 

deensdag 	woensdag 

17 18 
december 
	

december 

Wie wet waor Wietse Watse Wever woont, 
Wietse Watse Wever woont wied weg. 

(Nijberkoop) 



Een goeie naeme is alles weerd 

Et is mij zuver liekeveule 
As ik now hiete Haans ofJan. 
Wat naeme of wat vân ik drege 
Et komt d'r mij gien steek op an! 
Mar kom mij niet an oonze strooien! 
Dat komt mij krek! Dat stikt mij nauw! 
As die in ienen omdeupt wodden, 
Dan komt oons hiele dörp in 't touw! 
Wat veur mienheer woont now an "t Lege', 
An Maensamp'of 'Bottergat'! 
'Jan Arends Hof, dat is kleinerend! 
En 'Geitewal' is vuus te plat! 
Wij willen knappe, nije noemen, 
Met alledaegs, mar wat appât! 
En as ze mij om rood vraogd hadden, 
Dan wzss ik wel een stok of wat 
Zo as de 'Bruuïç-meer-botter-straote' 
En et 'Prinsesse-bonen-pad'! 
En dan de 'Hoge-mieters--laene'! 
Want Oosterwoolde is gien gat! 
Dan nog et 'Hoolt- en Kekke-strekien' 
En 't reuper-drok-draank-schrieversplein'! 
Zo kregen wij een knap stel noemen 
En 't wodde krek een stad in 't klein! 

H.J. Bergveld 

(Uur: De ooldepook, H.J. Bergveld, Kulturele R.aod Oost-Stellingwarf, 1970) 

December (3) 

De weke veur de kastdaegen kan somber wezen. Etbin kotte daegen, 
et kan goed mistig wezen, soms lege tempereturen en pattietoeren 
dikke snQjbujjen. Mar et is dan vanzels wel echt weer veur de 
kastdaegen. 

In veul dörpen haj' een grote kastboom in de karke staon mit echte 

branende keerzen d'r in. De zundagsehoelekiender voerden een 

stokkien op van Jozef en Maria en ze kregen allemaole een kedo-

gien. Op zoe'n aovend was de karke vol, haost alle meensken van et 

dörp gongen d'r henne. Zo gong dan in wel en wee de december-
maond henne. 
Ooldejaorsaovend et jaor uutzitten wit de bhren en mekeer de beste 

weensken toeweensken. Een lekker borreltien d'r bij, zoas brane-
wien wit rezienen enjongejenever, wat euliebollen en dan op bedde, 

want morgen is et weer vroeg dag. De jeugd gong dan vaeks nog wit 

kerbiedbussen schieten en dat drong goed deur! 

Koop Gorte 



V.M. 20.10 

donderdag 

19 
december 

S, vn jdag 

20 
december 

rxi 

We kun wel waachten tot we een oons wegen. 
(slim lange waachten; Niberkoop) 

Zunne op 08.46, zunne onder 16.29 
	

Begin van de winter 02.14 M.E.T. 

zaoterdag 	zundag 

21 22 
december 
	

december 

UJ 
Ze durft d'r wel te wezen. 

(durft heur wel zien te laoten, is een betien eigenwies, 
parmantig; Blesdieke) 



Wat over steerns 

Et is een mooi gezicht as meteoren ofvalende steerns langs de locht flitsen. 
Now wo'n ze vaeke valende steerns nuumd, mat ze hebben niks mit steerns 
te maeken. Et Nu alliend mar lochtversôhiensels die veroorzaekt wodden 
deurdat kleine stofdielties van meteorieten verbranen deur de wrieving mit 
de locht. Jim moe'n weten dat ze mit een vaort van 75 kilometer in een 
sekonde deur oonze atmosfeer gaon. 
De meerste meteorietenbin slim klein, gemiddeld zo groot as een stientien. 
Op een dag valen d'r zoe'n honderd miljoen oonze daampkring binnen. 
Behalven de zeidzeme meteoren kommen d'r ok meteoonegens veur. Die 
regens bin ofkomstig van meteorietezwaarms die op die wieze een baene 
om de zunne volgen en op geregelde tieden weeromme kommen. 
Et schient dat kometen en meteorieten mit mekeer in verbaand staon. Nao-
dat de komeet van Biela verdwenen was, kwam daorveur een 
meteorietezwaann in 't plak. 
Dr bin ok wel es grote meteoorstienen op de eerde valen. Een groot tal 
exemplaoren daorvan is vunnen, zoas de Hoba West-meteoorstien in Zuud-
Afrika die mat liefst 60 ton weegt en de Gruunlaand-meteoorstien van 36 
ton. In 1908 vul d'r iene in Siberië, waorbi'j deur de inslag tot 90 kilemeter 
in de omtrek bomen nut de grond raekten. Veerder nuum ik hier de mete-
oorkrater in Arizona mit een middellijn van 1200 meter en een diepte van 
180 meter. Dat enorme gat is veroorzaekt deur de prehistorische val van een 
stien van om-de-bij 50.000 ton, die bij de inslag is verdampt. Gien inkeld 
fragment d'r van is ooit weerommevunnen. 

Joop van Lier 

Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moe'n weer woorden invuld wodden. 
Naost de stippen staot de omschrieving van et woord dat vraogd 
wodt. In elk volgend woord kommen de letters van et veurige en d'r 
komt een ni'jen iene bij. 

klinker 
voegwoord 
ontkenning 
telwoord 
van iekenhoolt 
Stellingwarfs veur 'reilen' 
raozen 
aaien 



maendag 
	

deensdag 

23 24 
december 
	

december 

01 
lene goed de waacht anzeggen. 

(de maantel uutvegen, waorschouwen; 
Nijhooltpae, Wolvege, Span ge) 

Eerste Kastdag 
	

Twiede Kastdag 

woensdag 
	

donderdag 

25 26 
december 
	

december 

Niks te wezen en niks te lieken, dan is 't hielemaole niks. 
(Nijberkoop) 



Ni'jberkoop, vroeger en now 

Vroeger was de Boverweg een zaandpad. Omstreeks 1929-1930 is et een 
klinkerweg wodden en vandaege-de-dag is et een autoweg mit een 
zonuunide B-weg veur trekkers en fietsen en zo d'r naost. 
An de Boverweg stonnen vroeger drie winkeltjes: die van Jaap Bos, et win-
keltien in de bakkeri'je van Van der Muur en in et kefé van Jan Oord zat ok nog 
iene. An de Grintweg haj' mar ien winkeltien, dat was dat van Wiebe Keizer. 
Behalven er winkeltien in de bakkeri'je weren et allegere krudenierswinkels. 
Naost et winkeltien an de Grintweg zat de visboer Klaas Keizer. Hij 
woonde daor in een woonwaegen, die now nog altied te zien is in et rietu-
gemnuseum in Leek. Klaas die zels heeilike schelvis bakte, verkocht ok 
bokkings en ere soorten vis. Laeter is d'r nog een mooie ruumte bij an tim-
merd waor as hij ok fruit en gruunte verkocht. Daor is now hielemaol niks 
meer van over. 
De ere huzen staon d'rnow wel, mat nargens zit meer een winkeltien in. De 
Ni'jberkopers moe'n now alles van ere plakken haelen. 
Et schoelegebouw staot dr nog wel, mar dat is van binnen oinmebouwd tot 
woonhuus. Ooit stonnen hier een peer prachtige Saksische boerderijen, 
mar die bin, op iene nao, allegere vot. De mooiste ston an wat now de Oos-
teregge biet, mar die plaets was in zoe'n slechte staot, dat hij jammer 
genoeg in 1958 ofbreuken is. Alliend et oolde kaarnrad is d'r nog, et is te 
zien in et Bupenlochtmuseum van Arnhem. Op et plak waor ooit de appel-
hof van de oolde St was, mar waor ok wat oolde stinksloden laggen, 
staon now nijbouwhuzen. 

A. Bloemhoff-Seinstra 

In Twielochten 

As staorigan de zunne zakt Een lieden van, een lieden veur 
En 't diezigwodt op 't laand We zingen, speulen, 
de koenen bij de hekkedam kteMerlikefieur 
et blad dat dwarrelt daele. hier speult wat aanders deur... 

Dan gaan de bieten uut de korf Een lieden van onwetendhied, 
dan wodt d'r mulken van liefde en van lot, 
en opnij weer voerd, van brune kiender an et straand, 
et waesemt, maelt en rokt.. een lied van oolde Beppe. 

't Wodt staorigan now donkerder In twielochten, vanjow en mij 
etstallocht braantzo smoek, van lacht en schaad 
ik vraoge: Heil i 't goed, en lochtig is 'topnij, 
dat ikde koeken gave. hier heurt wat eers nog bij.. 

In huus braant loo/it, En as et t'aovend laete wodt, 
Mem maekt bmodijaor, dan gaon we mit mekeer 
etpeerduut 'tiaand naor 'tfeeijt in 't ooldkefé, 
en trekt al mit de slee etfeest van Nijberkoop... 
de bussen naar dedielc.. 

Etpattien uut, de noten in, 
En heisn de bussen rattelen, defrisse lacht, gitaren en weerzin, 
Helt komt al gauw weer thuus de moenieke, 't begin... 
De melkstaotop et vuw weeromme naor 't begin... 
Mem zingt veur oom van vrogger opnij naor et begin, 

oons pad opnij weer in... 

Henk Bloemhotï 



L.K. 01.31 	 Zunne op 08.48, zunne onder 16.34 

vn jaag 	zaoterdag 

27 28 
december december 

Alle hoolt is gien waaibomehoolt. 
(niet alle hoolt is slecht; Else) 

zundag 	maendag 

29 30 
december december 

De witte wieven schudden de laekens uut. 
(wodt wel zegd as et een betien snit; Langedieke) 

E 

as 



klaegzang 

waj' ok doen 
is om et even 
altied moej' 
mit klachten leven 

brengt jow dat vaeks 
van de wies 
daenk dan mar: 
et is een gratis advies 

Jan Oosterhofjr. 

Waor de Lende 

Waar de Lende zien loop deur de weilanen trok 
In de vremd-wispelturigste bochten, 
Daorjubelen de voegels van poere gelok 
An oneindige, straolende jachten. 
Ja, door pronken depettens - et bugende riet; 
En van kleurenpracht tillen de tunen. 
Ja, daar roezen de dennen Jieur donkere lied 
En daor tooltert de jeugd deur de dunen. 

Al die dôrpies, ze liggen verspreid her en der, 
Mit een karke - een koppeltien huzen; 
En een botterfebriek of een schoele is d'r 
Soms wat groter; mit wegen die kruzen. 
0e!,, ze bin mar zo klein, ,nar ze bin zo vertrouwd 
Veur et volk, dat d'r eigen mit raekte. 
Want ze bin mit et zwiet van et veurgeslacht bouwd, 
Dat van heideveld weilanen maekte. 

Ja, dat volk is een volk van et Saksische slag, 
Dat zien eigen kerakter beweerde. 
Dat zien tael onder/zul tot vandaege-de-dag! 
Dat zien eigen kultuur nooit verleerde! 
Ja, dat volk is deur d' ieuwen vergruuid mit zien grond, 
Mit zien dörpen en eigen bedrieven. 
- En de Lende stroomt wieder! De stroom is gezond! 
76 zal StellingwarfStellingwarfs blieven! 

Jouk 

(IJut: Een haandvolspeulgoed, Jouk, Stellingwarver Schrieversronte, 1972) 



Ooldejaorsaovend 	 Nijjaorsdag 
Dag van de Vrede 

deensdag 	woensdag 

31T,1 
december jannewaori 

a 
Een blied gezichte eupent alle katten. 

(Wube Lamers van de Kuunderwal) 

>j2OO2/2003 

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

Op et laeste blattien van disse kelinder weensken wij jim vanzels 
weer alle goeds toe veur et kommendejaor! Wi'j hopen dat jim weer 
nut een boel belangstelling en plezier al die ere blatties lezen heb-
ben. En... dat vanzels de ni'je kelinder veur 2003 al klaor ligt om op 
te hangen! 
Wie meer van et Stellingwarfs of (dé aktiviteiten van) de Stelling-
warver Schrieversronte weten wil, kan altied kontakt opnemen mit 
et kantoor van die stichting. Et adres is Willinge Prinsstraote 10, 
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop. Et tillefoonnommer is: 0516-
451108. 
Ie kun vanzels ok mitien lid wodden. Ie krfegen dan zes keer in et 
jaor et tiedschrift De Qvendtôestuurd en ie wo'n mit alle ere aktivi-
teiten van de stichting ok op de hoogte holen. 
Tot slot: wie d'r aorighied an het en schrief ok es een stoklcien veur 
ien van de kommende scheurkelinders, graeg! Hoe meer meensken 
d'r an mitwarken, hoe meer ofwisseling. Dat zuwwe zeggen, tot 
kiek...? 

Jan Oosterhofsr, Joop Oosterhofen Sietske Bloemhoff 


